




MODUL

PENGETAHUAN TRADISIONAL

DAN EKSPRESI BUDAYA LOKAL

JAWA TIMUR

Diterbitkan oleh:

DIREKTORAT PEMBINAAN KEPERCAYAAN 
TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2013

Disusun oleh:

Prof. Dr. Ayu Sutarto, M. A.

Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum.

Drs. Sugeng Adipitoyo, M.Si.

Drs. Rokmat Djoko Prakoso, M.Sn.

Dr. Ikwan Setiawan, M.A.

Design Cover & Layout : Sofyan Ahmad
Editor : Drs. Suladi, M.Pd

Cetakan pertama Desember 2013

ISBN : xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan cara

apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit



iii

vii
iii

2

4
8
9

11

12

13

16

28
29
39
41
44

46

48
50
51
52

57

58

58

24



iv

73

92
124

131

149

155
164

167

171
176

177
190

193
193
195
256
257
257
258
258
264
270
271
272
272
272
316

319
319
321
321

329
336
339
340
341
341
342
352
353
353
353
357

359
359

360

392
395
396
396
399
413

415
415

416
427
428
428

429
435
435
435
436
436



v

73

92
124

131

149

155
164

167

171
176

177
190

193
193
195
256
257
257
258
258
264
270
271
272
272
272
316

319
319
321
321

329
336
339
340
341
341
342
352
353
353
353
357

359
359

360

392
395
396
396
399
413

415
415

416
427
428
428

429
435
435
435
436
436



vi

466
509
514
519

521
522

522

540

546
550
557
560
567

571



vii

466
509
514
519

521
522

522

540

546
550
557
560
567

571



viii



ix



x



1 1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Mengurai Makna 

1.1.1 Pengetahuan Tradisional  

Dalam pemahaman umum, istilah “pengetahuan tradisional” memang kurang  

terkenal dibandingkan konsep “budaya tradisional”. Masyarakat memang lebih akrab 

dengan istilah budaya tradisional yang merujuk pada adat-istiadat, kearifan lokal, 

upacara/ritual, bahasa, benda-benda khas, pakaian, cerita rakyat, dan bentuk-bentuk 

karya budaya yang lain. Hal itu bisa dimaklumi karena sejak era kepemimpinan 

Soekarno, Orde Baru, dan Reformasi, istilah budaya tradisional memang lebih sering 

digunakan oleh rezim negara sehingga baik kalangan pendidik maupun masyarakat 

awam sudah terbiasa dengan istilah itu.  

Padahal, kalau ditelaah lebih mendalam, di dalam budaya tradisional terdapat 

unsur yang cukup kaya dan beragam dari yang bersifat ide/gagasan, konsep, teknologi, 

tindakan sosial hingga bentuk-bentuk material yang diwarisi oleh masyarakat 

pendukungnya secara turun-temurun. Oleh karena itu, penting kiranya untuk 

mendefinisikan kembali budaya tradisional agar diperoleh pemahaman bersama 

terkait dengan potensi dan kekuatannya sehingga bisa digunakan untuk terus 

mengembangkan dan memberdayakannya pada masa kini dan masa mendatang. 

Untuk keperluan itu, budaya tradisional dalam modul ini akan dipilah menjadi dua, 

yakni “pengetahuan tradisional” dan “ekspresi budaya tradisional”.  

Pengetahuan tradisional merupakan sekumpulan ide, gagasan, dan kearifan yang 

berkembang dalam masyarakat lokal yang dimanfaatkan untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, baik yang 

berasal dari gejala alam maupun interaksi sosial. Cakupan pengetahuan tradisional 

meliputi berbagai aspek kehidupan, dari persoalan iklim (metereologis), lingkungan 

alam (ekologis), ekonomi, dan pertanian, hingga kesenian, religi, dan lain-lain. Prinsip 

yang dikembangkan dalam pengetahuan tradisional adalah hubungan yang harmonis 
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antara mikrokosmos (jagat kecil/manusia dan masyarakat) dan makrokosmos (alam 

dan kekuatan adikodrati).   

 

1.1.2 Ekspresi Budaya Lokal 

Ekspresi budaya tradisional yang hidup dalam sebuah masyarakat lokal tidak bisa 

dipisahkan dari pengetahuan budaya tradisional yang ada dan berkembang. Ekspresi 

budaya tradisional merupakan keseluruhan wujud karya material dan tindakan 

sosiokultural yang diciptakan oleh masyarakat pendukung sebuah budaya lokal 

berdasarkan pengetahuan-pengetahuan tradisional yang mereka warisi secara turun-

temurun serta masih dipertahankan dan dikembangkan karena diyakini dapat menjadi 

tuntunan dalam menjalani kehidupan. Dari definisi tersebut terdapat beberapa konsep 

yang perlu dijelaskan lebih rinci, yakni “wujud material”, “tindakan sosial”, 

“pewarisan”, “pemertahanan”, dan “pengembangan”.  

Wujud material atau budaya material merupakan segala jenis dan bentuk benda 

yang tidak hanya bernilai fungsional, dalam artian digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan fisik dalam kehidupan masyarakat lokal, tetapi lebih dari itu, 

wujud material budaya memiliki nilai simbolik yang berkaitan dengan 

pemahaman/pengetahuan masyarakat terhadap aspek-aspek kebendaan yang terkait 

dengan aspek sosial, religi, dan nilai-nilai ideal yang ingin mereka tuju dengan 

kepemilikan benda-benda bersangkutan. Keris dalam pemahaman masyarakat Jawa, 

misalnya, memiliki nilai simbolik yang berkaitan dengan “pamor” ataupun “kekuatan” 

yang diharapkan si pemilik dan membedakannya dari pemilik pusaka lainnya. Untuk 

memperkuat nilai simbolik tersebut, si pemilik akan melakukan ritual dengan 

‘memandikannya’ setiap tanggal 1 Suro menurut penanggalan Jawa. Sementara itu, 

bangunan rumah tanean lanjeng dalam masyarakat Madura yang bermukim di wilayah 

Tapal Kuda tidak hanya digunakan sebagai tempat berteduh, tetapi juga memiliki nilai 

simbolik “komunalisme”—keguyuban, kerukunan, solidaritas—antaranggota keluarga 

atau kerabat. Selain itu, mereka juga bisa mempertegas identitas etnis mereka di 

tengah kelompok etnis lain di wilayah ini.  
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Tindakan sosial merupakan kegiatan yang diciptakan dan dilakukan anggota 

masyarakat lokal untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi, 

memperkuat ikatan dan mempertahankan eksistensi komunal, serta mengembangkan 

potensi individu dan kelompok. Di samping itu, jenis tindakan ini juga digunakan 

untuk mewujudkan capaian-capaian ideal yang berkontribusi terhadap pemberdayaan 

individu dan kelompok. Masyarakat Using di Banyuwangi, misalnya, melakukan ritual 

sebelum tanam padi dengan harapan agar tanaman padi bisa tumbuh dengan baik, 

terhindar dari hama, dan menghasilkan panen yang melimpah. Ketika panen padi 

melimpah, setiap warga bisa menikmati kesejahteraan yang berimplikasi pada 

kemeriahan upacara adat di masing-masing desa sehingga keguyuban masyarakat tetap 

terjaga. Dengan demikian, eksistensi budaya tradisional akan bisa dipertahankan.  

Pewarisan merupakan usaha untuk menyosialisasikan segala bentuk ekspresi 

budaya tradisional kepada generasi muda, baik melalui tradisi lisan maupun tradisi 

tulis. Sebagian besar pewarisan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisioal masih 

berlangsung melalui tradisi lisan. Para tokoh adat memberi pelajaran kepada generasi 

muda melalui (a) pelibatan secara langsung dalam penyiapan ataupun pelaksanaan 

ritual (learning by doing); (b) pertemuan rutin di tempat peribadatan ataupun sanggar 

budaya; (c) teguran kepada mereka yang melanggar adat-istiadat baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. Adapun pewarisan melalui tradisi tulis biasanya dilakukan 

melalui kurikulum muatan lokal.  

Usaha pewarisan merupakan bentuk pemertahanan dengan tujuan pelestarian 

ekspresi budaya tradisional agar tetap diyakini dan dijalankan oleh generasi saat ini 

dan generasi mendatang di tengah-tengah pengaruh budaya modern dan global yang 

saat ini melanda seluruh pelosok Indonesia. Dampak secara langsung dari usaha 

pemertahanan dan pelestarian adalah pengembangan budaya tradisional secara ajek 

dan berkelanjutan dengan teknik-teknik yang mengikuti perkembangan zaman 

sehingga bisa memberikan pengaruh positif bagi masyarakat lokal, baik dalam aspek 

ekonomi maupun kultural. Secara ekonomi, misalnya, upaya budaya bisa 

dikembangkan untuk kegiatan pariwisata berbasis budaya lokal yang bisa dikelola 

secara mandiri oleh masyarakat. Secara kultural, masyarakat pendukungnya bisa terus 
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memperkuat identitas masyarakat di tengah-tengah globalisasi kultural yang melanda 

berbagai belahan bumi.  

 

1.2 Realitas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Lokal di Jawa Timur 

Indonesia adalah sebuah negara yang sangat unik karena terdiri atas beribu-ribu 

pulau, beratus-ratus suku bangsa, dan beragam budaya sehingga yang disebut bangsa 

Indonesia senyatanya merupakan sebuah bangsa yang majemuk. Perbedaan letak 

geografis antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang lain telah dan terus 

memunculkan perbedaan, baik dalam menyikapi permasalahan kehidupan maupun 

pengembangan potensi alam dengan pengetahuan mereka masing-masing. Kondisi 

itulah yang melahirkan perbedaan budaya yang diyakini dan dijalankan dalam 

masyarakat. Selain itu, pertemuan dengan masyarakat dan budaya dari luar—baik  yang 

berasal dari dalam maupun luar negeri—menjadikan budaya masyarakat menjadi 

semakin berwarna dan dinamis dari waktu ke waktu. Itulah mengapa usaha untuk 

membentuk budaya bangsa dalam satu warna tidak akan pernah berhasil karena hanya 

akan mengakibatkan penindasan bagi masyarakat-masyarakat suku bangsa yang hidup 

dan berkembang di Indonesia.  

Masyarakat Jawa Timur merupakan masyarakat majemuk sehingga pengetahuan 

tradisional ekspresi budaya lokal sangat beragam. Di provinsi ujung timur Pulau Jawa 

ini hidup dan berkembang suku Madura, Jawa (Mataraman dan Arek), Tengger, Using, 

serta komunitas Samin yang memiliki varian pengetahuan, sistem upacara dan religi, 

kesenian, organisasi sosial, teknologi, dan lain-lain.  

 

Masyarakat Tengger 

Masyarakat Tengger atau lebih dikenal dengan sebutan “wong Tengger” 

merupakan masyarakat Jawa pegunungan yang menempati area di sekitar kawasan 

Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Secara administratif mereka menempati wilayah 

dari empat kabupaten, yakni Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Sebagai 

masyarakat yang sudah ada sejak zaman Singosari dan berkembang pada zaman 

Majapahit, suku Tengger merupakan masyarakat yang masih teguh dalam menjalankan 

ajaran leluhur yang mengutamakan penghormatan terhadap sesama manusia, alam, 
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guru dan tokoh adat, pemerintah, serta Hong Pikulun, Sang Penguasa semesta. 

Pedoman hidup yang mereka yakini dan jalani adalah keseimbangan (harmoni) antara 

tiga elemen, yakni manusia, lingkungan/alam, dan kekuatan adikodrati—Hong 

Pikulun, para dewa penjaga Bromo, dan arwah leluhur.  

Meskipun sudah terbiasa dengan kehidupan modern, sebagian besar masyarakat 

Tengger masih mengedepankan keguyuban dalam hidup bermasyarakat, tidak 

membeda-bedakan status sosial dan ekonomi, serta menjalankan pengetahuan lokal 

dan ritual warisan leluhur. Mereka, misalnya, setiap tahun masih menjalankan ritual 

Kasada (persembahan kurban di kawah Gunung Bromo) dan Unan-unan (semacam 

bersih desa yang dilakukan lima tahun sekali). Selain itu, ritual-ritual yang terkait 

dengan siklus kehidupan (kelahiran, perkawinan, dan kematian) juga masih dijalankan 

secara ajek.  

 

Suku Madura 

Suku Madura hidup di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang dan 

Sumenep, serta pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura. Selain itu, mereka juga 

bertempat tinggal di wilayah tapal kuda, yakni di Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, 

Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan sebagian Banyuwangi. Meskipun di 

beberapa wilayah perkotaan mereka sudah hidup berdampingan dengan penduduk 

dari suku-suku lain—utamanya Jawa, Using, Cina, dan Arab—masyarakat Madura 

masih memegang pengetahuan tradisional dan menjalani ekspresi budaya lokalnya 

yang bercirikan pada keuletan hidup, pembelaan terhadap harga diri, berbahasa 

Madura, dan memegang nilai-nilai keislaman. Karakteristik tersebut semakin kentara 

pada masyarakat Madura yang hidup mengelompok di banyak desa di Kabupaten 

Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, dan Banyuwangi. 

Sementara di wilayah perkotaan, mereka berkomunikasi dengan bahasa campuran 

Madura dan Jawa atau bahasa Jawa dialek Madura. Di wilayah perdesaan bahasa 

Madura masih dominan digunakan. Begitu pula tradisi-tradisi lain, seperti ritual, 

masih mengikuti kebiasaan yang berlangsung di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan 

Sumenep. 
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Suku Jawa 

Suku Jawa di Jawa Timur, secara umum bisa dikategorikan ke dalam beberapa 

subkultur, yakni Jawa Mataraman, Arek, dan Ponoragan. Selain itu, mereka juga hidup 

di wilayah Pandalungan—Jember dan sekitarnya—sebagai akibat migrasi pada masa 

kolonial Belanda. Sama seperti suku Madura dan orang Tengger, sebagian besar warga 

suku Jawa masih menggunakan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya lokal 

untuk menunjukkan perbedaan mereka dengan suku bangsa lain meskipun mereka 

sudah terbiasa dengan budaya modern. Bahasa Jawa dalam ragam dialeknya, misalnya, 

masih menjadi bahasa utama dalam komunikasi sehari-hari. Dalam hal kesenian 

mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, dari beragam jenis wayang, reog Ponorogo, 

jaranan, ludruk, dan lain-lain.  

 

Masyarakat Using 

Secara umum, masyarakat Using bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. 

Mereka hidup dengan berpegang kuat pada tradisi dan ajaran leluhur yang 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun ritual. Salah satu identitas mereka 

adalah bahasa Using yang masih dominan digunakan dalam komunikasi sehari-hari di 

Banyuwangi. Keterbukaan terhadap pengaruh luar, keuletan, dan kedinamisan dalam 

menjalani hidup merupakan karakteristik pengetahuan tradisional Using yang 

berimplikasi kepada bentuk kesenian, seperti gandrung, janger, kendang kempul, dan 

hadrah kuntulan. Selain itu, ritual merupakan ekspresi budaya yang masih diyakini 

dan dijalankan hingga saat ini meskipun mereka sudah terbiasa dengan media 

elektronik.  

Di Provinsi Jawa Timur juga terhadap suku Cina, Arab, Bugis, Melayu, dan lain-

lain yang hidup berdampingan dengan suku lain yang jumlahnya lebih besar. 

Meskipun menempati posisi minoritas, kehadiran mereka ikut berkontribusi bagi 

perkembangan dan dinamika pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya lokal di 

Jawa Timur. Kesenian Barongsai dari masyarakat Cina, misalnya, semakin 

memperkaya atraksi kultural masyarakat di wilayah perkotaan. Kesenian hadrah dari 

masyarakat Arab saat ini juga sudah berkembang semakin pesat, utamanya di kantong-

kantong pemeluk Islam. Keturunan Bugis telah menularkan tradisi maritim.  
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Realitas keberagaman suku dan budaya yang berkembang di Jawa Timur, di satu 

sisi, sangat menguntungkan, tetapi di sisi lain bisa merugikan. Menguntungkan karena 

Jawa Timur bisa menjadi semacam “laboratorium budaya”, tempat berbagai budaya 

hidup dan berkembang serta merawat bentuk identitas tradisional yang mengajarkan 

bermacam nilai dan filsafat kehidupan di tengah-tengah modernitas saat ini. Selain itu, 

keberagaman tersebut juga bisa memunculkan kreasi-kreasi budaya baru yang berasal 

dari pertemuan masing-masing budaya maupun pertemuan dengan budaya asing. 

Merugikan karena apabila tidak dikelola dengan baik, keberagaman tersebut bisa 

menjadi “senjata politik” yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk terus 

mengadu-domba antarkelompok sehingga bisa melahirkan konflik yang sangat 

merugikan.   

Selain persoalan di atas, satu permasalahan yang benar-benar tidak bisa lagi 

dihindari adalah kuatnya pengaruh budaya modern ke dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Sejak era kolonial, masa Soekarno dan Soeharto, hingga masa Reformasi, 

masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan modernitas, dari aspek pendidikan, 

pakaian, kesenian, hingga makanan. Pada masa Soeharto, program pembangunan 

nasional semakin membiasakan masyarakat Jawa Timur dan masyarakat-masyarakat di 

provinsi lainnya dengan budaya modern melalui pendidikan, industri, dan budaya pop 

yang semakin menguat. Dari hari ke hari, masyarakat, khususnya generasi muda 

semakin terbiasa dengan musik pop, pakaian pabrikan, orientasi kemakmuran, dan 

lain-lain. Akibatnya, keyakinan terhadap pengetahuan tradisional dan kekayaan 

budaya yang lain mulai berkurang. Semakin lemahnya pemahaman dan keyakinan 

masyarakat terhadap budaya lokal mereka bisa menjadi tanda bahaya bagi eksistensi 

beragam masyarakat di Jawa Timur.   

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kontekstual di atas, Modul Pengetahuan 

Tradisional dan Ekspresi Budaya Lokal Jawa Timur (selanjutnya disingkat Modul PTEBL-

JT) ini disusun. Harapan besar yang menyertainya adalah tersebarnya kekayaan budaya 

masyarakat Jawa Timur sebagai penopang keberagaman budaya bangsa di kalangan 

pendidik dan peserta didik, dari level SD/MI hingga SMA/MA/SMK. Pemahaman 

terhadap kekayaan budaya tersebut, paling tidak, bisa menjadi fondasi bagi generasi 
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muda untuk mengenali, menyenangi, mencintai, dan mengembangkan budaya lokal di 

tengah-tengah budaya pop yang mereka nikmati. Selain itu, kehadiran modul ini juga 

diharapkan mampu mengurangi sentimen-sentimen negatif dan stigma antarsuku yang 

ada di Jawat Timur sehingga bisa terus memupuk semangat multikultural.  

 

1.3 Peruntukan dan Tujuan  

Modul PTEBL-JT ini merupakan modul pengayaan yang menjadi rujukan bagi 

tenaga pendidik di tingkat SD, SMP, dan SMA dan yang sederajat di Provinsi Jawa 

Timur. Modul ini didesain bagi para guru mata pelajaran Seni dan Budaya serta tidak 

menutup kemungkinan bagi guru mata pelajaran lainnya. Para guru diharapkan 

menggunakannya sebagai materi bahan ajar dengan cara “membahasakannya” dengan 

bahasa yang lebih sederhana. 

Beberapa tujuan disusunnya Modul PTEBLJT ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengembangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pengetahuan tradisional 

dan ekspresi budaya lokal masyarakat Jawa Timur sehingga bisa memperkuat 

fondasi budaya bangsa dan karakter bangsa, terutama generasi muda. 

2. Memberikan pemahaman lebih luas kepada para guru dan peserta didik tentang 

kekayaan pengetahuan dan ekspresi budaya lokal masyarakat Jawa Timur.  

3. Memberikan pemahaman tentang makna sosiokultural di balik pengetahuan 

tradisional dan ekspresi budaya lokal masyarakat Jawa Timur. 

4. Memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kepada peserta 

didik, terkait kekayaan budaya lokal masyarakat Jawa Timur yang memberi manfaat 

bagi diri mereka, masyarakat, dan lingkungannya. 

5. Memperkuat sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku 

di masyarakatnya.  

6. Menyemai dan mengembangkan pemahaman multikultural untuk menghargai dan 

merayakan kekayaan dan keberagaman budaya di Provinsi Jawa Timur. 
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1.4 Struktur Modul 

Untuk memudahkan para guru dalam menggunakan modul PTEBLJT, penulis 

menyusun modul dalam delapan bab. Bab I adalah pendahuluan. Bab II berisi tentang 

ragam pengetahuan dan teknologi tradisional masyarakat Jawa Timur. Bab III memuat 

puluhan upacara tradisional yang masih diyakini dan dijalani masyarakat. Bab IV 

membahas cerita rakyat serta ungkapan dan permainan tradisional yang kaya akan 

nilai-nilai mulia. Bab V mengemukakan berbagai jenis arsitektur, senjata, dan 

peralatan tradisional. Bab VI menyajikan aneka makanan, minuman, dan pengobatan 

tradisional. Bab VII menjelaskan pakaian, kain, dan kesenian tradisional. Selanjutnya,  

Bab VIII menguraikan dinamika organisasi sosial di Jawa Timur.  
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BAB II 

RAGAM PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TRADISIONAL 

DI TENGAH GEJOLAK PERUBAHAN 

 

2.1 Pengantar 

Ketika membicarakan “pengetahuan” seringkali yang muncul dalam pikiran kita 

adalah mata pelajaran yang sudah biasa diajarkan di bangku sekolah, seperti 

matematika, biologi, fisika, kimia, bahasa, sastra, dan ilmu ekonomi. Semua mata 

pelajaran tersebut secara umum bisa dikategorikan sebagai “pengetahuan modern” 

yang meniru dan mengadopsi pengetahuan-pengetahuan Barat. Namun, ketika 

membicarakan “pengetahuan tradisional”, rujukan mata pelajaran yang paling dekat 

adalah bahasa dan kesenian daerah. Akibatnya, kita seringkali bingung untuk 

mendefinisikannya. Apalagi pemahaman yang selama ini berkembang dalam 

masyarakat merupakan konsep “pengetahuan tradisional” yang seringkali berkaitan 

dengan dunia gaib atau klenik dan diposisikan bertentangan dengan nalar pengetahuan 

modern. Masyarakat lebih mengenal santet, gendam, pelet, neptu dan weton, mantra 

pengalih hujan, dan lain-lain sebagai pengetahuan tradisional yang sering mereka dengar 

dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah definisi “pengetahuan dan teknologi 

tradisional?”  

Berdasarkan pendapat para pakar internasional (Horsthemke, 2008; Agrawal, 

1995; Heyd, 1995), pengetahuan tradisional bisa didefinisikan sebagai “keseluruhan 

pengetahuan (ide, gagasan, pemahaman) dan tindakan yang berlangsung dalam 

masyarakat lokal yang berbasis budaya tradisional, pengalaman-pengalaman dalam 

menjawab bermacam gejala, dan hubungannya dengan lingkungan tanpa bermaksud 

menguasainya”. Titik-tekan pengetahuan tradisional adalah terciptanya kesatuan dan 

keharmonisan antara manusia, masyarakat, dan tindakan-tindakan mereka dalam 

berbagai aspek kehidupan dengan lingkungan dan kekuatan adikodrati yang mereka 

yakini. Hal itu berbeda dari pengetahuan modern yang cenderung digunakan untuk 

menguasai alam dan meniadakan keyakinan-keyakinan lokal yang dianggap gaib, 

takhayul, atau mistis.  
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Sementara, teknologi tradisional tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan 

tradisional dan permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, 

teknologi tradisional bisa didefinisikan sebagai “sekumpulan teknik berbasis 

pengetahuan tradisional yang diciptakan dan digunakan masyarakat untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkembang serta untuk memenuhi 

kebutuhan hidup.” Meskipun demikian, teknologi tradisional juga bisa bernilai 

ekonomis tinggi ketika dikembangkan dengan serius.  

 

2.2 Ragam Pengetahuan Tradisional di Jawa Timur 

Masyarakat Jawa Timur yang terdiri atas beberapa kelompok etnis memiliki 

beragam pengetahuan tradisional yang tidak memungkinkan untuk dijelaskan semua 

dalam buku ini. Kondisi lingkungan alam Jawa Timur—baik dari ujung barat ke ujung 

timur maupun dari ujung selatan ke ujung utara—yang terdiri atas wilayah 

pegunungan, dataran rendah, dan pesisir menciptakan tantangan, permasalahan, dan 

peluang bagi masyarakat agar bisa terus hidup dan berkembang. Kondisi itulah yang 

melahirkan keragaman pengalaman dan pemahaman yang pada akhirnya 

memunculkan keragaman pengetahuan tradisional.  

Agar pembahasan dalam bab ini tidak terlalu meluas, penulis akan membatasi 

pengetahuan tradisional dalam beberapa kategori, yaitu (1) pengetahuan 

ekologi/lingkungan; (2) pengetahuan meteorologi dan astronomi; (3) pengetahuan 

numerologi. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan ekologi adalah kearifan lokal 

yang mengatur pemahaman masyarakat lokal terhadap hubungan manusia dengan 

lingkungan sekitar yang mengedepankan prinsip-prinsip keselarasan, keseimbangan, 

dan keharmonisan.  

Pengetahuan meteorologi dan astronomi merupakan pengalaman-pengalaman 

yang dijadikan rujukan dalam menentukan musim berdasarkan gejala-gejala alam dan 

perbintangan serta pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan pertanian. Sementara, 

pengetahuan numerologi merupakan keyakinan berdasarkan pengalaman terkait 

dengan angka dan makna-makna filosofinya serta pengaruhnya dengan peristiwa-

peristiwa kultural dalam kehidupan masyarakat.  
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2.2.1 Penghormatan terhadap Bumi/Pertiwi sebagai Pengetahuan Ekologis 

Bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya yang menempati wilayah pertanian, 

seperti masyarakat Using, Mataraman, Tengger, Arek, dan Madura, “bumi” 

merupakan tempat berpijak dan tempat berlangsungnya kehidupan yang sangat 

dihormati keberadaannya. Bumi dengan segala isinya merupakan anugerah Tuhan 

Yang Maha Kuasa yang, di satu sisi, memberikan berkah berupa tumbuhan, hewan, 

ikan, dan lain-lain. Di sisi lain, bumi juga memunculkan tantangan berupa hujan, 

badai, halilintar, banjir, dan gunung meletus. Artinya, bumi bisa memberikan 

kesempatan untuk menjalani kehidupan sekaligus menghadirkan ancaman yang cukup 

serius terhadap kehidupan mereka. Kondisi itulah yang menjadikan manusia pada 

zaman dulu menggelar ritual atau slametan untuk memberikan penghormatan kepada 

bumi, lingkungan, dan alam semesta.  

Keyakinan terhadap peran penting bumi terhadap kehidupan manusia itulah 

yang melahirkan cerita tentang Ibu Bumi/Ibu Pertiwi atau dalam istilah antropologis 

disebut Terra Mater (Mother of Earth). Bumi diibaratkan sebagai kekuatan yang 

melahirkan manusia untuk kemudian beranak-pinak di muka bumi. Dalam ajaran 

Islam juga dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama, Nabi Adam AS, 

dari tanah (elemen utama bumi). Itulah mengapa dalam setiap mantra ritual yang ada 

dalam masyarakat lokal, doa persembahan terhadap “bumi” atau “pertiwi” tidak 

pernah dilupakan karena para tokoh adat sangat paham bahwa bumi harus dihormati. 

Dalam ritual Tengger, misalnya, dukun (pemimpin religi dan adat) tidak pernah 

menghilangkan kata “pertiwi” dalam setiap mantra karena sangat menyadari betapa 

penting artinya bagi kehidupan mereka.  

 

1) Legenda Dewi Sri dan Penghormatan terhadap Bumi/Pertiwi. 

Berkembangnya dongeng Dewi Sri dalam masyarakat Jawa Timur dan juga 

masyarakat di provinsi lain merupakan bentuk penghormatan agar manusia tidak 

pernah melupakan dan merusak bumi.Dikisahkan Dewi Sri terlahir sebagai “sebutir 

telur” yang berasal dari air mata dewa cacat yang menangis sedih karena tidak bisa 

berpartisipasi dalam mendirikan balai pertemuan para Dewa. Sri sangatlah cantik 
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2.2.1 Penghormatan terhadap Bumi/Pertiwi sebagai Pengetahuan Ekologis 
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1) Legenda Dewi Sri dan Penghormatan terhadap Bumi/Pertiwi. 
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sehingga Bathara Guru jatuh cinta dan ingin mengawininya, tetapi dapat digagalkan 

oleh para dewa lain dengan cara membunuh Sri dan menguburkannya di bumi. Dari 

kuburan Sri tumbuh kelapa (dari kepalanya), padi biasa (dari matanya), padi ketan 

(dari dadanya), dan pohon (dari kemaluannya).1 

Cerita bagaimana Dewi Sri yang meninggal dan dikuburkan di bumi 

menegaskan bahwa para dewata memosisikan bumi sebagai tempat suci. Hal itu 

terbukti dari kuburan sang Dewi tumbuh bermacam tanaman: padi, padi ketan, 

kelapa, dan pohon. Tanaman-tanaman itulah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan 

manusia karena memungkinkan mereka untuk makan, membuat rumah, dan lain-lain. 

Itulah mengapa secara turun-temurun manusia diharuskan menjaga bumi, sebagai 

bentuk rasa hormat kepada Dewi Sri yang telah mewariskan tanaman-tanaman yang 

sangat penting bagi kehidupan. Dengan kata lain, legenda Dewi Sri merupakan 

kearifan yang berisi ajaran agar manusia tidak menimbulkan kerusakan terhadap bumi 

dan senantiasa ingat kepada siapa yang berjasa. 

Apa yang dimaksud dengan “menjaga” adalah tidak melakukan kegiatan-kegiatan 

yang bisa mengakibatkan kerusakan tanah, gunung, laut, hutan, dan sungai beserta 

ekosistem mereka. Selain itu, manusia dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

yang bisa menjadikan bumi tidak semakin rusak, seperti menebang pohon di hutan 

secara sembarangan. Kerusakan itu semua tentu akan mengakibatkan penderitaan bagi 

umat manusia yang bertempat di suatu wilayah atau bagi manusia di wilayah lain. 

Sebagai contoh, rusaknya hutan di bagian hulu sungai Bengawan Solo (Jawa Tengah) 

menyebabkan masyarakat Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik harus menanggung 

penderitaan akibat rumah dan sawah ataupun tambak mereka terendam air.  Maka, 

dengan mengajarkan pesan-pesan bijak yang terkandung dalam legenda Dewi Sri 

kepada generasi penerus, kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar bumi ini 

tidak semakin rusak dan agar manusia tidak semakin menderita karena bencana. 

 

2)  Pohon Tua dan Penahan Air 

Dalam tradisi masyarakat Jawa Timur dikenal pula semacam keyakinan bahwa 

pohon-pohon tua yang telah berusia puluhan atau bahkan ratusan tahun merupakan 

tempat bersemayam makhluk gaib. Pohon-pohon tua itu biasanya terdapat di sekitar 
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sendang, sumur tua, kuburan, lereng gunung, dan lain-lain. Dalam keyakinan 

masyarakat Tengger, pohon-pohon tua berukuran besar dikenal sebagai tempat 

pedhanyangan, yakni tempat arwah pendiri atau penjaga desa. Terlepas dari benar atau 

tidaknya keberadaan makhluk-makhluk gaib yang menghuni pohon-pohon tua 

tersebut, kita tidak pernah tahu. Yang pasti, pada saat-saat tertentu ketika menggelar 

hajatan atau ritual Unan-unan, masyarakat Tengger akan mengadakan ritual di bawah 

pohon-pohon tua tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk menghormati arwah-arwah 

yang ada serta mendoakan mereka agar diterima oleh dewata.  

Ada pula sebagian masyarakat yang nyekar atau menaruh sesajen di bawah pohon-

pohon tua agar dimudahkan segala urusan dan permasalahan. Tentu dalam 

pandangan agama Islam hal itu bisa dianggap perbuatan syirik karena dianggap 

menyekutukan Tuhan. Namun, terlepas dari perdebatan itu, sebenarnya terdapat 

ajaran-ajaran bijak mengapa nenek moyang mewariskan keyakinan tentang pohon-

pohon tua yang dihuni oleh makhluk gaib. Fakta ilmiah yang tidak boleh kita lupakan 

adalah bahwa pohon-pohon tua berukuran besar mampu menahan dan menyimpan 

sumber air tanah. Sebagaimana kita ketahui bersama, air tanah merupakan kebutuhan 

pokok bagi manusia di muka bumi. Dengan air itulah kita bisa melanjutkan 

kehidupan. Bayangkan kalau cadangan air tanah semakin habis, bisa dipastikan akan 

terjadi musibah.  

Maka dari itu, bisa ditafsirkan bahwa nenek moyang mewariskan keyakinan 

tentang pohon tua berpenghuni makhluk gaib agar generasi penerus takut untuk 

menebang pohon-pohon tersebut. Karena mereka tahu kalau generasi penerus sudah 

tidak takut lagi terhadap pohon-pohon tua, mereka—dengan alasan kebutuhan—akan 

menebang pohon-pohon yang ada sehingga sumber air bisa terancam. Mereka tidak 

ingin generasi penerus mengalami bencana akibat kekurangan air. Artinya, nenek 

moyang kita memiliki tujuan jangka panjang kenapa harus menciptakan ajaran 

tentang pohon tua. 

Fakta membuktikan ketika ketakutan terhadap pohon-pohon tua semakin 

terkikis, semakin banyak pohon tua yang ditebang oleh warga masyarakat. Tidak 

mengherankan kalau saat ini banyak bencana kekeringan. Oleh karena itu, kita harus 
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merevitalisasi keyakinan tentang pohon tua dengan tafsir baru yang lebih bisa diterima 

oleh nalar peserta didik. Misalnya, kita tegaskan bahwa kita harus menghormati 

pohon-pohon tua yang hidup di desa agar sumber air tetap terjaga. Atau, pohon-pohon 

tua itu bisa menciptakan kesejukan di kala panas menerpa serta memperindah 

pemandangan desa. Selain itu, keberadaan pohon-pohon tua itu juga bisa dikaitkan 

dengan kekayaan botani dan penting bagi krisis lingkungan yang melanda dunia saat 

ini. Pohon-pohon besar itu punya kontribusi untuk menyerap emisi karbon yang saat 

ini semakin banyak berada di atmosfer bumi.  

 

2.2.2 Pranata Mangsa: Pengetahuan tentang Musim Tanam 

Jauh sebelum peradaban Budha dan Hindu masuk ke tanah nusantara, 

khususnya Jawa, masyarakat petani diyakini telah mengola lahan-lahan persawahan 

dengan memerhatikan patokan musim. Pada musim tertentu mereka akan menanam 

padi dan pada musim lain mereka menanam palawija. Jauh sebelum sistem 

penanggalan ada, para petani Jawa diperkirakan menggunakan pengamatannya untuk 

mengetahui tanda-tanda yang muncul dalam musim tertentu. Dari pengamatan 

tersebut mereka bisa menentukan tanaman apa yang harus ditanam. Pengetahuan 

tradisional tentang penentuan dan pengaturan musim yang digunakan dalam 

pertanian inilah yang disebut pranata mangsa (pengaturan musim).  

Menurut catatan Sindhunata (2008), pranata mangsa mulai dibakukan sebagai 

khasanah pengetahuan Jawa oleh Sri Susuhunan Paku Buawana VII di Surakarta pada 

22 Juni 1855. Namun, usaha pembakuan tersebut berasal dari tradisi pranata mangsa 

yang sudah berkembang di kalangan petani Jawa. Tujuan dari pembakuan tersebut 

adalah sekadar menguatkan sistem penanggalan yang mengatur tata kerja kaum tani 

dalam mengikuti peredaran musim dari tahun ke tahun agar mereka tidak mengalami 

kerugian. Berdasarkan pengaturan musim inilah masyarakat Jawa sejak dulu terkenal 

sebagai petani andal.  

Dalam pranata mangsa satu tahun dibagi menjadi 12 mangsa (Sindhunata, 

2008).Keduabelas mangsa tersebut bisa dipadatkan menjadi empat mangsa utama, yakni 

(1) mangsa terang (82 hari); (2) mangsa semplah (99 hari); (3) mangsa udan (86 hari); 
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dan, (4) mangsa pengarep-arep (98 hari). Serupa dengan pembagian tersebut, juga ada 

pembagian mangsa utama seperti berikut (1): mangsa katiga (88 hari); (2) mangsa labuh 

(95 hari); (3) mangsa rendheng (94 hari); (4) mangsa mareng (88 hari). Berikut ini adalah 

pembagian pranata mangsa dalam satu tahun.  

Nama Mangsa Mulai-Akhir Watak/Karakter 

Kasa (pertama) 22 Juni – 1 Agustus Lir sotya murca saka 
ngembanan(Intan jatuh dari 
tatahan) 

Karo (kedua) 2 Agustus –  24 Agustus Bantala rengka (Tanah retak) 

Katelu (ketiga) 25 Agustus – 17 September Suta manut ing bapa (Anak 
menuruti bapak) 

Kapat (keempat) 18 Sepetember – 12 Oktober Waspa kumembeng jroning kalbu 
(Airmata tersimpan dalam hati) 

Kalima (kelima) 13 Oktober – 8 November Pancuran mas sumawur ing jagad 
(Pancuran emas berhamburan di 
bumi) 

Kanem (keenam) 9 November – 21 Desember Rasa mulya kasucen (Rasa mulia 
yang berasal dari kesucian) 

Kapitu (ketujuh) 22 Desember – 2 Februari Wisa kentar ing maruta (Bisa 
terbang tertiup angin) 

Kawolu (kedelapan) 3 Februari – 28 Februari Anjrah jroning kayun (Sesuatu 
sedang merebak di dalam 
kehendak) 

Kasanga (kesembilan) 1 Maret – 25 Maret Wedhare wacana mulya 
(Keluarnya ucapan/sabda mulia) 

Kasapuluh (kesepuluh) 26 Maret – 18 April Gedhong minep jroning kalbu 
(Gedung tertutup dalam 
hati/masa binatang hamil) 

Destha (kesebelas) 19 April – 11 Mei Sotya sinarawedi (Intan yang 
tampak seperti diasah) 

Sada (keduabelas) 12 Mei – 21 Juni Tirta sah saking sasana (air lenyap 
dari tempatnya) 

Apabila kita perhatikan, yang sangat khas dari pranata mangsa adalah 

kemampuan para leluhur untuk mengidentifikasi jenis mangsa dan perlambang yang 

ada pada masing-masing (watak). Menariknya, masing-masing watak tersebut 

menjelaskan kondisi meteorologis dan gejala alam yang menyertai masing-masing 

mangsa. Bagaimana bisa para petani Jawa zaman dulu menemukan perlambang watak 
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Katelu (ketiga) 25 Agustus – 17 September Suta manut ing bapa (Anak 
menuruti bapak) 

Kapat (keempat) 18 Sepetember – 12 Oktober Waspa kumembeng jroning kalbu 
(Airmata tersimpan dalam hati) 

Kalima (kelima) 13 Oktober – 8 November Pancuran mas sumawur ing jagad 
(Pancuran emas berhamburan di 
bumi) 

Kanem (keenam) 9 November – 21 Desember Rasa mulya kasucen (Rasa mulia 
yang berasal dari kesucian) 

Kapitu (ketujuh) 22 Desember – 2 Februari Wisa kentar ing maruta (Bisa 
terbang tertiup angin) 
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sedang merebak di dalam 
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hati/masa binatang hamil) 
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Apabila kita perhatikan, yang sangat khas dari pranata mangsa adalah 

kemampuan para leluhur untuk mengidentifikasi jenis mangsa dan perlambang yang 

ada pada masing-masing (watak). Menariknya, masing-masing watak tersebut 

menjelaskan kondisi meteorologis dan gejala alam yang menyertai masing-masing 

mangsa. Bagaimana bisa para petani Jawa zaman dulu menemukan perlambang watak 
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dalam pranata mangsa? Tentu saja dari pengalaman-pengalaman selama menggarap 

lahan pertanian dan dari kehidupan sehari-hari karena pengetahuan tradisional 

mereka memang lebih bersifat empirik—berdasarkan pengalaman. Berikut ini tabel 

kondisi meteorologis dan gejala alam dari pranata mangsa. 

Nama  
Mangsa 

Kondisi Metereologis dan 
Astronomis 

Gejala Alam dan Kegiatan Petani 

Kasa Sinar matahari 76%, lengas 
udara 60,1%, curah hujan 
67,2 mm, suhu udara 27,4 
derajat Celcius 

Bintang: Sapigumarang 

Daun-daun yang berguguran, bintang beralih, 
sejenis belalang masuk ke dalam tanah untuk 
bertelur, . 

Para petani membakar dami (jerami) yang tersisa 
di sawah dan mulai menanam palawija, seperti 
kedelai. 

Karo Kemarau (ketiga), curah hujan 
turun menjadi 32,2 mm 

Bintang: Tagih 

Tanah mulai retak (nelo), pohon randu dan 
mangga mulai berbunga, alam paceklik. 

Petani merawat palawija meskipun diliputi rasa 
resah karena kemarau mulai datang. 

Katelu Kemarau semakin menjadi, 
meski curah hujan naik 42,2 
mm. 

Bintang: Lumbung 

Sumur-sumur mulai mengering (nitik), angin 
kencang berdebu, bambu tumbuh. 

Petani memanen palawija setelah itu hanya bisa 
pasrah dan berdoa agar segera turun hujan. 

Kapat Mulai musim labuh, hujan 
mulai turun, sinar matahari 
72%, lengas udara 75,5%, 
sedang curah hujan 83,3mm, 
dan suhu udara 26,7 derajat 
Celcius 

Bintang: Jarandawuk 

Pohon randu mulai berbuah, burung-burung 
kecil—pipit dan manyar—mulai membuat sarang 
dan bertelur. 

Petani masih belum bergembira sepenuhnya 
karena masih menunggu hujan agar bisa 
menanam padi. 

Kalima Kondisi meteorologis sama 
dengan sebelumnya, kecuali 
curah hujan naik menjadi 
151,1% 

Bintang: Banyakangkrem 

Pohon asam Jawa mulai tumbuh daun muda 
(sinom), ulat-ulat mulai keluar, tanaman kunyit 
(kunir) dan gadung bertunas muda. 

Petani mulai memperbaiki saluran air di sawah, 
membajak sawah. 

Kanem Kondisi meteorologis sama 
dengan sebelumnya, kecuali 
curah hujan naik jadi 402,2 
mm 

Bintang: Gotongmayit 

Alam menghijau nan indah seolah memberikan 
kelimpahan kepada manusia, musim buah-
buahan, burung bangau mulai banyak, di parit 
sawah banyak binatang lipasan. 

Petani bersuka cita, mulai menggarap sawah, 
menyebar benih padi di tempat pembenihan, 
khususnya bagi yang menanam padi dengan cara 
tandur.  
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Kapitu Sinar matahari 67%, lengas 
udara 80, curah hujan 501,4, 
dan suhu udara 26,2 derajat 
Celcius 

Bintang: Bimasekti 

Air sungai melimpah dan terjadi banjir, penyakit 
berdatangan—baik penyakit tanaman maupun 
manusia. 

Petani menerima dengan sabar karena di balik 
kondisi alam itu akan muncul rezeki, mereka 
mulai tandur—menanam benih padi (winih) 

Kawolu Kondisi meteorologis sama 
dengan sebelumnya, kecuali 
curah hujan turun menjadi 
371,8 mm 

Bintang: Wulanjarangirim 

Air sungai masih melimpah, banyak ulat 
bermunculan di sawah, kucing-kucing mulai 
kawin. 

Petani merawat padi, dari menyiangi rumput 
hingga mengobati hama penyakit. 

Kasanga Kondisi meteorologis sama 
dengan sebelumnya, kecuali 
curah hujan menurun lagi 
jadi 252,5 mm 

Bintang: Wuluh 

Garengpung atau cenggeret (jenis serangga yang 
hidup pohon) mulai mengeluarkan suara keras 
yang memekakkan telinga, kucing ramai kawin, 
jangkrik mulai keluar. 

Petani masih setia merawat padi yang mulai 
berbuah sembari berdoa agar panen melimpah. 

Kasepulu
h 

Sinar matahari 60%, lengas 
udara 74%, curah hujan 
181,6 mm, dan suhu udara 
27,8 derajat Celcius  

Bintang: Waluku 

 

Padi mulai menua/menguning siap sebentar lagi 
menuju panen, banyak binatang hamil, burung-
burung kecil mulai bertelur dan membuat 
sarang. 

Petani menunggu masa panen padi, sedangkan 
yang mempunyai lahan kering/tegalan mulai 
menanam palawija.  

Destha Kondisi meterologis sama 
dengan sebelumnya, kecuali 
curah hujan menurun jadi 
129,1 mm. 

Bintang: Tagih  

Burung-burung mulai menetas, burung induk 
memberi makan anak-anaknya. 

Petani memanen padi. 

Sada Kondisi meteorologis masih 
sama dengan sebelumnya, 
hanya curah hujan naik lagi 
menjadi 149,2 mm 

Bintang: Lumbung 

Mulai masuk musim kemarau, suhu di malam 
hingga pagi hari sangat dingin (mbedhidhing) 

Petani mengeringkan padi atau menumpuk 
jerami untuk pakan ternak (misal di daerah 
Ngawi dan sekitarnya). 

 

Penjabaran di atas sangat menjelaskan betapa para petani Jawa mengembangkan 

pola pikir dan perilaku bertani berdasarkan kearifan-kearifan yang mereka dapatkan 

dari membaca tanda-tanda alam. Mereka belajar membaca dan memahami alam yang 

selain menghadirkan ancaman dan bencana, juga menghadirkan berkah yang 

melimpah. Alam bukanlah musuh yang harus ditaklukkan dan dihancurkan demi 
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menyebar benih padi di tempat pembenihan, 
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memenuhi ambisi manusia. Alam bagi petani Jawa ibarat teman, sahabat, saudara, 

atau orang tua yang harus “diakrabi” dan “dicintai” karena darinya manusia bisa 

mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus merusak.  

Dengan pranata mangsa pula para petani Jawa belajar mengembangkan sikap 

hidup yang dinamis. Terkadang mereka memang harus merasakan kesedihan karena 

kemarau berkepanjangan (ketiga), atau ketika hujan datang seperti tiada henti pada 

musim labuh sehingga sungai-sungai banyak yang banjir. Namun, di balik itu semua, 

mereka juga menyimpan doa dan harapan akan datangnya musim yang 

membahagiakan, seperti ketika mereka mulai menanam, merawat, hingga memanen 

padi; ketika mereka bisa merasakan manisnya buah-buahan yang memberikan gizi bagi 

tubuh; ketika mereka menikmati kicauan burung-burung nan indah di pagi hari.  

Dengan patokan pranata mangsa itu, para petani Jawa dapat memperkirakan 

masa-masa mereka harus hidup berhemat (prihatin), yakni ketika mereka dalam masa 

menunggu panen ataupun masa kemarau. Namun, pada saatnya mereka juga boleh 

bergembira, yakni ketika hasil panen melimpah. Mereka boleh nanggap tayub ataupun 

ludruk untuk mengungkapkan kegembiraan. Selain itu, pranata mangsa bisa menjadi 

patokan bagi para petani Jawa bagaimana mengelola perekonomian keluarga secara 

bijak agar di saat kekurangan mereka masih bisa bertahan hidup.  

Lebih jauh lagi, menurut Sindhunata, pranata mangsa merupakan bentuk 

kerarifan lokal petani Jawa yang dalam khazanah ekologis disebut “spiritualitas bumi” 

(the spirituality of the earth).2 Spiritualitas bumi merupakan bentuk keyakinan spritual 

yang ditujukan untuk memberikan penghomatan dan penghargaan kepada bumi dan 

alam tempat manusia hidup dan berada.Bumi diibaratkan sebagai “pertiwi” atau “ibu”, 

yang atas kehendak Tuhan Yang Maha Pencipta, memberikan apa saja yang 

dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Pranata mangsa menegaskan bahwa dalam proses 

kehidupan manusia selalu terikat dengan bumi dan alam. Dengan kata lain, manusia 

seharusnya mendekatkan diri kepada alam dan menghormati bumi. Manusia harus 

mengenal segala daya dan kekuatan alam, termasuk peredarannya yang berjalan dari 

musim ke musim. 
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Dengan keyakinan seperti itu, manusia, bumi, dan alam adalah kesatuan yang 

saling memberi manfaat. Artinya, ketika bumi dan alam semesta memberikan 

limpahan kehidupan kepada manusia, manusia harus menunjukkan sikap hormat 

kepada bumi dan alam. Tidak mengherankan kalau dalam sebagian besar masyarakat 

Jawa Timur ataupun Jawa Tengah dan Yogyakarta, tradisi sedekah bumi atau di sebagian 

wilayah disebut nyadran (Lamongan dan sekitarnya) masih dijalankan hingga hari ini. 

Dengan keyakinan itu pula petani Jawa dapat terus mempertahankan hidupnya 

dengan segala kesulitan yang mereka derita. Bumi telah menjadi bagian dari 

kerohanian mereka sehingga bumi menopang hidup mereka yang lahiriah pula.  

 

Kondisi Pranata Mangsa di Jawa Timur 

Bisa dikatakan bahwa pada masa sebelum revolusi hijau dalam bidang pertanian 

yang menggunakan teknologi dan bahan kimia, seluruh masyarakat Jawa Timur 

mengenal adanya pengetahuan pranata mangsa meskipun dengan istilah yang berbeda. 

Sayangnya, mekanisasi (penggunaan alat-alat mesin dan irigasi modern untuk mengelola 

sawah) dan pengimiawian (penggunaan pupuk dan obat buatan pabrik untuk tanaman), 

dari waktu ke waktu semakin menggusur pemahaman terkait pranata mangsa. Sejak 

Orde Baru, utamanya pada periode 1990-an, dalam menggalakkan pertanian modern, 

pranata mangsa perlahan-lahan ikut menghilang dari pengetahuan lokal petani di Jawa 

Timur. Beberapa istilah kunci seperti mangsa rendheng, ketiga, paceklik, ataupun labuh 

memang masih dikenal oleh petani, tetapi hal itu bukan lagi menjadi patokan. 

Sebagai ilustrasi adalah cerita tentang perubahan pola pertanian Dusun 

Sambiroto, Kecamatan Sugio, Lamongan yang berdampak pada pergeseran ekonomi, 

sosial, dan budaya (Setiawan, 2011). Pada era 1970-an hingga 1980-an, para petani 

Sambiroto masih mengandalkan perhitungan pranata mangsa untuk mengelola sawah. 

Pada musim rendheng mereka akan bergiat ke sawah untuk mempersiapkan tanaman 

padi. Para lelaki akan mencangkul atau membajak sawah. Setelah lahan dan benih 

(winih) sudah siap, para perempuan akan nandur (menanam benih). Menjelang panen, 

para petani akan menggelar ritual wiwit, selamatan untuk mengucapkan rasa syukur 

kepada Tuhan serta untuk menghormati bumi dan alam. Ketika musim panen, para 
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memenuhi ambisi manusia. Alam bagi petani Jawa ibarat teman, sahabat, saudara, 

atau orang tua yang harus “diakrabi” dan “dicintai” karena darinya manusia bisa 

mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus merusak.  

Dengan pranata mangsa pula para petani Jawa belajar mengembangkan sikap 

hidup yang dinamis. Terkadang mereka memang harus merasakan kesedihan karena 

kemarau berkepanjangan (ketiga), atau ketika hujan datang seperti tiada henti pada 

musim labuh sehingga sungai-sungai banyak yang banjir. Namun, di balik itu semua, 

mereka juga menyimpan doa dan harapan akan datangnya musim yang 

membahagiakan, seperti ketika mereka mulai menanam, merawat, hingga memanen 

padi; ketika mereka bisa merasakan manisnya buah-buahan yang memberikan gizi bagi 

tubuh; ketika mereka menikmati kicauan burung-burung nan indah di pagi hari.  

Dengan patokan pranata mangsa itu, para petani Jawa dapat memperkirakan 

masa-masa mereka harus hidup berhemat (prihatin), yakni ketika mereka dalam masa 

menunggu panen ataupun masa kemarau. Namun, pada saatnya mereka juga boleh 

bergembira, yakni ketika hasil panen melimpah. Mereka boleh nanggap tayub ataupun 

ludruk untuk mengungkapkan kegembiraan. Selain itu, pranata mangsa bisa menjadi 

patokan bagi para petani Jawa bagaimana mengelola perekonomian keluarga secara 

bijak agar di saat kekurangan mereka masih bisa bertahan hidup.  

Lebih jauh lagi, menurut Sindhunata, pranata mangsa merupakan bentuk 

kerarifan lokal petani Jawa yang dalam khazanah ekologis disebut “spiritualitas bumi” 

(the spirituality of the earth).2 Spiritualitas bumi merupakan bentuk keyakinan spritual 

yang ditujukan untuk memberikan penghomatan dan penghargaan kepada bumi dan 

alam tempat manusia hidup dan berada.Bumi diibaratkan sebagai “pertiwi” atau “ibu”, 

yang atas kehendak Tuhan Yang Maha Pencipta, memberikan apa saja yang 

dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Pranata mangsa menegaskan bahwa dalam proses 

kehidupan manusia selalu terikat dengan bumi dan alam. Dengan kata lain, manusia 

seharusnya mendekatkan diri kepada alam dan menghormati bumi. Manusia harus 

mengenal segala daya dan kekuatan alam, termasuk peredarannya yang berjalan dari 

musim ke musim. 

21

Dengan keyakinan seperti itu, manusia, bumi, dan alam adalah kesatuan yang 

saling memberi manfaat. Artinya, ketika bumi dan alam semesta memberikan 

limpahan kehidupan kepada manusia, manusia harus menunjukkan sikap hormat 

kepada bumi dan alam. Tidak mengherankan kalau dalam sebagian besar masyarakat 

Jawa Timur ataupun Jawa Tengah dan Yogyakarta, tradisi sedekah bumi atau di sebagian 

wilayah disebut nyadran (Lamongan dan sekitarnya) masih dijalankan hingga hari ini. 

Dengan keyakinan itu pula petani Jawa dapat terus mempertahankan hidupnya 

dengan segala kesulitan yang mereka derita. Bumi telah menjadi bagian dari 

kerohanian mereka sehingga bumi menopang hidup mereka yang lahiriah pula.  

 

Kondisi Pranata Mangsa di Jawa Timur 

Bisa dikatakan bahwa pada masa sebelum revolusi hijau dalam bidang pertanian 

yang menggunakan teknologi dan bahan kimia, seluruh masyarakat Jawa Timur 

mengenal adanya pengetahuan pranata mangsa meskipun dengan istilah yang berbeda. 

Sayangnya, mekanisasi (penggunaan alat-alat mesin dan irigasi modern untuk mengelola 

sawah) dan pengimiawian (penggunaan pupuk dan obat buatan pabrik untuk tanaman), 

dari waktu ke waktu semakin menggusur pemahaman terkait pranata mangsa. Sejak 

Orde Baru, utamanya pada periode 1990-an, dalam menggalakkan pertanian modern, 

pranata mangsa perlahan-lahan ikut menghilang dari pengetahuan lokal petani di Jawa 

Timur. Beberapa istilah kunci seperti mangsa rendheng, ketiga, paceklik, ataupun labuh 

memang masih dikenal oleh petani, tetapi hal itu bukan lagi menjadi patokan. 

Sebagai ilustrasi adalah cerita tentang perubahan pola pertanian Dusun 

Sambiroto, Kecamatan Sugio, Lamongan yang berdampak pada pergeseran ekonomi, 

sosial, dan budaya (Setiawan, 2011). Pada era 1970-an hingga 1980-an, para petani 

Sambiroto masih mengandalkan perhitungan pranata mangsa untuk mengelola sawah. 

Pada musim rendheng mereka akan bergiat ke sawah untuk mempersiapkan tanaman 

padi. Para lelaki akan mencangkul atau membajak sawah. Setelah lahan dan benih 

(winih) sudah siap, para perempuan akan nandur (menanam benih). Menjelang panen, 

para petani akan menggelar ritual wiwit, selamatan untuk mengucapkan rasa syukur 

kepada Tuhan serta untuk menghormati bumi dan alam. Ketika musim panen, para 



22

perempuan ikut memanen padi dengan menggunakan ani-ani, semacam pisau kecil 

yang dipasang di medium kayu dan digunakan untuk memotong batang padi bagian 

batas. Dari kegiatan itulah para perempuan akan mendapatkan bawon, berupa ikatan-

ikatan padi dari pemilik sawah. Dengan bawon itu pula warga yang kurang mampu bisa 

bertahan hidup.  

Setelah panen padi, para petani akan menyiapkan sawah untuk menanam 

palawija. Biasanya yang ditanam adalah kedelai atau kacang tanah. Lagi-lagi, para 

warga yang kurang mampu akan menjadi buruh untuk mencangkul ataupun 

mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lain. Bagi para pemilik sapi betina, mereka akan 

membajak (nyingkal) sawah dari petani yang membutuhkan. Beternak sapi menjadi 

kegiatan lain masyarakat. Selain itu, para petani yang mempunyai lahan tegalan juga 

akan menanam kedelai, jagung, ataupun kacang tanah. Dari akar-akar palawija itulah 

tanah akan mendapatkan nutrisi untuk kesuburan. Setelah kedelai biasanya petani 

akan menanam jagung dan sebagian tembakau.  

Masa ini juga dikenal dengan masa istirahat buat tanah sawah sebagai persiapan 

untuk menanam padi pada musim penghujan. Pada saat hendak panen palawija, para 

petani akan ngemit, tidur di sawah dengan tujuan agar tanaman mereka tidak diganggu 

binatang seperti tikus ataupun diganggu manusia yang hendak mencuri. Anak-anak 

biasanya akan diajak untuk ngemit sawah. Pada saat itulah dongeng tentang Dewi Sri 

ataupun dongeng-dongeng lainnya akan diberikan oleh orang tua mereka sehingga 

sejak kecil mereka sudah mendapatkan pemahaman tentang pentingnya alam dan 

bumi. 

Ketika Waduk Gondang Lor di sebelah selatan dusun ini diresmikan oleh 

Presiden Soeharto pada 1987, perlahan-lahan pola pertanian mulai berubah. Pada era 

1990-an hingga saat ini pemahaman petani terhadap pranata mangsa mulai berubah. 

Apa sebabnya? Melimpahnya air dari Waduk Gondang Lor menjadikan mereka 

tertarik untuk terus menanam padi. Artinya, dalam satu tahun mereka tidak hanya 

menanam padi sekali, tetapi bisa tiga kali. Siklus pola tanam berubah total. Harga padi 

yang secara ekonomis bagus mendorong mereka melakukan pilihan itu.  
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Akibat pola tanam yang berubah, para petani harus memberikan nutrisi lebih 

kepada sawah mereka karena tanaman padi memang membutuhkan lahan yang subur. 

Bisa ditebak, penggunaan pupuk kimia semakin meningkat dibandingkan masa-masa 

sebelumnya. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada penggunaan pestisida kimia, 

menggantikan pestisida alamiah yang dulu mereka gunakan. Tanah sawah menjadi 

sangat bergantung pada pupuk dan pestisida kimia. Secara ekonomi, penggunaan 

pupuk dan pestisida kimia dalam jumlah besar tentu sangat merugikan petani karena 

harganya yang mahal sehingga keuntungan mereka dari menanam padi semakin kecil, 

belum lagi kalau terserang hawa seperti wereng. Maka, seperti kata petani Sambiroto, 

“bisa kembali menanam padi saja sudah untung”.  

Secara sosial dan budaya, penggunaan teknologi panen, seperti mesin perontok 

padi, yang mulai digunakan sejak periode 1990-an menyebabkan hilangnya tradisi 

komunal masyarakat. Para perempuan miskin tidak bisa lagi ikut memanen dengan 

menggunakan ani-ani sehingga mereka tidak bisa mendapatkan bawon. Akhirnya, 

mereka memilih untuk ngasak, mencari rontokan padi yang tersisa dalam kawul (dami 

padi yang digiling mesin perontok). Selain itu, ritual wiwit juga semakin jarang 

dilaksanakan. Tradisi ngemit sebelum panen juga sudah hilang. Inilah yang 

menyebabkan generasi muda semakin tidak paham pranata mangsa dan tidak paham 

spiritualitas bumi.  

Di Banyuwangi, khususnya di komunitas Using, pranata mangsa relatif masih 

dipegang oleh para petani karena sistem irigasi masih menggunakan air dari gunung. 

Meskipun sudah menggunakan teknologi modern seperti traktor dan pupuk kimia, 

mereka masih mempertahankan spiritualitas bumi dengan menggelar slametan, baik 

menjelang tanam maupun menjelang panen. Sebagian tokoh agama mengatakan 

bahwa slametan tersebut tergolong musyrik. Namun, kalau kita perhatikan lagi, 

bukankah Tuhan dan para nabi-Nya juga memerintahkan kita untuk menghormati 

bumi tempat kita berpijak dan hidup. Jadi, slametan di sawah ataupun pranata mangsa 

bukanlah praktik menuju kemusyrikan.  
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Pranata Mangsa dan Perubahan Iklim 

Salah satu ancaman terbesar bagi umat manusia saat ini adalah semakin 

panasnya suhu di muka bumi secara global. Tingginya perusakan hutan atau lahan-

lahan produktif untuk kepentingan industri, tambang, ataupun perumahan 

merupakan faktor pertama yang menyebabkan pemanasan global (global warming). 

Faktor kedua adalah “efek rumah kaca”, yakni gedung-gedung pencakar langit yang 

telah memberikan pengaruh negatif bagi peningkatan suhu bumi. Ketiga, peningkatan 

emisi sebagai akibat praktik industri yang membuang karbondioksida sebagai polutan 

ke atmosfer bumi secara masif dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Negara-

negara maju merupakan penyebab utama peningkatan emisi tersebut. Indonesia 

ternyata juga semakin gencar meningkatkan industrinya.  

Pemanasan secara global itulah yang menyebabkan perubahan iklim. Dalam 

artian, iklim dan cuaca menjadi tidak menentu dari waktu ke waktu. Beberapa tahun 

terakhir kita menyaksikan terlambatnya musim penghujan dan semakin panjangnya 

musim kemarau di Indonesia. Orang Jawa menyebutnya ketiga kembar. Perubahan 

iklim ini tentu akan berdampak pada sulitnya mengukur pranata mangsa. Akibatnya, 

sebagai ilmu pengetahuan tradisional yang memberikan ajaran-ajaran bijak dalam 

memahami bumi, alam, dan pertanian, pranata mangsa akan semakin hilang dari 

wacana dan praktik masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Kondisi itu tentu akan 

menjadi “tragedi budaya” yang dahsyat karena kita tidak lagi mengenal ilmu 

pengetahuan yang pada masa lampau menjadi kekuatan bagi kerja-kerja pertanian 

masyarakat. 

 

2.2.3 Pengetahuan Numerologi Tradisional 

1) Penanggalan Jawa 

Meskipun masyarakat Jawa Timur saat ini—sebagaimana masyarakat di belahan 

bumi yang lain—sudah terbiasa dengan penanggalan masehi karena masuknya 

pengetahuan Eropa akibat penjajahan, dalam masyarakat juga masih dikenal sistem 

penanggalan tradisional.Kalau sistem penanggalan Jawa menggunakan garis edar 

matahari sebagai patokannya, penanggalan tradisional menggunakan patokan garis 
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edar bulan. Sistem penanggalan yang mulai dibakukan pada zaman kerajaan Mataram 

Islam lebih banyak mengadopsi sistem penanggalan hijriyah meskipun menggunakan 

penamaan yang berbeda. Masyarakat Jawa Timur, khususnya Jawa Mataraman, Arek, 

dan Madura, juga menggunakan sistem penanggalan tersebut. 

Sistem penanggalan Jawa terdiri atas 12 bulan. Adapun nama-nama bulannya 

adalah Suro, Sapar, Mulud, Bakda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akir, Rejeb, Ruwah,Pasa, 

Sawal, Dulkangidah, dan Besar. Meskipun mengikuti pola penanggalan Islam, 

penanggalan Jawa memiliki karakteristik yang berbeda dengan penaggalan Islam. 

Artinya, dalam penanggalan Jawa terdapat makan-makna kultural yang dilekatkan 

dalam bulan-bulan yang berbeda dengan penanggalan Islam. Dalam bulan Suro, 

misalnya, masyarakat Jawa dilarang untuk melangsungkan hajatan, seperti pernikahan 

dan khitanan. Apabila melanggar akan berakibat buruk. Kalau ditelaah lagi, Suro 

merupakan bulan pembuka sehingga masyarakat Jawa diharapkan menyiapkan diri 

untuk memasuki tahun baru, baik secara jasmani maupun rohani. Hal itu bisa 

dilakukan dengan melakukan instropeksi diri terkait dengan apa yang telah dilakukan 

pada tahun sebelumnya dan apa yang akan dilakukan pada tahun baru.  

Bagi masyarakat Jawa Mataraman, Suro merupakan bulan penting karena mereka 

akan menggelar ritual atau slametan yang dimaksudkan untuk menyiapkan diri dan 

batin dalam menghadapi kehidupan pada tahun baru. Selain itu, pada bulan ini, para 

pemilik senjata pusaka, seperti keris atua tombak, akan menyucikan/memandikan 

senjata mereka dengan ritual khusus, jamasan. Ritual tersebut menjadi penting agar 

kekuatan-kekuatan supranatural yang melekat dalam senjata pusaka tidak mengganggu 

pemiliknya atau anggota keluarganya. Selain itu, jamasan juga bermakna 

membersihkan diri, si pemilik akan melakukan refleksi bahwa membuat keris 

membutuhkan doa dan spirit yang kuat, kesabaran, ketelitian, dan pantang menyerah. 

Nilai-nilai itulah yang harus diresapi oleh orang-orang yang memiliki keris atau senjata 

pusaka lainnya.  
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2) Penanggalan Tengger 

Pada dasarnya kalender Tengger mengikuti pola kalender Saka yang 

menggunakan perputaran surya/matahari. Oleh karena itu, perhitungan hari untuk 

tiap bulannya mengikuti perputaran candra/bulan agar sesuai dengan peredaran 

matahari. Sistem kalender Tengger tidak sama dengan sistem kalender Jawa secara 

umum. Hal itu terlihat dari nama-nama bulannya yang berdasarkan pada urutan 

angka, yakni Kasa, Karo, Katelu, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, 

Kasepuluh, Kadhesta, dan Kasada.  

Dalam kalender Tengger selalu diadakan penyesuaian setiap delapan tahun 

peredaran wuku atau lima tahun peredaran bulan. Penyesuaian tersebut dilakukan 

oleh Koordinator Dukun Pandita—pemimpin adat—se kawasan Tengger pada 

bukan/sasi Karo, Kalima, Kadhesta pada tahun Saka, yang pada bulan tersebut terdapat 

bulan yang dihilangkan atau diuna (nguna sasi). Pada saat itulah ritual Unan-unan—

semacam bersih desa dalam skala besar—diselenggarakan. Apabila jatuh pada bulan 

Karo, Karo akan Kinasakaken, artinya bulan Karo dijadikan bulan Kasa. Apabila ritual 

Unan-unan jatuh pada bulan Kalima, Kalima akan Kinapataken, artinya bulan Kalima 

dijadikan bulan Kapat. Apabila jatuh pada bulan Kadhesta, Kadhesta akan 

Kasepuluhaken, artinya bulan Kadhesta dijadikan bulan Kasepuluh.  

Dalam menentukan hari-hari upacara, baik upacara yang dilakukan secara 

bersama-sama maupun secara pribadi, masyarakat Tengger berpedoman pada kalender 

yang berpolakan penggabungan antara tahun Surya, tahun Candra, dan Wuku atau 

disebut Surya Candra Permana. Umur tahunnya ada dua macam, yakni tahun panjang 

berumur 13 bulan dan tahun pendek berumur 12 bulan, sedangkan pola tahun wuku-

nya digunakan sebagai dasar untuk penetapan Purnama-Tilem yang dinamakan 

Pangalantaka.  

Bulan istimewa dalam kehidupan masyarakat Tengger adalah Karo dan Kasada. 

Pada kedua bulan tersebut mereka menggelar ritual yang namanya disesuaikan dengan 

nama kedua bulan tersebut. Dalam ritual Karo, masyarakat Tengger akan 

bersilaturahmi dengan para tetangga dan kerabat. Demikian pula para dukun pandita, 

mereka akan berjalan kaki untuk mengunjungi rumah para warganya. Pada ritual Karo 
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inilah orang-orang yang berkunjung diwajibkan untuk mencicipi makanan dari tuan 

rumah. Makna dari ritual Karo ini adalah memupuk kerukunan antarmanusia agar 

Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada mereka 

semua. Sementara pada ritual Kasada, pada akhir penanggalan Tengger, masyarakat 

menggelar pengorbanan ke kawah Gunung Bromo, sebagai ucapan terima kasih dan 

doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan limpahan rezeki pada tahun 

berikutnya. 

 

3) Weton 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu ciri pengetahuan tradisional 

adalah keyakinan berdasarkan pengalaman/empiri. Masyarakat Jawa sangat terkenal 

dengan cara penghitungan hari kelahiran seseorang yang memiliki makna dan 

karakteristik berbeda-beda antara satu hari lahir dan hari lahir lainnya. Pengetahuan 

tentang cara menghitung hari lahir dan makna-makna di baliknya itulah yang 

melahirkan konsep weton (hari lahir/neptu dan hari pasaran). Adapun kitab yang 

mempelajarinya disebut primbon.Meskipun masyarakat Jawa Timur sudah terbiasa 

dengan pendidikan modern yang mengedepankan metode ilmiah, masih banyak 

masyarakat yang menggunakan patokan weton untuk membicarakan perjodohan 

ataupun keberuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa modernitas tidak bisa 

sepenuhnya menghilangkan pengetahuan tradisional yang sudah berusia ratusan 

tahun.  

Dalam kehidupan masyarakat Jawa dan Madura, konsep weton ini bisa 

digunakan untuk melihat watak dan keberuntungan manusia berdasarkan hari lahir 

dan hari pasarannya. Namun, yang paling umum adalah digunakan untuk menghitung 

baik atau tidaknya perjodohan antara sepasang suami-istri. Bagi pihak yang tidak 

memercayainya—baik karena pengaruh ilmu modern maupun ilmu agama yang mereka 

anut—konsep weton akan dianggap tidak masuk akal atau bahkan takhayul. Bagaimana 

mungkin orang yang memiliki weton Kamis Pon (Kamis 8 + Pon 7 = 15) bisa 

dikatakan berwatak mudah memerintah pada orang lain,keras sifatnya, tidak 

kekurangan sandang pangan, banyak teman yang menyenanginya tetapi sering 
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2) Penanggalan Tengger 

Pada dasarnya kalender Tengger mengikuti pola kalender Saka yang 
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angka, yakni Kasa, Karo, Katelu, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasanga, 

Kasepuluh, Kadhesta, dan Kasada.  
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peredaran wuku atau lima tahun peredaran bulan. Penyesuaian tersebut dilakukan 
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inilah orang-orang yang berkunjung diwajibkan untuk mencicipi makanan dari tuan 
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bertengkar dengan orang dan keluarganya? Tentu saja tidak ada penjelasan ilmiah yang 

bisa memberi jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun, watak tersebut diperoleh oleh 

para ahli primbon Jawa berdasarkan pengamatan mereka terhadap watak orang yang 

lahir pada Kamis Pon.  

Tentu penulis tidak akan menjelaskan watak, keberuntungan, atau perjodohan 

berdasarkan weton dalam pembahasan ini karena semua sudah ada dalam kitab 

primbon yang banyak dijual di pasar atau toko buku. Apa yang hendak penulis 

tekankan adalah bahwa orang-orang yang menggunakan weton sebagai acuan dalam 

menjalani kehidupan ini bisa dikatakan mengedepankan prinsip kehati-hatian agar 

tidak terjebak atau masuk ke dalam permasalahan yang rumit. Meskipun demikian, 

kita tidak mungkin setiap hari harus berhitung dengan weton karena akan terlalu 

ruwet dan bisa membuat kita tidak jadi melakukan suatu pekerjaan. Paling tidak, 

untuk kepentingan-kepentingan besar, hitungan weton bisa membantu agar kedua 

mempelai bisa mendapatkan sugesti atau semangat untuk mewujudkan kebahagiaan 

dan kesejahteraan dalam berumah tangga.  

Dengan berbekal weton masing-masing, mereka bisa mencegah hal-hal yang bisa 

melukai perasaan pasangannya. Mereka juga bisa mengusahakan pekerjaan atau hal-hal 

yang bisa mendatangkan rezeki dengan lebih giat ketika ada salah satu pasangan yang 

dihitung secara weton kurang bisa mendapatkan rezeki. Dengan demikian, weton 

merupakan hitungan yang diciptakan agar manusia bisa menghindari hal-hal yang 

tidak baik dan mengusahakan hal-hal yang bisa mendatangkan kehidupan yang lebih 

baik.  

Apa yang perlu diingat adalah bahwa penulis tidak bermaksud menyarankan agar 

peserta didik diajari weton. Paling tidak, peserta didik menjadi tahu bahwa masyarakat 

Jawa Timur juga memiliki cara pandang tentang hitungan hari dan pengaruhnya 

terhadap manusia. Hal itu penting agar mereka tidak dengan begitu saja mencemooh 

salah satu pengetahuan tradisional yang masih diyakini sebagian masyarakat.  

 

2.3 Dinamika Teknologi Tradisional di Jawa Timur 

Selain pengetahuan tradisional, masyarakat Jawa Timur juga kaya akan teknologi 

tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Dalam 
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perkembangannya, teknologi tradisional yang berkembang dalam masyarakat tidak 

hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi sudah dikembangkan 

untuk kepentingan industri. Di antara teknologi yang ada dalam masyarakat Jawa 

Timur adalah (a) teknologi peragian, (b) teknologi pembuatan tahu, (c) teknologi 

pembuatan garam (Madura), (d) teknologi pembuatan batu bata, (e) teknologi 

penempahan besi (pandai besi), dan (f) teknologi pembuatan kapal kayu. Sebagian 

besar teknologi tersebut masih dikembangkan dengan menggunakan teknik-teknik 

tradisional. Namun, sebagian yang lain sudah dipadukan dengan teknologi modern, 

khususnya yang diorientasikan untuk kepentingan industri. 

 

2.3.1 Teknologi Peragian 

Dalam pembahasan ini, peragian atau dalam bahasa ilmiahnya disebut fermentasi 

merupakan aktivitas mikrobia pada bahan pangan sehingga menghasilkan 

produk makanan baru sesuai yang dikehendaki. 3  Makanan tradisional yang dibuat 

dengan proses fermentasi antara lain tape dan tempe, dua jenis makanan yang sangat 

populer di Jawa Timur dan Indonesia, selain brem—khas Madiun. Tentu saja, setiap 

jenis makanan tersebut menggunakan teknik peragian yang berbeda-beda.  

1) Teknik Pembuatan Tape  

Semua orang di wilayah Jawa Timur tentu mengenal makanan yang disebut tape. 

Tape adalah makanan terbuat dari singkong yang diolah dengan proses peragian. 

Meskipun terkesan sepele, teknik pembuatan tape merupakan salah satu bentuk 

teknologi tradisional yang menunjukkan kepandaian masyarakat untuk menciptakan 

teknik-teknik pengolahan makanan berbahan dasar tanaman yang tumbuh melimpah, 

kecuali di wilayah Tengger. Hebatnya lagi, tape singkong ternyata mempunyai nilai 

ekonomis tinggi yang bisa menjadi industri kreatif dan berkontribusi bagi 

pengembangan ekonomi rakyat. Hampir di seluruh kabupaten di Jawa Timur, tape 

dengan mudah kita dapatkan di pasar-pasar tradisional.  

Membuat tape tidaklah sulit untuk dilakukan, bahkan oleh orang yang baru 

belajar. Bagi pemula, bisa mencobanya dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. 

Berikut ini adalah teknik-teknik pembuatan tape singkong. 
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(1) Pemilihan singkong 

Pilihlah singkong yang berkualitas bagus, yaitu tidak terlalu tua. Singkong yang 
terlalu tua biasanya ditandai dengan dagingnya yang dilapisi serat-serat kayu. Secara 
umum terdapat dua jenis singkong yang biasa digunakan untuk membuat tape, 
yakni singkong putih dan kuning.  

(2) Pembersihan dan pemotongan singkong 

Singkong yang sudah didapat lalu dikupas dengan pisau dapur. Setelah dikupas, 
singkong dipotong-potong sesuai ukuran yang kita kehendaki. Kemudian, potongan 
singkong dibersihkan selama beberapa kali dengan air bersih. Singkong yang hanya 
dibersihkan sekali, biasanya rasanya tidak manis ketika sudah menjadi tape.  

(3) Memasak singkong 

Potongan-potongan singkong yang sudah dibersihkan dimasak di kuali atau 
dandang, yakni dengan cara dikukus selama beberapa waktu sampai masak.  

(4) Peragian 

Setelah masak, potongan-potongan singkong diletakkan di sebuah wadah yang lebar 
agar cepat dingin. Kemudian, kita menyiapkan ragi yang sudah ditumbuk sampai 
halus. Lalu, ragi kita taburkan ke atas potongan singkong dan kita ratakan dengan 
tangan.  

 
Gambar 1 

Ibu-ibu memberi ragi potongan-potongan singkong masak  
di salah satu perusahaan pembuat tape di Bondowoso.4 

(5) Potongan-potongan singkong yang telah diberi ragi ditempatkan pada sebuah 
wadah dan ditutup rapat dengan daun pisang. Biarkan selama 2 sampai 3 hari. 
Setelah tercium aroma tape, segera buka wadah tersebut. Tape singkong pun siap 
dinikmati atau diolah menjadi makanan lain sesuai selera kita.  
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Gambar 2 

Kiri, potongan-potongan tape setelah diberi ragi dimasukkan ke dalam besek (wadah 
besar terbuat dari bambu).5 Kanan, potongan-potongan tape  

setelah mengalami proses peragian.6 

 
Tape sebagai Peluang Bisnis 

Meskipun dibuat dengan cara-cara tradisional, tape bisa menjadi peluang bisnis 

yang cukup menguntungkan. Di Kabupaten Bondowoso, misalnya, industri 

pembuatan tape menjadi ikon bagi pertumbuhan ekonomi rakyat. Dengan 

pengepakan yang sangat unik, yakni dimasukkan ke dalam medium besek kecil dari 

bambu, tape Bondowoso sangat digemari tidak hanya masyarakat Bondowoso, tetapi 

juga masyarakat di kabupaten-kabupaten tetangga hingga provinsi-provinsi lain di 

Indonesia. Bahkan, tape dari kabupaten ini sudah menembus pasar luar negeri. Selain 

di Kabupaten Bondowoso, tape juga menjadi industri rumah tangga di Kabupaten 

Jember.  

 
Gambar 3 

Seorang ibu memasukkan singkong beragi ke dalam besek bambu.7  
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Untuk tape yang dipasarkan secara luas, cara pembuatannya sedikit berbeda 

dengan cara konvensional yang menggunakan wadah besar. Potongan-potongan 

singkong dan sudah diberi ragi masak langsung dimasukkan ke dalam besek-besek kecil. 

Setelah singkong dimasukkan, besek ditutup dan diberi keterangan berapa hari 

singkong akan menjadi tape sehingga pembeli tidak dirugikan. Besek-besek berisi 

singkong yang sudah diberi ragi itulah yang kemudian dipasarkan ke kabupaten-

kabupaten tetangga di Jawa Timur dan provinsi lain.  

Selain paket tape biasa dalam besek, Bondowoso juga terkenal sebagai penghasil 

tape bakar yang rasanya legit. Dari industri tape inilah masyarakat miskin bisa 

mendapatkan tambahan penghasilan. Mereka biasanya membantu pada saat 

mengupas, memasak, memberi ragi, dan memasukkan singkong ke dalam besek. 

Untuk tape bakar, mereka juga membantu membungkus tape dengan daun pisang 

serta memanggangnya. 

  
Gambar 4 

Kiri, tape bakar khas Bondowoso8. Kanan, tape dalam besek siap dipasarkan.9  
 

Di Kabupaten Jember, tape singkong telah dikembangkan menjadi makanan 

olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi daripada dijual besekan. Tape singkong di 

Jember diolah menjadi prol,brownies, dan suwar-suwir tape. 

   
Gambar 5 

Dari kiri ke kanan prol tape10, brownies tape11, dan suwar-suwir12 khas Jember. 
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Dari paparan tentang tape bisa dilihat betapa teknologi pembuatan makanan 

dengan proses peragian yang dikerjakan secara tradisional ternyata bisa menjadi 

peluang bagi berkembangnya industri kreatif makanan. Ke depannya, tentu sangat 

mungkin lebih dikembangkan industri kreatif dari tape dengan bermacam jenisnya 

sehingga semakin menarik minat konsumen untuk membeli.Digemarinya produk-

produk olahan tape juga bisa menyaingi produk-produk makanan cepat saji yang 

berasal dari Eropa ataupun Amerika Serikat. Pengaruh positifnya adalah 

meningkatnya ekonomi berskala kecil-menengah serta semakin variatifnya potensi 

pangan yang berkembang di Jawa Timur.  

Selain tape singkong, di Jawa Timur juga dikenal luas di seluruh kabupaten/kota 

makanan hasil peragian, yakni tape ketan. Teknik pembuatannya tidak jauh berbeda 

dengan tape singkong. Beras ketan yang sudah dimasak diberi ragi lalu ditaruh wadah 

dan ditutup rapat selama beberapa hari. Selain dikonsumsi dalam bentuk aslinya, tape 

ketan bisa juga dijadikan makanan olahan, seperti madumongso. Selain itu, juga bisa 

dijadikan wedang tape ketan yang sangat nikmat.  

 

2) Teknik Pembuatan Tempe 

Bung Karno, Presiden Pertama Republik Indonesia dan tokoh nasional 

kebanggaan Jawa Timur pernah berpesan agar kita “jangan jadi bangsa tempe”. 

Mengapa beliau berkata demikian, padahal sebagian besar bangsa ini memakan tempe 

sebagai lauk-pauk karena murah dan kandungan gisinya tinggi? Ada beberapa jawaban 

alternatif atas pertanyaan tersebut. Pertama, Bung Karno berkata demikian dalam 

suasana revolusi kemerdekaan yang membutuhkan kekuatan sejati dari seluruh bangsa 

ini sehingga bangsa ini tidak boleh berubah-ubah dalam hal pendirian dan kecintaan 

terhadap Republik. Tidak seperti tempe yang sorenya masih kedelai paginya menjadi 

tempe. Kedua, ucapan Bung Karno merupakan cambuk bagi bangsa ini agar selalu 

belajar dengan gigih supaya bisa mengembangkan pengetahuan dan teknologi pangan 

agar tidak hanya memakan tempe.  

Kenyataan membuktikan bahwa saat ini pengetahuan dan teknologi pangan 

semakin beragam. Meskipun demikian, kita tidak begitu saja melupakan kekayaan 
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Gambar 4 

Kiri, tape bakar khas Bondowoso8. Kanan, tape dalam besek siap dipasarkan.9  
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kuliner tradisional, seperti tempe. Itulah mengapa ketika tempe sebagai bahan baku 

pembuatan tempe semakin mahal karena harus diimpor, banyak masyarakat, termasuk 

di Jawa Timur, yang kebingungan karena merasa ada sesuatu yang kurang dalam 

makanan mereka, yakni tempe dan ‘saudaranya’ yang bernama tahu.  

Tidak ada catatan sejarah yang pasti kapan masyarakat Jawa Timur mulai 

membuat dan mengonsumsi tempe. Namun, melihat luasnya tradisi membuat dan 

mengonsumsi tempe di masyarakat, bisa dipastikan bahwa tempe sudah ada sejak 

zaman kerajaan. Melihat nilai gizinya yang tinggi dan potensi ekonominya yang bagus 

untuk pengembangan industri kecil, sangat disayangkan apabila generasi penerus tidak 

tahu teknik pembuatan tempe. Berikut ini adalah teknik pembuatan tempe.13 

(1) Kedelai dibersihkan dan direbus dalam wadah besar, seperti kuali atau 
wadah yang lain. Waktu yang dibutuhkan untuk merebus sekitar 1 jam 
supaya kedelai menjadi lembek. 

   
Gambar 6 

Dari kiri ke kanan, (1) kedelai dibersihkan agar kotorannya hilang,  (2) alat 
penggilingan tradisional yang terbuat dari batu; dan (3) kedelai dimasukkan ke 
dalam alat penggilingan. 
 

(2) Kedelai yang sudah direbus dimasukkan ke dalam alat penggilingan agar bisa 
terbelah menjadi dua. Kedelai yang sudah digiling dicuci dan disaring untuk 
menghilangkan kulit tipisnya. 

(3) Setelah dicuci, kedelai didinginkan sejenak, lalu diberi ragi tempe (bisa 
didapatkan di toko) secara merata untuk menghasilkan tempe berkualitas 
baik.  

(4) Tahap akhir adalah pembungkusan kedelai yang sudah diberi ragi dengan 
daun pisang atau plastik sesuai selera. Untuk pembungkusan plastik, 
pastikan plastik sudah diberi lubang kecil. Keesokannya tempe sudah jadi. 
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Gambar 7. 

Kiri, kedelai didinginkan di sebuah wadah setelah digiling. Kanan, kedelai 
ditaru di tempeh untuk proses peragian. 

   
Gambar 8 

Secara berurutan, (1) para pekerja membungkus kedelai; (2) tempe yang dibungkus 
daun pisang, dan (3) tempe yang dibungkus plastik. 

 

Demikianlah teknik pembuatan tempe secara sederhana. Ke depannya, para 

pendidik dan peserta didik bisa terus mengembangkan uji coba pembuatan tempe agar 

lebih beragam dan bervariasi, termasuk juga pengembangan makanan berbahan dasar 

tempe supaya nilai ekonomisnya bisa semakin meningkat. Hal itu sekaligus bermanfaat 

untuk terus mentradisikan tempe sebagai makanan dengan teknologi tradisional yang 

bisa bersaing dengan makanan-makanan impor. Yang terpenting juga adalah 

mengusahakan hak paten bagi para pendidik atau peserta didik yang menemukan 

teknologi baru pembuatan tempe atau varian baru makanan berbahan tempe untuk 

menghindari klaim sepihak dari pihak luar negeri.  

 

3) Teknik Pembuatan Brem 

Belum lengkap kiranya kalau kita berkunjung ke Madiun dan sekitarnya tanpa 

membawa oleh-oleh khas bernama brem. Makanan yang dibuat dari fermentasi ketan 

ini benar-benar menggugah selera karena menghadirkan sensasi semriwing di lidah 

dengan rasa manis legit yang nikmat. Makanan yang diproduksi di Desa Kalibau, 
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Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ini merupakan warisan nenek moyang yang 

berkaitan dengan teknologi peragian, sama halnya dengan tape singkong, tape ketan, 

atau tempe. Meskipun demikian, teknik-teknik pembuatannya berbeda dengan dua 

jenis makanan yang lain.  

Sebagai makanan warisan leluhur, saat ini industri brem di Kalibau masih 

dilanjutkan dan pemasarannya meluas hingga Jawa Tengah, Yogyakarta, dan provinsi-

provinsi lain. Saat ini di Kalibau, paling tidak, terdapat 47 industri brem yang 

bergabung ke dalam kelompok usaha brem Jaya Makmur.14 Yang membedakan teknik 

pembuatan brem zaman dulu dengan brem zaman sekarang adalah penggunaan alat-

alat penunjangnya. Kalau dulu, alat-alat yang digunakan berupa alat-alat tradisional. 

Sekarang, alat-alat yang digunakan sudah semi-modern yang menggunakan listrik 

sebagai penggeraknya. Namun, dalam proses nguleni tape ketan yang diperam 7 hari 7 

malam, metode yang digunakan masih manual karena diyakini bisa menghasilkan 

aroma khas brem. Adapun teknik pembuatan brem adalah sebagai berikut. 

(1) Perendaman 

Beras ketan yang sudah dicuci direndam selama 30 menit. Kemudian beras ketan 
dimasak setengah matang (dikaru). Beras ketan setengah matang (karon) 
didinginkan atau di-ler di wadah yang lebar. Setelah dingin, ketan karon dimasak 
lagi dengan cara dikukus selama 1 jam.  

(2) Peragian 

Ketan yang sudah masak didinginkan kembali lalu diberi ragi. Perbandingannya 
24 kg ketan masak membutuhkan 30 butir ragi. Ragi-ragi harus dihaluskan 
terlebih dahulu lalu ditebarkan di atas ketan masak secara merata.  

(3) Proses fermentasi  

Ketan masak yang sudah diberi ragi dimasukkan ke dalam bak-bak khusus dan 
diperam selama 7 hari 7 malam.  

(4) Penghalusan 

Tape ketan dihaluskan dengan mixer lalu ditambah cita rasa dari esens sesuai selera 
dan pesanan, seperti rasa stroberi, melon, dan coklat. Kalau yang diinginkan itu 
rasa tape alami, berarti tanpa ditambahi esens. Selesai dihaluskan, tape ketan 
diuleni secara manual lalu ditiriskan untuk mendapatkan sari-sarinya yang 
berbentuk cairan, sedangkan ampasnya disisihkan. 

(5) Perebusan 

Sari tape direbus sekitar 45 menit sampai mengental. Sari-sari tape yang sudah 
kental itulah yang ditaruh dalam cetakan-cetakan brem. Biasanya cetakan melebar 
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atau memanjang dengan ketebalan 0.5 sampai 1 cm. Setelah mengeras, cetakan 
itu dipotong-potong dengan ukuran sesuai selera atau pesanan. Jadilah, brem yang 
sangat nyes di lidah.  

Teknologi pembuatan brem memang tidak bisa dikatakan tradisional lagi karena 

telah menggunakan alat-alat listrik untuk mempercepat proses pembuatannya. Namun, 

paling tidak, kita masih bisa menemukan betapa teknologi peragian secara tradisional 

telah melahirkan jenis makanan yang populer hingga saat ini. Selain itu, industri brem 

juga mampu menjadi peluang usaha yang bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan 

meskipun saat ini harus menghadapi kendala karena harga ketan sebagai bahan 

pokoknya semakin mahal. 

 

4) Teknik Pembuatan Terasi  

Tidak lengkap rasanya membuat sambal tanpa memberinya terasi. Begitulah 

ungkapan sehari-hari di dunia masak-memasak, baik yang dikerjakan di dapur rumah 

tangga maupun di rumah makan. Bumbu tradisional berbahan udang dengan teknik 

fermentasi ini memang sudah sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun luar 

negeri. Terasi yang kita konsumsi sehari-hari tidaklah dihasilkan dari teknologi yang 

rumit, tetapi teknologi sederhana yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek 

moyang yang bertempat tinggal di wilayah pesisir. Terasi sudah dikenal sejak zaman 

kerajaan. Di Jawa Timur, yang menjadi sentra industri terasi adalah Jember yang 

terkenal dengan terasi Puger-nya dan beberapa wilayah di Madura seperti Ambunten.  

 Berikut ini disajikan teknik pembuatan terasi yang sampai hari ini masih 

dikerjakan secara tradisional, baik di Puger maupun di Madura. 

(1) Bahan utama—biasanya udang rebon atau udang berukuran kecil—dicuci bersih, 
ditiriskan, lalu  dijemur selama setengah hari.  

(2) Udang yang telah dijemur kemudian diberi garam dengan perbandingan 5 kg 
rebon : ¼ kg garam. Setelah itu, rebon ditumbuk sedikit demi sedikit sampai 
halus. Medium yang digunakan menumbuk biasanya adalah lesung atau 
lumpang.   

(3) Rebon yang sudah halus ditaruh di talam dan diangin-anginkan semalaman. 
Keseokan harinya dijemur lagi selama sehari. Sesudah dijemur, rebon 
ditumbuk lagi sembari diberi sedikit air agar tidak terlalu kering.  

(4) Tumbukan rebon dicetak, biasanya berbentuk lonjong atau kotak, dengan 
berat yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar.  
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rebon : ¼ kg garam. Setelah itu, rebon ditumbuk sedikit demi sedikit sampai 
halus. Medium yang digunakan menumbuk biasanya adalah lesung atau 
lumpang.   

(3) Rebon yang sudah halus ditaruh di talam dan diangin-anginkan semalaman. 
Keseokan harinya dijemur lagi selama sehari. Sesudah dijemur, rebon 
ditumbuk lagi sembari diberi sedikit air agar tidak terlalu kering.  

(4) Tumbukan rebon dicetak, biasanya berbentuk lonjong atau kotak, dengan 
berat yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar.  
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Gambar 9 

Kiri, para ibu pekerja sedang menumbuk udang rebon di 
dalam lumpang di Puger, Jember.15 Kanan, para ibu sedang 
menumbuk udang di dalam lesung di Ambunten, 
Sumenep.16 
 

(5) Setelah dicetak, terasi dijemur lagi. 
  

   

Gambar 10 
Dari kiri ke kanan, seorang pekerja menjemur udang rebon yang telah ditumbuk, 
seorang pekerja menjemur terasi yang telah dicetak (kedua gambar berlokasi di Puger 
Jember),17 dan terasi Ambunten yang tengah dijemur.18  

Pelajaran yang dapat dipetik dari teknik pembuatan terasi adalah bahwa 

masyarakat lokal mampu mengembangkan teknologi sederhana untuk mengelola 

melimpahnya sumber daya kelautan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. 

Menariknya, dengan teknologi sederhana tersebut, mereka berhasil memproduksi 

bumbu makanan yang bernilai ekonomis tinggi dengan kandungan gizi yang cukup 

baik. Teknik pembuatan terasi merupakan salah satu contoh teknologi tradisional 

yang mengedepankan kesehatan para konsumennya karena tanpa menggunakan bahan 

pengawet kimia. Kita tahu bahwa penggunaan bahan pengawet kimia dalam jangka 

panjang bisa menimbulkan masalah kesehatan. 
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Teknologi tradisional pembuatan terasi mampu memberdayakan kaum 

perempuan yang sehari-harinya banyak berada di rumah.  Dengan menjadi tenaga 

kerja pembuat terasi, mereka ikut menghasilkan pendapatan ekonomi yang bisa 

berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.  

 

2.3.2 Teknologi Pembuatan Tahu  

Makanan tradisional lain yang cukup digemari di Jawa Timur adalah tahu yang 

juga berbahan dasar kedelai. Berbeda dengan tempe yang khas Indonesia, tahu 

merupakan khazanah kuliner yang berasal dari negeri Cina. Di Jawa Timur, selain 

tahu putih yang dikonsumsi masyarakat, juga dikenal tahu kuning Kediri yang sangat 

masyhur ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ke luar negeri. Sama halnya dengan 

tempe, tahu juga mempunyai nilai gizi tinggi dan memiliki potensi untuk 

menggerakkan ekonomi kreatif di tingkat rakyat kebanyakan.  

Berikut ini adalah teknik pembuatan tahu.  

(1) Pilihlah kedelai berkualitas bagus, khususnya yang berukuran besar agar sari 
kedelai yang keluar bisa semakin banyak.  

(2) Rendam kedelai dalam air dingin selama enam jam agar kedelai menjadi 
empuk serta kulit arinya mengelupas sehingga mempermudah penggilingan.  

(3) Giling kedelai dalam penggilingan hingga lumer dan menjadi bubur kedelai.  

(4) Bubur kedelai yang menyerupai susu itu lalu kita masak dalam panci selama 
30-45 menit dengan api yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil agar bubur 
kedelai matang secara merata dan sempurna.  

(5) Bubur yang telah masak diangkat dan disaring dengan menggunakan kain 
yang pori-porinya tidak terlalu rapat atau tidak terlalu renggang, seperti 
belacu atau mori kasar. Agar efektif kain dipentangkan dengan menggunakan 
bambu atau kayu. Ampas dari hasil saringan disaring lagi dengan 
menambahkan air dingin sampai tidak ada sarinya lagi.  

(6) Hasil penyaringan kemudian ditaruh di wadah besar, seperti tong, dan diberi 
asam cuka. Aduk sari kedelai sampai terbentuk gumpalan-gumpalan putih 
(jonjot) yang masih bercampur dengan air. Kadar air yang terlalu banyak 
harus diminimalkan dengan membuang air yang mulai terpisah dengan 
gumpalan.  

(7) Gumpalan-gumpalan sari kedelai dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang 
sudah diberi alas kain belacu. Ukuran cetakan kayu tergantung selera. Ada 
yang menggunakan ukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 20 cm. 
Cetakan-cetakan kayu yang sudah berisi gumpalan-gumpalan sari kedelai 



39

  
Gambar 9 

Kiri, para ibu pekerja sedang menumbuk udang rebon di 
dalam lumpang di Puger, Jember.15 Kanan, para ibu sedang 
menumbuk udang di dalam lesung di Ambunten, 
Sumenep.16 
 

(5) Setelah dicetak, terasi dijemur lagi. 
  

   

Gambar 10 
Dari kiri ke kanan, seorang pekerja menjemur udang rebon yang telah ditumbuk, 
seorang pekerja menjemur terasi yang telah dicetak (kedua gambar berlokasi di Puger 
Jember),17 dan terasi Ambunten yang tengah dijemur.18  

Pelajaran yang dapat dipetik dari teknik pembuatan terasi adalah bahwa 

masyarakat lokal mampu mengembangkan teknologi sederhana untuk mengelola 

melimpahnya sumber daya kelautan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. 

Menariknya, dengan teknologi sederhana tersebut, mereka berhasil memproduksi 

bumbu makanan yang bernilai ekonomis tinggi dengan kandungan gizi yang cukup 

baik. Teknik pembuatan terasi merupakan salah satu contoh teknologi tradisional 

yang mengedepankan kesehatan para konsumennya karena tanpa menggunakan bahan 

pengawet kimia. Kita tahu bahwa penggunaan bahan pengawet kimia dalam jangka 

panjang bisa menimbulkan masalah kesehatan. 

39

Teknologi tradisional pembuatan terasi mampu memberdayakan kaum 

perempuan yang sehari-harinya banyak berada di rumah.  Dengan menjadi tenaga 

kerja pembuat terasi, mereka ikut menghasilkan pendapatan ekonomi yang bisa 

berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.  

 

2.3.2 Teknologi Pembuatan Tahu  

Makanan tradisional lain yang cukup digemari di Jawa Timur adalah tahu yang 

juga berbahan dasar kedelai. Berbeda dengan tempe yang khas Indonesia, tahu 

merupakan khazanah kuliner yang berasal dari negeri Cina. Di Jawa Timur, selain 

tahu putih yang dikonsumsi masyarakat, juga dikenal tahu kuning Kediri yang sangat 

masyhur ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ke luar negeri. Sama halnya dengan 

tempe, tahu juga mempunyai nilai gizi tinggi dan memiliki potensi untuk 

menggerakkan ekonomi kreatif di tingkat rakyat kebanyakan.  

Berikut ini adalah teknik pembuatan tahu.  

(1) Pilihlah kedelai berkualitas bagus, khususnya yang berukuran besar agar sari 
kedelai yang keluar bisa semakin banyak.  

(2) Rendam kedelai dalam air dingin selama enam jam agar kedelai menjadi 
empuk serta kulit arinya mengelupas sehingga mempermudah penggilingan.  

(3) Giling kedelai dalam penggilingan hingga lumer dan menjadi bubur kedelai.  

(4) Bubur kedelai yang menyerupai susu itu lalu kita masak dalam panci selama 
30-45 menit dengan api yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil agar bubur 
kedelai matang secara merata dan sempurna.  

(5) Bubur yang telah masak diangkat dan disaring dengan menggunakan kain 
yang pori-porinya tidak terlalu rapat atau tidak terlalu renggang, seperti 
belacu atau mori kasar. Agar efektif kain dipentangkan dengan menggunakan 
bambu atau kayu. Ampas dari hasil saringan disaring lagi dengan 
menambahkan air dingin sampai tidak ada sarinya lagi.  

(6) Hasil penyaringan kemudian ditaruh di wadah besar, seperti tong, dan diberi 
asam cuka. Aduk sari kedelai sampai terbentuk gumpalan-gumpalan putih 
(jonjot) yang masih bercampur dengan air. Kadar air yang terlalu banyak 
harus diminimalkan dengan membuang air yang mulai terpisah dengan 
gumpalan.  

(7) Gumpalan-gumpalan sari kedelai dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang 
sudah diberi alas kain belacu. Ukuran cetakan kayu tergantung selera. Ada 
yang menggunakan ukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 20 cm. 
Cetakan-cetakan kayu yang sudah berisi gumpalan-gumpalan sari kedelai 



40

ditutup dengan kain belacu dan selembar papan di atas kain. Agar kadar air 
yang masih tersimpan dalam gumpalan-gumpalan sari kedelai bisa hilang 
sepenuhnya, papan ditindih dengan batu andesit.   

(8) Selama 30 menit sampai 1 jam tahu akan mengeras. Batu penindih diambil, 
begitu pula papan penutup dan cetakan diangkat. Batu yang berbentuk 
lembaran itu kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang 
diinginkan.  

(9) Khusus tahu kuning, potongan-potongan tahu putih dimasukkan ke dalam air 
yang sudah diberi pewarna kuning alamiah—misal dari kunyit—dan direbus 
selama beberapa saat sampai mendidih agar warna kuning pada tahu bisa 
merata.  

   
Gambar 11 

Dari kiri ke kanan, para pekerja di pabrik tahu melakukan proses penyaringan,19 pekerja 
menggoreng tahu,20 dan tahu kuning Kediri ditempatkan dalam besek.21 
 
Dari teknologi pembuatan yang cukup sederhana itulah di setiap kabupaten di 

Jawa Timur berkembang industri tahu. Tentu kita harus berterima kasih kepada para 

perantau dari Cina yang datang ke wilayah ini dan menularkan teknologi pembuatan 

tahu yang bisa bertahan hingga saat ini serta menjadi tumpuhan bagi banyak pekerja 

untuk menghidupi keluarga.  

Dari tahu ini pula berkembang beragam jenis makanan, dari yang ringan hingga 

yang berat. Contoh makanan ringan berbahan tahu adalah steak tahu yang renyah dan 

gurih serta mengandung nilai gizi yang cukup bagus. Contoh makanan berat berbahan 

tahu adalah tahu tek (sebagian orang menyebutnya tahu lontong), dan tahu campur 

(makanan khas Lamongan). Hal itu membuktikan bahwa teknologi tradisional 

pembuatan tahu telah berkembang dan menurunkan banyak jenis usaha produktif  

serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah.  
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2.3.3 Teknologi Pembuatan Garam 

Bagaimana rasanya makanan tanpa garam? Tentu saja, ada yang tidak lengkap 

dalam rasa makanan tersebut, yakni hilangnya rasa asin atau gurih. Ya, makanan Jawa 

Timur sangat terkenal dengan selera gurih atau asinnya. Hal itu tidak mengherankan 

karena sejak dulu, provinsi ini, khususnya wilayah Madura sangat terkenal sebagai 

penghasil garam. Sampai-sampai ada istilah “petani garam”. Pada zaman kolonial 

Belanda, garam merupakan komoditas yang tidak hanya diperdagangkan di Hindia-

Belanda, tetapi sampai ke luar negeri. Sampai dengan hari ini, masyarakat Madura, 

utamanya di Sumenep, atau masyarakat Madura yang berada di Surabaya Utara, 

terkenal dengan teknologi pembuatan garam tradisionalnya. Membuat garam, 

meskipun mengalami pasang surut secara ekonomi karena harga yang berubah-ubah, 

merupakan mata pencaharian yang masih dijalani masyarakat Madura.  

 

Cerita Asal-Usul Garam di Sumenep Madura 

Ada beberapa versi tentang cerita asal-muasal berkembangnya pembuatan garam 

di Sumenep. Namun, yang paling terkenal adalah cerita tentang peran penting Syekh 

Anggosuto (Angga Suto/Anggoseto), seorang ulama karismatik yang diyakini 

menemukan garam pertama kali. Diceritakan, Syekh Anggasuto, seorang ulama dari 

Arab/Parsi yang hendak menyiarkan agama Islam di Sumenep. Penyebaran agama 

pada waktu itu tentu tidak seperti sekarang yang menggunakan teknologi media. Pada 

masa itu, seorang ulama harus menemukan cara yang tepat untuk memikat hati 

masyarakat agar mau memeluk agama Islam.  

Setelah memanjatkan doa kepada Alloh SWT, dia mendapatkan lamat 

(petunjuk) untuk menyusuri pinggir pantai di Pinggirpapas, Sumenep. Saat berjalan 

itulah, Syekh Anggosuto menemukan bekas telapak kakinya yang sudah dipenuhi oleh 

kristal-kristal garam yang sangat menarik perhatiannya. Penemuan garam inilah yang 

kemudian ia jadikan sebagai cara berdakwah kepada masyarakat. Ia mulai mengajarkan 

cara pembuatan garam sekaligus mengajarkan ajaran-ajaran Islam di sela-sela kegiatan 

tersebut. Dengan metode itulah dakwah Islam bisa menyebar luas. 

Oleh Syekh Anggosuto, pembuatan garam diperluas dengan membuat petak-

petak yang akan diisi dengan air laut sebagai bahan utama garam. Alat-alat yang 
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digunakan pada waktu itu adalah rabunan,centeng, dan pakem. Rabunan adalah alat 

semacam kukusan nasi yang bagian atasnya melebar dan bagian bawahnya agak 

mengecil serta berguna untuk mengalirkan dan menyaring air laut. Canteng adalah 

wadah yang dibuat dari tempurung kelapa untuk menaikkan air laut. Pakem 

merupakan sendok besar terbuat dari kayu yang dihaluskan dan tangkaianya agak 

mengecil untuk mengumpulkan garam. 

Pada perkembangannya digunakan alat-alat yang lebih memadai dan bisa 

meningkatkan produksi garam, seperti bejug/senggut, sorkot, pak tepak, kancor/skop, gulu’, 

raca, renjing, dan rempah pala atau kemiri. Bejug/senggut adalah alat yang digunakan 

untuk memindahkan air, dari kanal-kanal ke petak-petak dengan menggunakan kincir 

angin. Pak tepak adalah alat untuk meratakan pembatas petak/tabun. Kancor/skop 

merupakan alat untuk memasukkan garam ke karung. Gulu’ adalah alat untuk 

memadatkan tanah petak berupa silinder kecil terbuat dari kayu yang dirangkaikan 

dengan tangkai kayu sebagai pegangan. Supaya tidak lengket, bagian tangkai 

dibungkus dengan plastik. Raca merupakan alat untuk meratakan atau membolak-

balik garam, terbuat dari kayu yang diberi beberapa paku dengan jarak tertentu, dan 

bergerigi dengan tangkai kayu. Renjing adalah wadah terbuat dari bambu dan berguna 

untuk mengangkut garam. Adapun pala/kemiri digunakan untuk mengetahui salinitas 

garam.  

 

Teknik Pembuatan Garam secara Tradisional 

Sebagai kekayaan tradisi masyarakat pesisir pantai yang bernilai ekonomi tinggi, 

teknik pembuatan garam tidaklah rumit. Tantangan terberatnya hanya terletak pada 

persoalan cuaca. Pada waktu musim penghujan, pembuatan garam agak lama karena 

kurangnya terik panas matahari. Berikut ini disajikan teknik-teknik pembuatan 

garam.22 

(1) Air laut dialirkan ke dalam 4 sampai 5 petak melalui seluran air (sellogen) 
dengan bantuan kincir angin yang dihubungkan dengan wadah bejug. 
Ukuran setiap petak biasanya 15 m X 25 meter.  

(2) 1 hingga 2 petak dikeringkan airnya, sedangkan petak yang lain tidak 
dikeringkan. Setelah kering, tanah dalam petak tersebut diratakan dengan 
menggunakan sorkot.  
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(3) Kedua petak yang kering disiram air dari petak-petak lain sampai air dari 
petak-petak lain itu habis. Dari 4 atau 5 petak tersebut akan dihasilkan 2 
petak berisi garam. Waktu yang dibutuhkan sekitar 10-15 hari, tergantung 
tingkat terik matahari. 

(4) Garam dalam kedua petak dikumpulkan ke pinggir dan dimasukkan ke 
renjing untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung.  

  
Gambar 12. 

Kiri, seorang pekerja sedang mengumpulkan garam ke tepian petak. 23  Kanan 
pekerja sedang mengangkut garam dengan renjing.24 

 

Teknik pembuatan garam seperti di atas untuk kepentingan uji coba dalam skala 

kecil bisa menggunakan alat-alat dapur, seperti kompor gas dan panci. Tentu saja air 

yang digunakan harus air laut. Caranya sederhana, air laut dimasak dalam panci untuk 

beberapa saat lamanya sampai mengkristal menjadi garam.  

Garam merupakan peluang dan tantangan usaha serta potensi pariwisata. 

Sebagai peluang usaha, garam sangat menjanjikan karena setiap orang di seluruh 

dunia sudah terbiasa menikmati garam dalam makanan mereka. Tantangan terberat 

yang dihadapi, selain faktor cuaca, adalah harga yang oleh para petani garam masih 

terlalu rendah. PT Garam yang ada di Sumenep biasanya tidak berani membeli garam 

petani melebihi harga yang ditawarkan para tengkulak. Akibatnya, banyak petani lebih 

memilih menjual garam mereka ke tengkulak. Rendahnya harga garam itu pula yang 

membuat banyak petani dan buruh garam meninggalkan pekerjaan itu karena kurang 

bisa menjanjikan tingkat kemakmuran.  

Berdasarkan data per April 2013, luas lahan petak garam di Kabupaten Sumenep 

mencapai ± 2876.96 Ha.25 Bisa dipastikan, jumlah tersebut akan terus menyusut ketika 

pemerintah pusat tidak mengambil kebijakan yang jelas dalam pengembangan dan 

pemberdayaan petani garam. Akibatnya, garam impor mulai memasuki pasar 
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Gambar 12. 
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Indonesia. Hal itu sungguh sangat ironis karena sejak zaman dahulu Madura dikenal 

sebagai sentra penghasil garam. Dalam kondisi tersebut, garam yang disebut maduna 

seggara oleh orang Madura kurang menjanjikan lagi sebagai peluang usaha. Oleh 

karena itu, terobosan berupa kebijakan pemerintah yang berpihak kepada para petani 

garam sangat dibutuhkan.  

Untuk meningkatkan kualitas dan perluasan usaha garam, pemerintah 

Kabupaten Sumenep telah membuat beberapa kebijakan yang bersifat strategis. 

Pertama, memberi bantuan iodium kepada para petani garam karena salah satu 

kekurangan garam tradisional yang mereka produksi adalah kurangnya kadar iodium. 

Padahal kekurangan kadar iodium dalam garam akan menyebabkan penyakit 

gondok.26 Kedua, membangun jaringan dengan beberapa perusahaan penyerap garam 

agar harga garam dari petani bisa stabil. Meskipun demikian, terobosan ini belum bisa 

sepenuhnya menjamin harga garam sehingga campur tangan pemerintah pusat tetap 

dibutuhkan. 27  Ketiga, mengembangkan pariwisata minat khusus proses pembuatan 

garam tradisional yang bisa menawarkan sensasi tersendiri bagi para wisatawan. 28 

Kebijakan ketiga ini sebenarnya cukup menjanjikan karena bisa berimplikasi pada 

peningkatan ekonomi warga, khususnya petani garam, dari sektor pariwisata, tetapi 

membutuhkan perencanaan yang jelas. Pada masa-masa mendatang, serbuan garam 

impor—seperti halnya serbuan gula dan daging impor—merupakan tantangan berat 

bagi petani dan pemerintah. Tantangan itulah yang membutuhkan tindakan strategis 

dari pemerintah, bukan sekadar retorika tanpa akhir.  

 

2.3.4 Teknologi Pembuatan Batu-Bata 

Batu bata adalah salah satu material dalam pembuatan rumah berdinding 

tembok atau bangunan-bangunan lain yang berbentuk tembok. Bisa dipastikan batu 

bata harus selalu ada ketika kita mau membuat rumah tembok. Batu bata bukanlah 

barang baru dalam khazanah kebudayaan Jawa Timur. Mengapa? Keberadaan batu 

bata sudah ada sejak zaman kerajaan. Hal itu terbukti dari ditemukannya candi-candi 

atau pemandian dan taman sari peninggalan kerajaan, seperti Singasari dan Majapahit, 

yang menggunakan bahan batu bata. Penggunaan batu bata menunjukkan kemajuan 
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teknologi masyarakat pada zamannya. Sebelumnya, di kerajaan Mataram Hindu Jawa 

Tengah masih digunakan batu gunung sebagai bahan bangunan, seperti Candi 

Borobudur dan Prambanan.  

Bisa dipastikan bahwa semua masyarakat etnis di Jawa Timur memiliki 

kemampuan untuk membuat batu bata secara tradisional, kecuali masyarakat Tengger. 

Apa yang kami maksud dengan pembuatan batu bata secara tradisional adalah 

pembuatan batu bata yang masih belum menggunakan mesin ataupun alat cetak 

modern dalam pengelolahannya. Teknik pembuatan batu bata secara tradisional sanga 

mudah karena tidak membutuhkan alat yang terlalu ruwet. Berikut ini diuraikan 

teknik pembuatan batu bata secara sederhana.  

(1) Pemilihan tanah 

Sebelum membuat batu bata, kita harus memilih tanah yang sesuai untuk 
bahannya. Biasanya tanah yang digunakan adalah tanah liat yang berasal dari 
lahan persawahan atau tegalan.  

(2) Peliatan tanah 

Setelah tanah digali, langkah selanjutnya adalah mematangkan tanah agar menjadi 
liat. Pertama, mengaduk tanah dengan cangkul, jangan lupa siramkan air. 
Langkah kedua adalah menginjak-injak tanah dengan kaki untuk beberapa saat 
lamanya. Setelah tanah dirasa sudah liat, diamkan sejenak.  

(3) Pencetakan 

Pertama-tama siapkan alat cetak yang terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang 
dengan ukuran yang dikehendaki, biasanya panjang 22 cm dan lebar 11. Alat ini 
dibuat terbuka pada salah satu sisi panjangnya yang akan menjadi bagian atas dan 
tertutup pada dua bagian sisi samping dan bagian bawah. Biasanya alat ini terdiri 
atas dua kolom. Tanah yang sudah liat dimasukkan ke dalam alat cetak.  

(4) Pengeringan 

Setelah dimasukkan ke alat cetak, batu bata yang belum kering dibiarkan sampai 
setengah kering biar lebih mudah untuk diambil dari alat cetak. Lalu, rapikan 
batu bata setengah kering dengan golok atau senjata sejenis. Tahap selanjutnya, 
batu bata setengah kering ditata dengan cara ditumpuk ke atas. Cara 
menumpuknya pun harus selang-seling seperti anyaman untuk menghindari 
kerusakan serta menghemat tempat. Penataan itu dilakukan di lahan terbuka agar 
batu bata cepat kering.  

(5) Pembakaran 

Kalau batu bata sudah dirasa benar-benar kering, tahap berikutnya adalah menata 
di tungku pembakaran. Penataannya juga harus selang-seling seperti anyaman. 
Untuk proses pembakaran digunakan kayu yang dimasukkan ke dalam lubang 
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tungku di bagian bawah. Banyaknya kayu disesuaikan dengan banyaknya batu 
bata yang dibakar. Untuk membakar batu bata sejumlah 10.000, misalnya, 
biasanya dibutuhkan kayu sebanyak 3 truk. Proses pembakaran memakan waktu 
12 jam. Setelah dirasa cukup, tutup batu bata yang sudah matang dengan jerami 
agar kematangan sempurna. Tiga hari kemudian, batu bata bisa dibongkar.  

Meskipun saat ini sudah ada banyak pabrik pembuatan batu-bata dengan mesin-

mesin modern, pembuatan batu bata secara tradisional masih banyak tumbuh dan 

berkembang di seluruh wilayah Jawa Timur, kecuali di wilayah komunitas Tengger. Di 

komunitas ini, tanahnya memang tidak cocok untuk membuat batu bata. Biasanya, 

untuk membangun rumah tembok, orang Tengger akan mendatangkan batu bata dari 

wilayah-wilayah di bawah. Meskipun berskala kecil, industri pembuatan batu bata 

secara tradisional bisa menjadi alternatif pekerjaan.  

 

2.3.5 Teknologi Penempahan Besi (Pandai Besi) 

Dalam catatan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, selain nama-nama besar 

para empu yang menulis kitab-kitab besar, juga dikenal para empu yang berhasil 

menempa besi pilihan untuk membuat pusaka-pusaka terkenal, seperti Keris Empu 

Gandring. Pada dasarnya, bukanlah hal-hal gaib yang membuat pusaka tersebut 

menjadi terkenal, tetapi karena Empu Gandring yang membuatnya memiliki keahlian 

khusus dalam memilih besi pilihan serta teknik paripurna untuk menempanya agar 

bisa menjadi pusaka andal. Teknik menempa besi dan menjadikannya senjata pusaka 

atau senjata perang itulah yang menjadikan para pandai besi sangat dihargai di masa 

kerajaan Majapahit.29 

Saat ini para tukang pandai besi (pande) tersebar di seluruh kabupaten di Jawa 

Timur. Bedanya, saat ini mereka lebih memfokuskan pada pembuatan alat-alat 

pertanian, seperti sabit dan cangkul serta pisau dapur. Meskipun demikian, masih ada 

pandai besi yang melayani pembuatan senjata. Berikut kami sajikan pihak-pihak yang 

berperan dalam kerja penempahan besi beserta tugas masing-masing.30 

(1) Empu biasa disebut juga guru pandai besi, bertugas mengatur produksi setiap 
peralatan yang dibuat serta mengatur bagian yang harus ditempa agar 
menjadi bentuk alat seperti yang di inginkan. Penempaan besi ini bergantung 
pada arahan dari empu. 

47

(2) Panjak adalah orang yang bertugas memukul besi yang telah dibakar dengan 
palu. Paling tidak, terdapat 2 atau 3 panjak yang membantu empu. Selama 
bekerja, mereka menempati tempat di belakang paron (landasan tempa), 
menghadap empu. Ketika empu meletakkan batang besi merah panas di atas 
paron, panjak mengayunkan palunya di atas kepala, menghentakkannya ke 
bawah dengan pukulan keras, mengubah bentuk batang logam itu dan 
sekaligus meningkatkan kepadatannya. Biasanya mereka akan memukul besi 
secara bergantian.

(3) Tukang ubub adalah orang yang bertugas memompa angin agar arang tetap 
membara ketika proses pembakaran besi. Tukang ubub duduk di atas 
panggung pompa dan menurunkan batang ubub dengan irama ketukannya 
sendiri.Ububan (pompa) berupa dua buah tabung silindris yang dipasang 
berjejeran. Dua tabung ini di dalamnya diberi klep yang bisa digerakkan ke 
atas dan ke bawah seperti gerak pompa ban. Pada bagian lain dari tabung 
ububan ini terdapat pipa pendek. Pipa pendek ini ditanam di dalam tanah 
dalam kedalaman sekitar 10-15 cm.  

(4) Tukang kikir bertugas mengasah dan/atau menggerinda bagian pinggiran alat 
untuk membuatnya tajam serta tugas finishing lainnya, seperti menggosok 
permukaan alat dengan ampelas, atau memoles bagian luarnya dengan 
lapisan pelindung anti karat.  

   
Gambar 13 

Dari kiri ke kanan, panjak, tukang ubub, dan tukang kikir 
 

Memang, saat ini masyarakat sudah biasa menggunakan pisau maupun cangkul 

yang dibuat oleh pabrik modern. Namun, masih banyak pula masyarakat yang memilih 

alat-alat yang dibuat oleh pandai besi karena terbukti lebih awet daripada alat-alat 

serupa buatan pabrik. Alat-alat pertanian seperti sabit dan cangkul yang digunakan 

masyarakat kebanyakan adalah buatan pandai besi yang tersebar luas di Jawa Timur. 

Para pandai besi biasanya akan kebanjiran pesanan dari para penjual peralatan 

pertanian menjelang musim tanam. Hal itulah yang menjadikan pande besi—sebagai 

jenis pekerjaan—masih bertahan di tengah-tengah kemajuan zaman. Bahkan, para 
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pande besi di beberapa wilayah, seperti Bondowoso dan Banyuwangi, berani 

melakukan terobosan inovatif dengan membuat pisau-pisau militer atau pisau-pisau 

model dari luar negeri, sesuai dengan pesanan. Kenyataan itu membuktikan bahwa 

karya para pande besi dari Jawa Timur mendapatkan apresiasi yang cukup bagus dari 

masyarakat luas.  

Pandai besi selain membuat peralatan pertanian dan dapur,  ada juga yang 

membuat gamelan, baik yang berbahan besi maupun perunggu. Pandai besi pembuat 

gamelan bisa dijumpai di wilayah Mataraman yang memang sangat menggemari 

kesenian yang diiringi gamelan, seperti wayang kulit, tayub, dan reog. Tentu 

dibutuhkan teknik yang lebih njlimet dan kecerdasan teknik tingkat tinggi untuk bisa 

membuat gamelan. Dalam buku ini tidak dibahas secara khusus teknik pembuatan 

gamelan. Harapannya, para pendidik yang di wilayah kerjanya terdapat pembuat 

gamelan bisa menuliskannya secara lebih terperinci. Satu yang pasti, keberadaan 

pandai besi pembuat gamelan ikut berkontribusi terhadap pengembangan kesenian 

tradisional.  

 

2.3.6 Teknologi Pembuatan Kapal dan Perahu Tradisional 

Selain semua teknologi di atas, masyarakat Jawa Timur, khususnya yang 

menggantungkan kehidupan dari samudra, juga memiliki keahlian dalam pembuatan 

kapal dan perahu. Secara historis Majapahit sudah dikenal sebagai kerajaan maritim 

yang dikenal dengan kapal-kapal besarnya. Kapal Majapahit, selain untuk kepentingan 

ekonomi, juga digunakan untuk melakukan ekspedisi militer ke wilayah mancanegara 

sehingga kekuasannya sangat luas. Saat ini para pembuat kapal kayu bermesin atau 

perahu lebih memfokuskan pada pembuatan kapal atau perahu untuk menangkap 

ikan. Secara umum bisa dikatakan, para pembuat kapal dan perahu tersebar di pesisir 

selatan Jawa Timur (Pacitan hingga Banyuwangi) dan pesisir utara (Tuban hingga 

Situbondo). Sebagian besar mereka melayani pesanan para juragan atau kelompok 

nelayan.  

Pembuatan kapal kayu menggunakan teknologi tradisional dengan bahan kayu 

(umumnya kayu jati). Kapal dan perahu yang dihasilkan para pembuat kapal di Puger 

Jember, Pacitan Lamongan, Situbondo, Probolinggo, Muncar Banyuwangi, dan 
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tempat-tempat lain sangat membantu para nelayan untuk menangkap ikan di lautan 

lepas serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir.  

Untuk menyelesaikan satu kapal kayu, dibutuhkan kepala tukang yang dibantu 

sedikitnya tujuh anak buahnya. 31 Untuk menyelesaikan satu kapal,  biasanya 

membutuhkan waktu sekitar enam bulan.Dengan kepandaian dan keterampilan yang 

dimiliki, mereka merancang konstruksi, mengukur keseimbangan badan kapal, serta 

memilih bahan bakunya. Khusus untul balok kayu tengah, biasanya digunakan kayu 

meranti dari Kalimantan atau kayu jati tua. Sementara, untuk lambung dan lantai juga 

digunakan kayu jati yang bisa bertahan minimal tujuh tahun mengapung di air asin 

yang gampang mengeroposkan kayu. 

 
Gambar 14  

Para tukang pembuat kapal kayu tengah bekerja32 

Mengumpulkan bahan baku berupa kayu merupakan langkah pertama untuk 

membuat kapal. Setelah bahan baku terkumpul, yang pertama disiapkan adalah balok 

kayu utama di tengah. Balok kayu rata-rata ukuran 15 entimeter kali 12 cm menjadi 

perekat papan kayu satu sama lain. Selanjutnya, dipasang satu per satu papan lurus 

maupun lengkung untuk lantai dan lambungnya. Lalu, dipasang linggi yang 

menghubungkan dengan balok. Untuk membengkokkan kayu jati setebal 5-6 cm pada 

lambung kapal itu, masih melalui proses pembakaran tradisional. Papan dari kayu jati 

ditaruh di api unggun lalu ditindih pemberat sehingga melengkung. Proses itu 

membutuhkan waktu sekitar dua jam per lembarnya. 

Meskipun dikerjakan dengan teknik-teknik tradisional yang diwarisi secara 

turun-temurun dari leluhur, kapal kayu biasanya juga dilengkapi teknologi modern, 

seperti mesin penggerak. Untuk teknologi lain, seperti mesin pendingin untuk ikan, 
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akan dipasang sesuai dengan permintaan pemesan. Ke depannya, yang perlu 

ditambahkan adalah alat pemantau ikan dan alat pemantau karang. Kedua alat itu saat 

ini sangat dibutuhkan oleh para nelayan agar hasil tangkapan tidak kalah oleh kapal-

kapal modern serta bisa terhindar dari kerusakan akibat menabrak karang.  

2.3.7 Teknologi Penyulingan 

Selama ini, sebagian besar masyarakat Jawa Timur mungkin hanya mengenal 

bunga cengkeh sebagai bumbu rokok yang bernilai ekonomi tinggi, begitu pula bunga 

kenanga yang selama ini lebih banyak dikenal untuk berziarah ke pemakaman atau 

untuk sesajen ritual. Ternyata, di beberapa kabupaten di Jawa Timur terdapat industri 

penyulingan daun cengkeh dan bunga kenanga yang dikembangkan dengan teknologi 

sederhana dan beskala kecil-menengah. Di wilayah Srengat, Madiun, misalnya, 

terdapat industri penyulingan daun cengkeh. Realitas ini, tentu saja, semakin 

memperkaya khazanah teknologi tradisional yang dimiliki provinsi Jawa Timur.

 Teknologi penyulingan tradisional tidak membutuhkan mesin-mesin canggih 

berharga ratusan juta karena hanya membutuhkan beberapa peralatan yang bisa 

diproduksi di tingkat lokal. Hasil sulingan daun cengkeh dan bunga kenanga banyak 

dimanfaatkan untuk bahan kosmetik atau obat sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi. 

Selain itu, hasil sulingan tersebut tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga 

diekspor ke luar negeri. 

Sebelum melakukan penyulingan, keperluan pertama yang perlu dipersiapkan 

adalah peralatan penyulingan yang terdiri atas ketel untuk merebus daun cengkeh dan 

bunga kenanga. Ketel ini dihubungkan oleh pipa ke sebuah wadah yang berfungsi 

untuk menampung uap dari rebusan bahan-bahan tersebut. Daun cengkeh atau bunga 

kenanga dimasukkan ke dalam air mendidih di dalam ketel. Setelah semua bahan 

masuk, ketel ditutup agar uap tidak keluar secara langsung, tetapi keluar melalui pipa 

besi yang berhubungan dengan sebuah wadah yang tertutup. Air yang berasal dari uap 

perebusan di ketel dibiarkan selama sehari-semalam. Setelah itu, air hasil sulingan 

dipindahkan ke wadah-wadah lain dan siap dikirim ke pihak pembeli. Teknik 

penyulingan seperti ini bisa juga diterapkan untuk daun kayu putih yang hasil 

sulingannya dimanfaatkan sebagai bahan utama minyak kayu putih.  
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Gambar 15 

Kiri, mesin ketel untuk merebus daun cengkeh kering  
Kanan, model mesin dan proses penyulingan33 

 

Usaha penyulingan daun cengkeh  dan bunga kenanga menunjukkan bahwa 

teknologi tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat lokal mampu meningkatkan 

nilai ekonomis bahan yang semula bernilai rendah. Daun cengkeh yang awalnya tidak 

dimanfaatkan bisa diolah menjadi cairan yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi 

sehingga dari pohon cengkeh bukan hanya bunganya yang bisa dikelola. Ke depannya, 

teknologi penyulingan tentu bisa diujicobakan untuk tumbuhan-tumbuhan lain yang 

banyak terdapat di wilayah Jawa Timur, dari yang berjenis semak, bunga liar, pohon 

perdu, hingga pohon-pohon yang sengaja ditanam. Keberanian para peserta didik 

untuk melakukan uji coba penyulingan dalam skala kecil dengan bahan-bahan yang 

ada di sekitar mereka diharapkan bisa menghasilkan temuan-temuan baru yang tidak 

hanya berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk 

kepentingan industri kecil-menengah.  

 

2.3.8. Teknologi Pembuatan Gula Merah 

Gula merah adalah bahan pemanis alamiah yang sangat populer, selain gula 

putih. Di Jawa Timur ada beberapa bahan yang biasa digunakan untuk gula merah, 

yakni tebu, air sadapan bunga kelapa, air sadapan siwalan, dan air sadapan aren. Di 
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sini akan dijelaskan secara singkat teknik pembuatan gula merah dengan bahan air 

sadapan dari bunga pohon kelapa.  

(1) Air sadapan bunga kelapa (sebagian orang menyebutnya legen) dimasak di 

dalam wadah, seperti wajan dalam ukuran besar, sampai benar-benar panas 

(bergemulak). 

(2) Beberapa saat lamanya, cairan legen akan tampak kecoklatan dan mengental. 

Itulah tanda sudah matang. Segera angkat wajan dan aduk cairan gula yang 

sudah mulai memadat tersebut.  

(3) Masukkan gula yang mulai mengental ke dalam wadah atau alat cetak. Lalu, 

biarkan sampai membeku dan siap dipasarkan.  

   
Gambar 16 

Kiri ke kanan, air sadapan dimasak dalam suhu maksimal, hasil gula yang mulai 
memadat setelah diaduk, dan gula dalam cetakan34 

 

Di Jawa Timur, khususnya di wilayah selatan yang merupakan sentra tanaman 

kelapa, sangat mudah dijumpai industri pembuatan gula merah. Harganya yang relatif 

murah dan kegunaannya yang sangat beragam untuk makanan olahan menjadikan 

gula merah tetap menjadi favorit. Dari aspek ekonomi kreatif, industri pembuatan 

gula merah bisa menjadi peluang usaha yang bisa digerakkan oleh rakyat kebanyakan 

karena teknologinya yang sangat sederhana. Melimpahnya pohon kelapa dan 

kesederhanaan teknologi pembuatannya, menjadikan industri gula kelapa tetap bisa 

dan harus dikembangkan di masa mendatang.  

 

2.4 Penutup 

Dari pembahasan terkait pengetahuan dan teknologi tradisional di Jawa Timur, 

kita mendapatkan gambaran betapa nenek moyang telah memformulasi beragam 
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konsep dan teknik yang berusaha memudahkan pemahaman manusia terhadap 

fenomena alam serta bagaimana mengatasi bermacam persoalan berdasarkan nalar 

tradisional mereka. Selain itu, kita juga mendapat pelajaran betapa nenek moyang 

berhasil menciptakan teknik-teknik untuk mengelola potensi alam yang ada di sekitar 

mereka sebagai jawaban atas permasalahan dan kebutuhan hidup, tanpa harus 

merusak alam. Kebajikan lokal itulah yang harus terus kita tularkan kepada peserta 

didik agar mereka bisa mentransformasinya dalam kehidupan terkini sembari 

menciptakan inovasi-inovasi berdasarkan pengetahuan dan teknologi tradisional yang 

sudah dipadukan dengan teknologi modern.  

Selain itu, kita juga mendapatkan sebuah temuan yang cukup berharga dari 

pembahasan pengetahuan dan teknologi tradisional. Pertama, segala pengetahuan 

tradisional yang berkembang dalam masyarakat selalu menekankan adanya 

keharmonisan antara manusia, masyarakat, lingkungan alam, dan Tuhan Sang Maha 

Pencipta. Kedua, pengetahuan tradisional lebih didasarkan kepada pengalaman-

pengalaman langsung yang kemudian dikonseptualisasikan dalam bentuk sistem 

pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, teknologi 

tradisional bisa mendukung keberlangsungan industri kecil-menengah berdasarkan 

potensi lingkungan sekitar serta bisa memberdayakan ekonomi kreatif di tingkat lokal 

yang bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat kecil.   

Catatan akhir 

1 Di Indonesia dongeng tentang Dewi Sri muncul dalam beragam variasinya. Sebagian masyarakat Jawa 
juga menyebutnya dengan Nini Thowok atau Nini Tawang, masyarakat Bugis-Makassar menamainya 
Sangiang Sri, masyarakat Sunda memanggilnya Nyi Pohaci Sangiang Sri Dangdayang Tisnawati, masyarakat 
Dayak mengenalnya dengan sebutan Luing Indung Bunga atau Dara Bini Kabungusan, sebagian masyarakat 
Using menamainya Seblang (Banyuwangi), dan masyarakat Bali meyakininya sebagai Betari Sri atau Sang 
Hyang Ibu Pertiwi.Lihat, Anoegrajekti & Effendy, 2004: 8. 
2 Pembahasan tentang pranata mangsa sebagai bentuk “spiritualitas bumi” kami kembangkan dari, 
Sindhunata, “Pranata Mangsa: Sebuah Budaya yang Terancam Musnah”, tersedia di: 
http://sasananuswantara.wordpress.com/2011/02/08/pranata-mangsa-oleh-sindhunata/, diunduh 9 
September 2013.  
3  Penjelasan tentang peragian dikembangkan dari, Bertha Julisti, “Fermentasi Tempe”, tersedia di: 
http://www.scribd.com/doc/34622052/FERMENTASI-TEMPE, diunduh 18 September 2013.  
4Foto diunduh dari: http://www.fotopedia.com/wiki/Bondowoso_Regency, 17 September 2013. 
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BAB III 

UPACARA  TRADISIONAL  

 

3.1 Pengantar 

Masyarakat Jawa Timur sangat kaya dengan pusaka budaya (cultural heritage) dan 

salah satu bentuk pusaka budaya yang hingga saat ini masih memiliki ahli waris aktif 

(active bearers) adalah upacara adat atau upacara tradisional. Upacara adat atau upacara 

tradisional adalah sebuah laku atau perbuatan dan tuturan tertentu yang dijalankan 

oleh komunitas tertentu (komunitas adat), berdasarkan keyakinan tertentu, dan  

tradisi itu diwarisi dari para leluhurnya. Senyatanya upacara tradisional merupakan 

sarana komunikasi, yakni komunikasi antara para pelaku upacara dan lingkungannya 

dan kekuataan gaib yang dipercaya dapat memberi perlindungan atau solusi terhadap 

masalah yang membelit para pelaku dan pendukung upacara. 

Meskipun kegiatan ritualnya tidak mendalam, artinya tidak disusun secara rinci 

seperti yang terjadi pada agama, upacara tradisional tersebut menggambarkan situasi 

dan mempertontonkan tatanan sosiokosmik. Upacara tradisional yang terkait dengan 

daur hidup, misalnya, memiliki dampak yang terkait dengan pemahaman kehidupan 

manusia. Proses biologis yang terkait dengan kelahiran, kedewasaan, reproduksi, dan 

kematian merupakan peristiwa yang memiliki arti besar dalam kehidupan manusia. 

Dengan mengaitkan nilai-nilai budaya dan gejala-gejala alam, misalnya, pandangan 

dunia masyarakat tampaknya tidak berubah karena selalu terkait dengan kenyataan 

hidup yang mereka hadapi (Bell, 2009:135). 

Upacara tradisional mulai ditoleh karena bentuk pusaka budaya ini bisa menjadi 

salah satu sarana untuk mengakomodasi kemajemukan dan mengembangkan 

pariwisata budaya. Sementara itu, sekelompok orang, terutama komunitas pemiliknya, 

beranggapan bahwa upacara tradisional merupakan laku yang bisa menjawab beberapa 

masalah yang membelit bangsa, yakni masalah yang terkait dengan terwujudnya kohesi 

sosial atau kerukunan dan penguatan identitas lokal. 
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3.2 Beberapa Jenis Upacara Tradisional di Jawa Timur 

3.2.1 Upacara yang Berkaitan dengan Laut dan Kehidupan Nelayan 

1) Longkangan  

Longkangan adalah upacara syukuran atas hasil tangkapan ikan dan permohonan 

akan keselamatan di tengah laut yang diselenggarakan oleh warga nelayan di Pantai 

Blodo, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Upacara adat ini dimeriahkan 

oleh berbagai produk kesenian lokal, seperti langen budaya, janggrung, baritan, dan 

pergelaran wayang purwa semalam suntuk. 

Masyarakat Jawa sangat menghormati leluhurnya. Restu para leluhur dipercaya 

akan memberi berkah dalam kehidupan. Apabila melupakan leluhur, mereka percaya 

bahwa kehidupan mereka akan banyak mengalami ganguan atau bencana. Upacara ini 

merupakan ungkapan rasa syukur para nelayan di sekitar pantai di Kecamatan 

Munjungan, Kabupaten Trenggalek kepada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya 

hasil tangkapan melaut. Upacara ini sekaligus merupakan peringatan atas jasa 

pendahulu yang membuka Munjungan, antara lain Ni Rara Puthut, Ratu Miyasamina, 

dan R. Danang Sutareksa yang konon dipercaya menguasai Pantai Selatan, yang 

meliputi Pantai Sumbreng (Blado) dan Ngampiran. 

 
Gambar 17 

Para warga siap melarung sesaji dalam upacara Longkangan.1 
 

Makna-makna kultural: Pesan yang diusung dalam upacara tradisional 

Longkangan ini adalah pentingnya berterima kasih kepada Tuhan yang telah 

menciptakan langit dan bumi serta memberikan kenikmatan dan kesejahteraan. Di 
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samping itu, upacara tradisional ini juga dimaksudkan untuk mengenang jasa leluhur 

yang telah merintis permukiman bagi para pelaku upacara. Apabila tidak melakukan 

upacara, mereka  takut atau merasa terancam oleh bencana yang bersumber dari 

kemarahan Yang Mahakuasa atau roh leluhur. 

 

2) Larung Sembonyo  

Larung Sembonyo adalah upacara adat yang dimaksudkan sebagai ungkapan rasa 

syukur atas tangkapan ikan yang melimpah para nelayan pantai Prigi, Kecamatan 

Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun pada hari 

Minggu Kliwon, bulan Sela, menurut perhitungan kalender Jawa. Di samping itu, 

upacara Larung Sembonyo juga dimaksudkan sebagai peringatan terhadap 

keberhasilan Raden Tumenggung Yuda Negara yang telah membuka kawasan Prigi 

dan selanjutnya menikah dengan Putri Gambar Inten dari Andhong Biru.  

Jalannya upacara: Acara diawali dengan malam tirakatan agar upacara 

berlangsung dengan selamat. Peralatan yang digunakan terdiri atas plastik tipis warna 

biru laut, kursi pengantin, perahu, tumpeng, kembar mayang, bokor, tempat sajian, 

kemenyan, upet, kelapa muda, tumbak, payung, dan tempat duduk. Dukun laki-laki 

duduk di tengah perahu sambil membakar kemenyan dan membaca mantra dalam 

bentuk tembang Dhandhanggula. Selesai membaca mantra, dukun langsung 

bergabung dengan arak-arakan. Semua peraga berjalan dari salah satu arah menuju 

panggung membentuk barisan dengan urutan a) dua orang tandak; b) dua orang 

pembawa kembar mayang berbusana dayang; c) dua orang dukun, yang laki-laki 

membawa upet dan kendi, yang perempuan membawa bokor berisi sajian; d) dua 

orang berbusana hitam memikul kursi pengantin; e) dua orang prajurit berbusana 

prajurit Mataram; f) Raden Tumenggung Yuda Negara dan Putri Gambar Inten; g) dua 

orang dayang dengan membawa bokor berisi bunga; h) dua pasang pejabat/sesepuh 

berbusana Jawa; i) penari tayub berbusana Jawa; dan j) penari jaranan. 

Semua peraga membentuk pola lantai setengah lingkaran, dua penari jaranan 

Turangga Yaksa dan dua penari Bujang Ganong menari. Setelah menari, semua duduk 

membentuk komposisi Larung Sembonyo. Semua peraga mengubah komposisi 

membelakangi penonton menghadap ke laut. Pemikul kursi pengantin menempatkan 
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kursinya di dekat perahu. Pemikul tumpeng meletakkan tumpengnya dan dukun 

perempuan mengatur pengantin. Kembar mayang diletakkan di atas perahu, kemudian 

tandak melakukan sembahan. Acara Larung Sembonyo diakhiri dengan pertunjukan 

seni tayub yang sangat digemari warga. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung pesan akan 

pentingnya mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kekuatan Gaib yang telah 

memberikan rezeki berupa hasil tangkapan ikan yang melimpah. Ungkapan syukur itu 

dipertunjukkan dalam bentuk upacara dengan cara memberikan sajian berupa 

makanan atau lauk-pauk tertentu dan dengan laku tertentu. Di samping itu, upacara 

ini juga dimaksudkan untuk mengenang jasa leluhur mereka yang telah membuka 

kawasan Perigi sebagai wilayah permukiman. Pesan utamanya, orang harus memiliki 

rasa syukur dan rasa terima kasih.  

. 

3) Larung Sesaji Pantai Popoh  

Larung Sesaji Pantai Popoh adalah upacara adat yang dilakukan setiap tahun 

oleh para nelayan di Teluk Popoh, Kabupaten Tulungagung. Upacara ini dilaksanakan 

setiap tanggal 1 Sura untuk menghormati Nyi Rara Kidul sebagai penguasa Laut 

Selatan. Sajian yang dipersiapkan dalam upacara ini terdiri atas tumpeng-tumpeng, 

mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar, beraneka buah-buahan yang ditata 

rapi di sekitar tumpeng. Selain itu, dalam sajian tersebut turut dilarung jangkar perahu, 

perahu kecil, dan barang-barang emas. Upacara ini dimaksudkan sebagai ungkapan 

rasa syukur atas perolehan ikan dari laut selama setahun dan menolak musibah yang 

datang dari penguasa lautan. 

Jalannya upacara: Sehari sebelum upacara adat dilaksanakan, para peserta 

upacara melakukan tirakatan, yaitu melakukan nyepi dan mendekatkan diri kepada 

Yang Mahakuasa di malam 1 Sura, sebagai sarana untuk mendapat berkah. Tirakatan 

ini dimaksudkan agar penyelenggaraan larung sesaji akan berjalan lancar tanpa aral 

yang melinjtang. 

Pagi hari menjelang pelaksanaan larung sesaji, tumpeng-tumpeng dan aneka 

ragam perlengkapannya diinapkan di pendapa pantai yang letaknya berdekatan dengan 

pantai. Para peserta upacara melakukan doa bersama agar pelaksanaan upacara 
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menjadi lancar. Berbagai hiburan rakyat mewarnai upacara Larung Sesaji Pantai Popoh, 

antara lain jaranan Jawi, kentrung, sampai musik dangdut. Pada umumnya, pada hari 

pelaksanaan 1 Sura tersebut ada yang kemasukan roh halus atau pernah juga ada orang 

hilang terkena ombak pantai. Untuk menjaga hal tersebut, para penonton tidak 

diperbolehkan menyentuh air laut untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.  

Makna-makna kultural: Pesan yang yang diusung dalam upacara tradisional ini 

adalah bahwa manusia hendaknya selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Yang 

Mahakuasa. Ungkapan syukur dan terima kasih itu tidak hanya akan membangun 

keharmonisan antara manusia dengan lingkungannya, tetapi juga akan meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya dan ketenteraman jiwanya. 

 

4) Petik Laut Ngemplak Rejo 

Petik Laut Ngemplak Rejo, Kota Pasuruan, adalah upacara adat yang bertujuan 

untuk mengungkapkan rasa syukur (tasyakuran) masyarakat nelayan Pasuruan, 

khususnya nelayan Desa Ngemplak Rejo dan desa-desa sekitarnya, kepada Yang 

Mahakuasa atas hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari-Nya. Pada awalnya upacara 

adat ini dilaksanakan pada bulan Sura setiap tahun, sesuai dengan hitungan kalender 

Jawa. Namun, dengan bergesernya waktu, upacara tersebut sekarang diselenggarakan 

bertepatan dengan Hari Jadi Kota Pasuruan, yakni pada bulan Februari setiap tahun. 

Meskipun namanya Upacara Petik Laut Ngemplak Rejo, pesertanya bukan hanya 

masyarakat nelayan Ngemplak Rejo, melainkan juga nelayan-nelayan dari desa-desa 

lain yang berdekatan. Desa-desa yang berdekatan tersebut adalah Desa Panggung, 

Mandaran, Tambakan, Gading Rejo, Trajeng, dan Mayangan. Dengan melaksanakan 

upacara adat petik laut, mereka berharap hasil tangkapan ikannya bakal melimpah. 

Jalannya upacara: Upacara Petik Laut Ngemplak Rejo biasanya dihelat selama  

dua hari, dimulai pada hari Jumat. Hari pertama diisi dengan acara yang bernuansa 

keagamaan dan hiburan. Acara yang bernuansa keagamaan berupa kataman  Al Qur’an, 

yakni membaca kitab suci Al Qur’an hingga selesai. Acara-acara hiburan terdiri atas 

fesyen, joged, lomba menangkap bebek, dan tarik tambang khusus para ibu. Esok 

harinya, pada hari kedua, sebelum acara puncak dimulai, masyarakat nelayan 
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kursinya di dekat perahu. Pemikul tumpeng meletakkan tumpengnya dan dukun 
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membaca sholawat nabi, diiringi rebana bertalu-talu. Dalam acara tersebut para pesilat 

dari kota Pasuruan juga mempertunjukkan kebolehannya di depan publik. Seni bela 

diri tradisional ini masih hidup dan berkembang dengan bagus di Pasuruan. 

Menjelang acara puncak, digelar tarian tradisional Madura yang bertajuk Ka Sumber 

untuk menyambut walikota dan anggota musyawarah pimpinan kota yang lain.  

Sajian yang akan dilempar ke laut ditaruh pada sebuah ancak, yakni semacam 

rakit kecil yang terbuat dari bambu dan batang pisang. Ancak tersebut kemudian 

diletakkan di salah satu perahu hias yang akan dinaiki para petinggi kota Pasuruan dan 

para ulama. Setelah semua perlengkapan upacara siap, perahu yang membawa sajian 

mulai berjalan ke tengah laut, dikawal oleh dua sekoci dari Airud, dan  diiringi oleh 

beratus-ratus  perahu hias lainnya. Sampai di tengah laut para peserta upacara bersama-

sama melantunkan sholawat nabi diiringi rebana dan kemudian melemparkan  sajian 

ke tengah laut, teriring doa secara Islam agar para nelayan memperoleh hasil 

tangkapan ikan yang melimpah. 

Perlu dikemukakan di sini bahwa pada awalnya salah satu sajian yang dilempar 

ke laut terdiri atas berbagai bunga hidup dan kepala sapi, tetapi mulai tahun 2011 

sajian tersebut hanya berupa bunga. Uang iuran dari masyarakat yang semula 

digunakan untuk membeli sapi kini diberikan kepada para janda dan fakir miskin. 

Para nelayan yang menjadi peserta upacara tidak berkeberatan dengan perubahan 

tersebut karena semuanya dilakukan berdasarkan kesepakatan. 

Setelah upacara di tengah laut, para peserta upacara kembali lagi ke darat dengan 

perasaan lega dan penuh suka cita. Sesampai di darat mereka disambut oleh beribu-

ribu warga dan orkes dangdut. Seperti lazimnya semua upacara adat, sebagai acara 

penutup selalu diadakan acara makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur kepada 

Yang Mahakuasa yang telah memberi kenikmatan kepada makhluk-Nya. Makan 

bersama tersebut merupakan lambang kebersamaan dan  kerukunan dalam hidup 

bermasyarakat. 

Makna-makna kultural: Pesan yang diusung dalam upacara tradisional ini 

adalah pentingnya merenda kerukunan dan toleransi yang terkait dengan pemaknaan 

upacara tradisional, yang seringkali bergesekan dengan agama. Toleransi akan 

menyingkirkan konflik yang bisa merobohkan kerukunan. Di samping itu, upacara ini 
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juga dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas karunia-Nya berupa hasil tangkapan ikan dan keselamatan selama di laut. 

   

5) Petik Laut Sumbermanjing  

Petik Laut Sumbermanjing adalah upacara yang dimaksudkan sebagai ungkapan 

rasa syukur para nelayan di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, 

terutama para nelayan di Pantai Sendang Biru atas nikmat dan karunia yang diberikan 

kepada para nelayan. Upacara ini biasanya diadakan tiap akhir tahun atau pada bulan 

Desember setiap tahun. 

Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh para nelayan yang hidup di 

sepanjang Pantai Sendang Biru karena mereka bekerja dan hidup dari hasil laut Pantai 

Sendang Biru. Tradisi Petik Laut Sumbermanjing biasanya diadakan selama 3 hari 3 

malam. Beberapa hari sebelumnya, para nelayan mempersiapkan sajian yang akan 

dilarung atau dihanyutkan ke laut, menghias kapal, dan mendirikan panggung hiburan. 

Sajian biasanya berupa tumpeng lengkap atau kepala kerbau, jika hasil laut cukup 

besar. Pada saat upacara dihelat, tidak ada nelayan yang turun ke laut mencari ikan 

karena perbuatan itu merupakan hal tabu. Mereka beranggapan bahwa saat upacara 

petik laut adalah saat mereka membalas budi kepada laut dan yang menciptakan laut. 

 
Gambar 18 

Orang-orang siap membawa sesajen ke tengah laut dalam Petik Laut Sumbermanjing. 
 

Makna-makna kultural: Pesan yang diusung oleh upacara tradisional ini 

adalah pentingnya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas rezeki  dan 

keselamatan  yang diberikan oleh Yang Mahakuasa. Pada saat menyelenggarakan 
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upacara, para nelayan tidak boleh melaut. Larangan ini merupakan cermin ketaatan 

dan penghormatan para nelayan kepada Dzat yang sangat dipuja, dihormati, dipatuhi, 

dan ditakuti. Oleh para nelayan upacara tradisional ini dianggap sebagai ungkapan 

balas budi.  

 

6) Larung Sesaji Bumi 

Larung sesaji bumi merupakan upacara membuang sengkala (menyingkirkan 

bencana) yang dilaksanakan oleh masyarakat Probolinggo. Upacara ini bertempat di 

Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan yang dikenal dengan Pantai Tanjung Tembaga 

dan dilaksanakan pada tanggal 1—3 bulan Sura menurut perhitungan kalender Jawa. 

Sebelum upacara digelar, pada malam tanggal 1 Sura diadakan malam tirakatan, yakni 

malam yang digunakan untuk mencegah kepentingan dunia dan mendekatkan diri 

kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Pada malam tersebut dilakukan macapatan, yakni 

melantunkan lagu Jawa untuk memohon keselamatan. Tembang-tembang yang 

dilantunkan terdiri atas “Jaka Lonthang”, “Purnama Raya”, “Rara Jinem”, “Jabur 

Krisnamurca”, dan “Petha Perlaya”.  

 
Gambar 19 

Menuju tempat Larung Sesaji Bumi.2 
 

Jalannya upacara: Pada hari pertama digelar berbagai macam kesenian daerah, 

antara lain Jaran Bodhag yang merupakan kesenian khas Probolinggo. Kesenian ini 

diiringi musik Kenong Tellok yang sangat bernuansa Madura. Pada hari kedua 
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diadakan ruwatan masal di kediaman sesepuh, yakni Pak Guco Bambang Suripono 

Suronoto. Pagi harinya dilakukan khataman, yakni membaca kitab suci Alquran 

sampai habis. Malam harinya diadakan resepsi agung menampilkan berbagai macam 

sajian berupa 44 nasi tumpeng, antara lain sekul sari ulam lambaran, tumpeng candi 

murup, tumpeng kendhit, tumpeng robyong, pisang tundunan, klapa janjangan, dan rujak 

degan. Acara malam resepsi agung ini diakhiri dengan ringgitan, yaitu mementaskan 

wayang kulit dengan memilih lakon-lakon tertentu, misalnya Semar Membangun 

Kahyangan dan Wahyu Makutarama.  

Hari ketiga merupakan puncak dari rangkaian kegiatan larung sesaji bumi, yakni 

mengirim sajian kepada Nyai Lanjar/Nyai Dewi Lanjar yang dipercaya sebagai 

penguasa Samudra Ler atau Laut Utara. Sajian yang diberikan kepada Nyai Lanjar 

tersebut ditaruh dalam sebuah perahu gethek, yakni semacam perahu kecil berukuran 

3x2 meter yang terbuat dari bambu. Di dalam perahu gethek tersebut terdapat berbagai 

macam hasil pertanian dari masyarakat Probolinggo, seperti bawang putih, bawang 

merah, padi, jagung, buah anggur, buah mangga, dan mentimun. Selain itu, ada juga 

kepala sapi dan kepala kambing. Kepala sapi yang dipilih adalah sapi jantan dengan 

warna apa saja, bergantung suara gaib/wisik yang diterima oleh pinisepuh. Kadang-

kadang dipilih kepala kambing karena penguasa Dewi Lanjar, penguasa Laut Utara 

memberitahu melalui bisikan bahwa ia menginginkan kepala kambing. Di samping itu, 

juga sajian yang berupa pala kependhem (ubi-ubian), pala gumantung, dan pala kesimpar 

kesandhung seperti waluh, semangka, dan mentimun. Hewan-hewan piaraan, seperti 

ayam, bebek, menthok juga menjadi perlengkapan sajian.  

Semua sajian ini kemudian ditarik ke tengah laut dan dilepas di sana sebagai 

persembahan kepada Dewi Lanjar.Doa dalam upacara ini dapat dibagi menjadi dua 

bagian. Yang pertama adalah doa secara Islam yang dilantunkan oleh seorang kiai 

sebagai tokoh informal di wilayah tersebut dan yang kedua adalah doa adat yang 

diucapkan oleh seorang sesepuh. 

Makna-makna kultural: Pesan yang diusung dalam upacara tradisional ini 

terkait dengan kewajiban berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Yang 

Mahakuasa kepada umat-Nya. Di samping itu, pesan lain yang tak kalah penting 
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Menuju tempat Larung Sesaji Bumi.2 
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diadakan ruwatan masal di kediaman sesepuh, yakni Pak Guco Bambang Suripono 
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adalah perlunya toleransi di antara warga masyarakat yang berbeda keyakinan. Semua 

warga tidak pandang status sosial dan latar belakang keyakinannya bersatu dalam doa, 

memohon kesejahteraan bersama.   

 

7) Larung Sesaji Puger  

Upacara adat larung sesaji Puger merupakan upacara syukuran dan tulak balak 

‘tolak bencana’ yang dilaksanakan oleh masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon, 

Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Melalui upacara ini para nelayan berharap akan 

dijauhkan dari malapetaka dan diberi keselamatan oleh Allah SWT, terutama ketika 

sedang mencari nafkah di laut.  

Upacara sakral ini dilakukan oleh masyarakat nelayan Puger sejak tahun 1894, 

dipimpin oleh Lurah Puger pada saat itu yang bernama Singa Truna. Pada saat itu para 

nelayan sering mengalami malapetaka di tengah laut. Singa Truna sebagai Lurah Puger 

kemudian memerintahkan agar para nelayan melaksanakan labuh sesajen ‘melarung 

sajian di tengah laut’, yaitu menggelar sebuah upacara dengan cara membuat 

uborampen sesaji dalam perahu kecil yang dihanyutkan atau dilarungkan ke Laut Kidul 

atau Pantai Selatan (Plawangan) sembari melakukan ujub-ujub, yaitu permohonan doa 

keselamatan oleh sesepuh atau dukun setempat, bertempat di Desa Puger Kulon. Pada 

saat itu masyarakat nelayan percaya bahwa Laut Selatan dijaga oleh yang mbaureksa atau 

danyang ‘tokoh-tokoh gaib yang menjaga Laut Selatan’.  

Tokoh-tokoh gaib yang diyakini menjaga Laut Selatan terdiri atas Nyi Tlenges, 

Nyi Ratu Hemas Rara Kidul, Mbah Sindu Wangsa, Mbah Sri Tanjung, Buyut Jirin, 

Nyi Jirin, dan Mbah Surgi. Nyi Tlenges dikenal sebagai punggawa Nyi Rara Kidul yang 

menjaga Plawangan di Pancer (tempat bertemunya Sungai Bedadung dan Sungai 

Besini). Plawangan ini oleh masyarakat nelayan dianggap angker karena di tempat ini 

banyak nyawa nelayan direnggut. Nyi Ratu Hemas Rara Kidul dikenal sebagai 

Penguasa Laut Kidul. Mbah Sindu Wangsa dikenal sebagai sosok gaib yang kini 

makamnya berada di Pulau Nusa Barong yang dihuni oleh berbagai macam satwa 

seperti rusa, ular, babi hutan, kera, burung, dan tempat penyu bertelur serta sarang 

burung walet. 
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Mbah Sri Tanjung dikenal sebagai sosok gaib yang makamnya terletak di lereng 

Gunung Watangan dan sering dikunjungi oleh masyarakat yang bernadar. Buyut Jirin 

dan Nyi Jirin adalah sepasang suami-istri, konon pada waktu masih hidup dikenal 

sebagai sosok gaib yang sering mengganggu orang yang punya hajat karena tanpa izin 

darinya. Makam dari sepasang suami-istri tersebut terletak di Pulo Kalong. 

Mbah Surgi dikenal sebagai salah satu punggawa Kerajaan Mataram yang 

dimakamkan di belakang Kantor Desa Puger Kulon. Makam ini terkenal keramat dan 

angker, konon jika ada burung terbang di atas makamnya akan jatuh terhempas ke 

tanah, begitu juga jika ada pencuri atau pencopet yang melalui jalan yang 

berdampingan dengan makam tersebut. 

Kelengkapan upacara: Ubo rampen sesaji ‘sajian yang ditaruh’ dalam perahu mini 

terdiri atas jangan padhamara dimaksudkan sebagai permohonan agar masyarakat selalu 

bersatu; sega adhem karo endhog lawar berupa nasi dingin dengan telur tanpa garam 

dengan maksud mohon ketentraman; tumpeng robyong merupakan perlambang 

permohonan dijauhkan dari malapetaka; wedhus kendhit, yaitu kambing yang di 

dadanya terdapat bulu warna putih melingkar, dimaksudkan agar masyarakat mau 

prihatin dan tidak berbuat murka; dhamar kambang, yaitu lampu bersumbu benang 

terapung dan menggunakan minyak kelapa, dimaksudkan sebagai permohonan agar 

hatinya bersih dan berperilaku baik; lawe wenang maksudnya adalah perjanjian luhur 

suatu ikatan yang baik antara pemerintah dan rakyat; lengo wangi, adalah minyak wangi, 

dimaksudkan agar namanya senantiasa harum dan baik; pala pendhem, yaitu hasil 

pertanian, dimaksudkan sebagai permohonan agar tanaman pertanian ikut 

diselamatkan dari gangguan hama; endhas wedhus, yaitu kepala kambing sebagai 

pelengkap sesaji; getih wedhus, yaitu darah kambing; kemanten, yaitu semacam mainan 

seperti boneka yang dibuat dari tepung. Kepala kambing, darah kambing, dan 

mempelai dari tepung tersebut dimaksudkan sebagai penebus agar masyarakat hidup 

dalam keadaan selamat; pitik putih, yaitu ayam yang berbulu putih, yang maknanya 

adalah kesucian; jenang sengkala berupa bubur nasi yang diberi warna hitam, hijau, 

merah, putih, dan kuning dengan maksud dijauhkan dari malapetaka; dhuit, yaitu 
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uang logam yang dibungkus daun sebagai penebus jika ada sajian yang mungkin 

kurang lengkap. 

Jalannya upacara: Sebelum upacara festival dimulai, piranti ‘perlengkapan sajian’ 

petik laut dibuat oleh dukun desa, kemudian dibawa ke kantor desa. Pada malam 

harinya, di kantor desa bersangkutan diselenggarakan tasyakuran semalam suntuk 

untuk menjaga agar tidak ada gangguan. Pagi harinya, sajian petik laut diarak 

mengelilingi desa sebagai bukti bahwa masyarakat telah melaksanakan kewajiban 

untuk melestarikan dan menghormati tradisi nenek moyang mereka. 

Perlengkapan sajian kemudian diarak menuju kediaman penguasa setempat 

untuk mendapatkan doa restu darinya. Sebagai bukti dukungannya, sang penguasa 

memberikan uang logam dalam daun pisang kering (klaras) yang diletakkan di dalam 

bokor yang diapit oleh sepasang boneka laki-laki dan perempuan. Uang logam itu 

dibungkus dalam klaras, maksudnya sebagai alat untuk menebus kekurangan sajian 

tradisional yang mungkin terlupakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20.  
Para peserta siap melarung sesaji ke Laut Selatan.3 

 

Upacara adat Petik Laut Puger dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

Puger Wetan dan kelompok Puger Kulon. Masing-masing mempersiapkan diri dalam 

pelaksanaan larung sesaji. Adapun bentuk pelaksanaan tertata sebagai berikut. 1) 

Sejumlah laki-laki berperan sebagai pengawal dengan membawa umbul-umbul; 2) Tiga 

orang remaja putri berperan sebagai danyang; 3) Dua orang perempuan tua berperan 

sebagai sesepuh; 4) Seorang pemuda berperan sebagai Senapati Puger; 5) Sajian 
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ditempatkan pada kapal kecil tanpa tiang penyangga yang dipikul oleh empat orang; 5) 

Dua gadang berbentuk rumah adat kecil berisi makanan, masing-masing dipikul oleh 

empat orang; dan 6) Gamelan digunakan untuk mengiringi jalannya upacara. 

Penguasa setempat dalam upacara ini berperan sebagai Pangeran Puger yang 

mendapat laporan dari demang yang diperankan oleh bawahannya bahwa petik laut 

siap untuk dilaksanakan. Kemudian, Pangeran Puger memberikan restu atas 

keberangkatan rombongan pembawa sajian petik laut untuk dilarung ke Laut Selatan 

dan proses pelaksanaannya ditempatkan di Pelelangan Ikan Puger. 

Kedua kapal kecil yang berisi sajian dan jodhang yang berisi makanan siap 

dilarung di tengah laut. Pangeran Puger meletakkan keping uang yang dibungkus 

klaras pada masing-masing jodhang kecil di dekat boneka sebagai syarat pengganti 

apabila sajian tidak lengkap. Pangeran Puger dan para pengantarnya hanya 

mengantarkan sampai ke pesisir utara pantai Puger. Para warga yang telah ditunjuk 

untuk membuang sajian ke laut yang berjarak kurang lebih 1 km menceburkan sajian 

tersebut ke dalam laut. Peristiwa ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian 

upacara adat Petik Laut di Puger. Mereka percaya bahwa sajian yang menyatu dengan 

air akan berdampak positif terhadap hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan hidup 

mereka. 

Makna-makna kultural: Pesan yang diusung dalam upacara tradisional ini 

adalah permohonan kepada Yang Mahakuasa agar para nelayan tidak menjadi korban 

keganasan gelombang pantai selatan yang terkadang sangat ganas. Di samping itu, para 

nelayan juga mengucapkan rasa syukur kepada-Nya karena telah diberi rezeki yang 

melimpah berupa tangkapan ikan. Dengan hasil tangkapan tersebut, hidup mereka 

sejahtera.  

 

8) Petik Laut Banyuglugur 

Petik laut Banyuglugur merupakan upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat 

nelayan Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo agar hasil 

tangkapan ikan melimpah dan agar selamat dari musibah di tengah laut. Pada zaman 

dahulu kegiatan upacara ini sudah dimulai satu bulan sebelumnya dengan cara 
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melantunkan pojian secara terus-menerus agar yang dilakukan oleh masyarakat nelayan 

Banyuglugur memperoleh karunia dan perlindungan dari Tuhan. Namun, pojian 

tersebut sekarang hanya berlangsung selama satu minggu. Menurut kepercayaan 

mereka, upacara ini dilaksanakan untuk mengingat jasa Kakek Kesi yang dipercaya 

sebagai penjelmaan dari seekor ikan besar yang telah membabat hutan sebagai tempat 

tinggal masyarakat nelayan Banyuglugur.  

Para pelantun pojian terdiri atas 13 orang yang merupakan keturunan/anak cucu 

dari pelaku pojian terdahulu. Pojian ini tidak boleh dilantunkan oleh orang lain yang 

tidak memiliki garis keturunan. Pojian tersebut berbahasa Madura dan bercampur 

dengan bahasa Sansekerta. Sajian dalam upacara petik laut Banyuglugur terdiri atas 

makanan khas yang terdapat dan dikenal oleh masyarakat Banyuglugur sebanyak 41 

jenis makanan. Sajian ini dipersiapkan oleh istri petinggi (kepala desa) Banyuglugur 

yang dianggap sebagai tokoh yang mengerti masalah ini. Sajian tersebut kemudian 

ditaruh di atas bitek, yakni sebuah perahu tiruan yang terbuat dari kayu, bambu, dan 

batang pisang yang kemudian dilepas di tengah laut sebagai persembahan kepada 

penguasa laut. Di samping terdapat 41 jenis makanan, di dalam bitek tersebut juga 

terdapat kepala sapi sebagai persembahan utama yang akan dilepas di tengah laut.  

Jalannya upacara: Pemberangkatan bitek diiringi dengan gending sukma ilang. 

Sebelumnya, seorang sesepuh bersama petinggi dan istrinya serta seorang sinden 

menyanyikan gending sukma ilang sambil mengelilingi bitek sebanyak tiga kali. Selama 

mengelilingi bitek, istri petinggi menabur beras kuning kepada para peserta dan 

disambut dengan sorak-sorai para peserta sambil menangkap beras kuning yang 

diyakini membawa berkah. Setelah bitek dilarung ke tengah laut, masyarakat nelayan 

Banyuglugur dihibur dengan dua jenis hiburan yang disukai masyarakat selama dua 

hari, yakni teater tradisional ludruk yang berbahasa Madura dan hari keduanya dengan 

musik dangdut. 

Pada malam hari sebelum bitek dilepas ke laut, warga mengadakan pengajian dan 

melantunkan sholawat nariyah. Bitek yang dibawa ke tengah laut diiringi oleh 

berpuluh-puluh perahu hias dan bendera berwarna-warni. Semua pertunjukan hiburan 

tersebut dilakukan di pantai Banyuglugur. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat 
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diberi kesempatan untuk memberi sambutan dalam upacara pelepasan bitek laut. Isi 

sambutan pada umumnya terkait dengan permohonan keselamatan, murah rezeki, dan 

terbebas dari bencana. Karena sebagian besar masyarakat nelayan beragama Islam, 

dalam kesempatan tersebut para peserta upacara juga diajak membawa ‘ummul kitab, 

Al-Fatihah. 

Pada awalnya bitek laut diserahkan oleh panitia kepada petinggi (kepala desa). 

Tujuan upacara petik laut adalah (1) menjalin silaturahmi; (2) membangun kerukunan 

antarwarga; dan (3) menjaga kelestarian budaya. Sebelum bitek diluncurkan, diadakan 

istighosah, doa, kemudian gending berbahasa Madura oleh seorang penyanyi 

tradisional yang disebut sindhen. 

Dalam upacara ini terdapat dua macam sajian, yakni sajian yang dilarung di 

tengah laut dan sajian yang diberikan di darat. Pesan yang diusung tetap sama, yakni 

mohon keselamatan dan limpahan rezeki dari Tuhan Yang Mahakuasa. Setelah 

upacara, para petinggi dan tokoh masyarakat serta para undangan tertentu 

dipersilakan ke rumah kepala desa untuk menikmati hidangan atau makan bersama. 

Secara garis besar upacara petik laut Banyuglugur dibagi menjadi tiga kegiatan, yakni 

(1) melantunkan pujian adat atau pojian sebagai ungkapan rasa syukur dan ditutup 

dengan pengajian umum serta pembacaan sholawat nariyah; (2) peluncuran bitek laut 

yang bernuansa campuran antara adat dan agama; dan (3) acara hiburan sebagai 

ungkapan kegembiraan. Apabila sajian tersebut hilang di tengah laut, masyarakat 

percaya bahwa sajian diterima dan hasil tangkapan ikan akan melimpah. Apabila 

sajian dikembalikan ke pantai, sebagian dari mereka percaya bahwa sajian tidak 

lengkap dan mungkin akan terjadi bencana atau kelangkaan tangkapan ikan. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung, paling tidak, tiga 

pesan utama. Pertama, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

rakhmat yang telah diberikan, yang berupa hasil tangkapan ikan. Kedua, memohon 

perlindungan agar memperoleh keselamatan selama menunaikan pekerjaan; dan, 

ketiga,  merawat warisan budaya leluhur agar tidak menjadi generasi yang lupa 

terhadap jasa-jasa leluhurnya.     
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9) Petik Laut di Kabupaten Banyuwangi 

Upacara tradisional petik laut di Kabupaten Banyuwangi merupakan upacara 

yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan perlindungan kerja di tengah 

samudra, serta untuk memohon tangkapan ikan yang melimpah, baik kepada 

penguasa laut maupun kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Upacara Petik Laut di 

Kabupaten Banyuwangi terdiri atas upacara Petik Laut Muncar, Petik Laut 

Blimbingsari, Petik Laut Grajagan, dan Petik Laut Lampon. 

Upacara Petik Laut Muncar dilaksanakan setiap tanggal 15 Sura, sebelum 

musim panen ikan. Musim panen ikan di Kabupaten Banyuwangi terjadi pada waktu 

angin timur bertiup di Selat Bali dan sekitarnya. Upacara paling besar dipusatkan di 

Muncar karena wilayah ini merupakan pusat penangkapan ikan terbesar di 

Banyuwangi. Upacara dilakukan dengan memberi sajian tertentu di tengah laut. Sajian 

tersebut berupa bahan makanan atau makanan yang ditaruh dalam sampan-sampan 

kecil. Dengan iringan berpuluh-puluh perahu hias, sampan-sampan berisi sajian 

tersebut dibawa ke tengah laut, menuju ke arah bagian timur dari Tanjung 

Sembulungan. Di sanalah segala macam sajian dalam sampan ditenggelamkan oleh 

para nelayan muda yang tangkas memainkan perahu di laut. Selanjutnya, perahu-

perahu yang lain berputar-putar mengelilingi tempat sajian itu ditenggelamkan. Setelah 

upacara usai, perahu-perahu tersebut segera memutar haluan ke arah barat dari 

Tanjung Sembulungan dan mendarat di sana. Para nelayan berjalan menuju makam 

yang dipercaya sebagai makam tokoh nelayan yang amat berani dan dihormati oleh 

para nelayan di Banyuwangi. 

Upacara Petik Laut Blimbingsari dilaksanakan pada akhir bulan Sura, 

bertujuan untuk memohon keselamatan bagi warga desa, terutama para nelayan. 

Awalnya dilaksanakan dengan larung sesaji, tetapi kini larung sesaji diganti dengan 

istigosah, yakni melakukan doa bersama secara Islam. Dalam upacara ini digelar 

berbagai kesenian tradisional Banyuwangi. 

Upacara Petik Laut Grajagan dilaksanakan di Pantai Grajagan pada awal bulan 

Sura menurut kalender Jawa. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan 

kesejahteraan bagi para nelayan Grajagan dan keluarganya. Upacara Petik Laut 

Grajagan selalu disertai dengan penyelenggaraan ritual di makam leluhur yang disebut 
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Buyut Grajagan. Di makam ini digelar tarian  Gandrung  dan persembahan berupa 

sajian, dilanjutkan dengan Ider Bumi, yakni berkeliling wilayah dengan berjalan kaki. 

Penari Gandrung dan panjaknya berada pada barisan depan. Sesampai di Tempat 

Pelelangan Ikan iring-iringan melaksanakan larung sesaji, dan dilanjutkan dengan 

pentas kesenian Gandrung semalam suntuk. 

Upacara Petik Laut Lampon dilaksanakan oleh masyarakat nelayan yang 

menangkap ikan di kawasan Pantai Lampon. Upacara Petik Laut Lampon konon 

sudah dilaksanakan sejak tahun 1927. Upacara ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Sura 

menurut hitungan kalender Jawa. Dalam upacara ini dilakukan tirakatan atau mesu 

brata, yakni mengurangi kenikmatan dengan cara tidak makan, tidak minum, dan 

tidak bicara. Pada saat ini acara tirakatan hanya dilkukan oleh beberapa orang saja. 

Tidak berbeda dari upacara petik laut di tempat lain, Upacara Petik Laut Lampon juga 

bertujuan agar para nelayan dan keluarganya dijauhkan dari musibah atau malapetaka 

dan tangkapan ikannya melimpah. Sajian yang dibuat ditujukan kepada penguasa Laut 

Selatan yang disebut Mbok Ratu Mas. Selama upacara petik laut digelar berbagai 

kesenian daerah yang dimiliki oleh masyarakat Banyuwangi. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini diselenggarakan dengan maksud 

agar para nelayan selalu mendapat hasil tangkapan ikan yang melimpah dan 

memperoleh perlindungan berupa keselamatan selama mereka melaksanakan 

pekerjaan. Di samping itu, upacara ini juga mengusung pesan mulia lainnya, yakni 

memperkuat rasa senasib-sepenanggungan antarnelayan sehingga mereka selalu rukun 

dalam melaksanakan pekerjaan pokoknya.  

 

3.2.2 Upacara yang Berkaitan dengan Sumber Air  

1) Manganan Ngerong  

Manganan Ngerong adalah suatu upacara adat yang diselenggarakan di kompleks 

Gua Ngerong, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Upacara adat ini 

dilaksanakan pada hari Minggu Kliwon, bulan Besar menurut hitungan kalender Jawa. 

Pada awalnya upacara ini dilakukan usai masa panen, ketika masyarakat bersuka ria 

mengucapkan rasa syukur kepada Yang Mahakuasa atas karunia-Nya berupa 
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sumber/sungai bawah tanah sepanjang dua kilometer yang digunakan oleh masyarakat, 

tidak hanya untuk mengairi tanaman, tetapi juga untuk keperluan sehari-hari. Pada 

zaman dahulu upacara ini dilakukan oleh masyarakat dari tiga desa, yaitu Desa Rengel, 

Desa Sawahan, dan Desa Sumberejo. 

Terkait dengan upacara adat Manganan Ngerong, warga Rengel mengadakan 

pergelaran wayang kulit dengan lakon yang diambil dari kitab Ramayana. Lakon-lakon 

tersebut antara lain Rama Tambak, Anggada Balik, atau Anoman Duta. Lakon yang 

melibatkan tokoh kera itu sengaja diambil karena di sekitar Gua Ngerong terdapat 

banyak kera. Sajian yang dipersiapkan untuk upacara Manganan Ngerong antara lain 

berupa kelapa, ikan, jajan pasar, tumpeng, dan panggang ayam tanpa bumbu yang 

disajikan pada setiap Jumat Pahing. Pergelaran wayang pada siang hari diteruskan pada 

malam harinya dengan lakon yang berbeda.  

Masyarakat tidak berani memilih lakon yang salah karena pernah pada suatu saat, 

ketika lakon yang dipilih salah, air sungai menjadi merah seperti darah. Dalam sumber 

air yang mengalir di bawah Gua Ngerong itu terdapat banyak ikan dan bulus. Namun, 

tidak ada satu warga pun yang berani mengambilnya sehingga sampai saat ini ikan 

bader dan bulus itu bebas berkembang biak. Jika diamati secara saksama, terdapat 

semacam tahi lalat pada tubuh ikan-ikan tersebut. Oleh sebagian orang, ikan tersebut 

dikeramatkan sehingga tak seorang pun berani menangkapnya. Di samping itu, pada 

bagian luar atas gua juga terdapat beribu-ribu kelelawar yang bermukim dengan bebas 

di situ tanpa seorang pun berani mengganggunya. Menurut legendanya, sumber air di 

Gua Ngerong itu ditemukan oleh seorang tua yang menolong seorang perempuan 

hamil yang sedang mencari air. Orang tua tersebut kemudian menghunjamkan 

tongkatnya ke dalam perut bumi dan keluarlah air. Lalu, muncul beberapa ekor bulus 

yang kemudian membuat mata air itu menjadi besar dan menjadi sungai bawah tanah 

seperti sekarang ini.     

Upacara Manganan Ngerong ini dilaksanakan satu kali dalam setahun. Upacara 

ini berupa ritual memberi makan ikan palung dan bulus dengan klentheng (biji randu) 

yang berada dalam Gua Ngerong. Konon, apabila dalam upacara tersebut 
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klentheng/makanan itu dimakan oleh bulus, tujuan dan niat dari yang memberi makan 

akan terkabul. 

Jalannya upacara: Perlengkapan upacara terdiri atas judhang sebagai tempat 

makanan terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 125 cm dan lebar 40 cm; rinjing 

terbuat dari anyaman bambu dengan diameter 40 cm, dan ancak terbuat dari anyaman 

bambu. Sajian berupa kembang boreh: pandan yang dirajang dan dicampur dengan 

lumatan beras dan kunir; klentheng/biji randu; dan tumpeng kayon: tumpeng yang 

terdiri atas berbagai macam makanan dan hasil pertanian. Adapun alat-alat upacara 

terdiri atas payung, rontek, dan obor. 

Semua pengikut upacara berkumpul di balai desa, kemudian mengadakan arak-

arakan menuju Gua Ngerong yang dipimpin oleh kepala desa dan dipandu oleh 

penganut adat. Urutan arak-arakan terdiri atas danyang-danyang, cucuk lampah, 

tumpeng kayon, dan warga. Arak-arakan diterima oleh pemuka adat dan juga dibuka 

oleh pemuka adat sambil mendekat ke batu yang berbentuk arca. Danyang-danyang 

menaburkan bunga, dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh pemuka adat. Pelaku 

upacara melaksanakan borehan, yakni mengoleskan kembang boreh pada reca wurung. 

Larung saji ke mulut gua juga dipandu oleh pemuka adat. Mereka memberi makan 

ikan palung dan bulus dengan klentheng. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ungkapan 

rasa syukur kepada kaki dan nini danyang Kembang Jaya. Pada acara selamatan, 

makanan dibagi-bagikan. Pengambilan tumpeng kayon oleh perangkat desa, kemudian 

diikuti oleh semua pengikut selamatan dengan cara berebut. 

Makna-makna kultural: Ada beberapa pesan yang diusung dalam upacara ini. 

Pertama, kerukunan antarwarga, tidak pandang latar belakang sosial, poliik, dan 

agamanya. Kedua, menjaga kerusakan lingkungan, terutama mata air yang menjadi 

kebutuhan masyarakat beserta ikan dan binatang lainnya. Upacara ini juga 

dimaksudkan sebagai ungkapan rasa terima kasih  atas jasa para leluhur mereka. 

 

2) Larung Sesaji Telaga Sarangan  

Upacara adat Larung Sesaji Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan merupakan 

tradisi yang bertujuan untuk memohon berkah, ngalap berkah, memohon banyak rezeki, 
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dijauhkan dari mala petaka, dan meminta keselamatan dunia akhirat. Namun, tujuan 

yang lebih utama dari pelaksanaan upacara ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

manunggaling kawula Gusti ‘bersatunya antara Yang Menciptakan dan yang diciptakan’. 

Larung Sesaji Telaga Sarangan diselenggarakan satu tahun sekali, tepatnya pada hari 

Jumat Pon, bulan Ruwah, menurut hitungan kalender Jawa.  

Dalam rangka menyemarakkan upacara adat ini diadakan berbagai macam 

hiburan, seperti lomba reog, lomba balap burung merpati, musik dangdut, campursari, 

juga colekan yang ditempatkan di hotel-hotel. Sebelum labuh sesaji diadakan, warga 

mengadakan malam tirakatan dan pemasangan pagar desa di tempat-tempat keramat. 

Sajian yang dipersembahkan dalam upacara adat ini terdiri atas (1) cok bakal 

kembang gatal, suruh gara tunggal, tinale lawe wenang sinangkap ndok tunggal; (2) kemenyan 

madu ganda arum; (3) sekar telon ganda wangi (kembang telon); (4) panggang ayam tulak 

raja muka, tumpeng gana bahu alelawuh jejanganan adhem ayem (panggang ayam); (5) 

pisang ayu apupus cindhe ‘pisang raja dan pisang ambon hijau’; (6) jenang sapta warna 

‘bubur tujuh warna’; (7) arang-arang kembang ‘dawet ketan juruh’; (8) asahan bekti 

pertiwi; (9) golong angesti tunggal ‘golong berjumlah sembilan’; (10) pudah ripih widadari; 

dan (11) raja tetukulan (hasil pertanian). Semua sesaji dijadikan satu, yang kemudian 

dinamakan sesaji agung ‘sajian besar’. Setelah disemayamkan sejenak di makam 

keramat dan diberi mantra oleh sesepuh adat, sesaji agung tumpeng gana bahu 

selanjutnya dilarung di telaga Sarangan oleh sesepuh adat dan disaksikan, baik oleh 

tokoh formal maupun informal.  

Jalannya upacara: Upacara Larung Sesaji Telaga Sarangan dijalankan dengan 

tata urutan sebagai berikut. 1) Para peserta kelompok di Kelurahan Sarangan bersiap 

menuju ke kepunden ‘tempat keramat’. 2) Setelah siap para peserta upacara membawa 

sesaji menuju lokasi sesaji dipimpin oleh seksi prosesi. Sebelum iring-iringan prosesi 

sesaji berangkat ke lokasi, para among tamu, sesepuh adat yang terkait, dan panitia 

khusus harus sudah siap di lokasi sesaji. 3) Setelah iring-iringan datang di lokasi, 

diadakan serah terima sesaji oleh pemuka prosesi kepada sesepuh adat yang telah siap 

di lokasi. 4) Setelah diterima oleh sesepuh adat dan disemayamkan sejenak di 

kepunden, sajian tersebut kemudian dilarung di tengah telaga Sarangan, dipimpin 
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sesepuh adat dan diikuti oleh undangan tertentu. 5) Setelah upacara larung sesaji, para 

peserta dipersilakan untuk makan bersama dan dilanjutkan dengan hiburan. 

Iring-iringan dalam upacara ini ditata seperti berikut. Paling depan, prajurit 

berkuda, lalu pembawa penarung,  Suba Manggala ‘Pemandu Jalan’, sesepuh adat 

pembaca mantra, pengawal pembaca mantra, sesepuh desa, pengawal sesepuh desa, 

pembawa songsong agung, dhomas putra dan putri, pembawa tumpeng 

agung/pendamping, pembawa sesaji hasil pertanian, unit kejawen, reog Ponorogo, 

perangkat desa, dan warga masyarakat. 

Makna-makna kultural: Pesan utama yang diusung dalam upacara tradisional ini 

adalah bahwa manusia  hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Yang Mahakuasa. 

Dengan mendekatkan diri kepada-Nya, semua keinginan  dan harapan dipercaya akan 

dikabulkan karena hanya Dia Sang Penentu semua keinginan manusia. Upacara ini 

juga mengusung pesan akan pentingnya kerukunan antarwarga sesuai dengan 

peribahasa yang berbunyi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.  

 

3) Mandi Seduda  

Mandi/Siraman Seduda adalah upacara ngalap berkah dan mohon keselamatan 

yang menggunakan air terjun Seduda sebagai mediumnya. Upacara ini dilaksanakan 

oleh warga Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Menurut 

kepercayaan penduduk, kata Sedhudha merujuk kepada Sang Dhudha (seorang duda), 

yakni orang yang membuka (cikal bakal) Desa Ngliman, yang setiap hari mandi di air 

terjun. Kebiasaan mandi di air terjun tersebut kemudian diikuti oleh warga Desa 

Ngliman. Hanya saja, pelaksanaan/kebiasaan mandi yang sudah mentradisi itu tidak 

dilaksanakan tiap hari, melainkan setahun sekali yang kemudian disebut upacara 

mandi/siraman. 

Air terjun Seduda dianggap suci sehingga airnya digunakan dalam upacara Prana 

Prathista, yaitu upacara memandikan arca yang terdapat di Gunung Candrageni dan 

Candi Ngetos. Air yang digunakan memandikan arca ini sengaja ditampung untuk 

kemudian dipercikkan kepada anggota keluarga dengan harapan mendapat berkah dan 

keselamatan, kesehatan, awet muda, derajat, pangkat, dan kewibawaan. Mereka 
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percaya bahwa air yang mengalir tidak henti-hentinya ini bersumber dari tempat 

keramat, yaitu tempat bersemayamnya para dewa.  

Upacara adat Mandi Seduda ini bukan hanya dihadiri oleh masyarakat Nganjuk 

pada setiap bulan Sura, melainkan juga dari daerah lain dan juga negeri lain. Di 

samping ingin melihat jalannya upacara, mereka datang untuk mendapatkan berkah 

dari upacara itu sendiri. Mereka percaya bahwa air terjun Seduda adalah air suci yang 

mengandung banyak khasiat untuk kesehatan dan keberuntungan. Oleh sebab itu, 

setelah acara utama, para pengunjung segera menyerbu air terjun untuk melaksanakan 

mandi bersama. 

Jalannya upacara: Upacara Mandi Seduda diawali dengan sajian tari sakral yang 

dibawakan oleh 5 orang penari putri yang masing-masing membawa klenthing ‘tempat 

air yang terbuat dari tanah liat’. Tarian tersebut menggambarkan adanya permohonan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa agar upacara siraman atau Mandi Seduda dapat 

berjalan lancar tanpa ada gangguan dan membersihkan klenthing sebagai simbol agar 

terhindar dari segala macam kotoran.  

Tarian ini diiringi dengan alat musik jedhor dan Sekar Mijil. Dari arah timur 15 

gadis berambut panjang dan berbusana indah bagai bidadari turun dari kahyangan, 

berjalan ke hadapan Bupati Nganjuk. Ke-15 gadis tersebut duduk dan memberi 

hormat. Bupati lalu memberikan klenthing kepada 5 orang gadis yang duduk di depan 

secara bergilir. Klenting tersebut telah disiapkan oleh gadis yang juga berambut panjang. 

Setelah menerima klenting, 5 gadis berdiri, kemudian berjalan perlahan-lahan diikuti 

oleh 10 gadis lainnya menuju sendhang/kolam di bawah grojogan Seduda diiringi lagu 

Ilir-ilir dan suara jedor. Setelah sampai di kolam, 5 gadis tersebut menyerahkan klenting 

kepada 5 orang taruna yang sudah siap menunggu di bawah air terjun Seduda. Lima 

orang jejaka mengisi klenting dengan air dari grojogan, kemudian menyerahkannya 

kembali kepada 5 orang gadis untuk dibawa ke tepi kolam, diikuti oleh 10 gadis lain 

dan 5 taruna. Air suci tersebut diserahkan kepada juru kunci makam Desa Ngliman 

yang telah siap besama sesepuh desa setempat. Oleh juru kunci dan sesepuh desa, air 

suci tersebut dibawa ke atas, selanjutnya disimpan di makam Desa Ngliman. Upacara 
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adat Mandi Seduda ditutup dengan iringan tembang Ilir-ilir dan Shalawat Badar. Usai 

mandi bersama, para peserta berziarah ke makam Kiai Ngliman’. 

 
Gambar 21 

Warga dari bermacam usia mengikuti upacara Mandi Sedudo4 
 

Makna-makna kultural: Paling tidak terdapat dua pesan utama dalam upacara 

tradisional ini. Pertama, ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

karunia-Nya. Kedua, mengenang jasa leluhur yang telah mengantarkan kehidupan 

warga hingga hari ini. Dengan melakukan kedua hal tersebut, para peserta dan pelaku 

upacara berharap akan memperoleh berkah dan dapat mencapai segala keinginan-Nya. 

 

4) Upacara Bedhah Dhuncung  

Upacara adat bedhah dhuncung adalah upacara dilaksanakan untuk 

mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas kembalinya sumber-

sumber air pada musim penghujan setelah kemarau panjang berlalu.  Upacara bedhah 

dhuncung ‘Membuka Sumber Air’ digelar oleh warga Dusun Kamar Tengah, Kabupaten 

Lumajang. Hubungan manusia dengan air seringkali dimaknai sebagai hubungan suci. 

Dalam tradisi Jawa dikenal istilah tirta amerta ‘air kehidupan’ yang tidak hanya 

menyucikan, tetapi juga menguatkan.  

Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, ketika kemarau 

panjang dan air menjadi langka, banyak warga Kamar Tengah yang meninggalkan 

dusunnya, berpindah ke dusun lain yang memiliki persediaan air. Setelah musim 

penghujan tiba dan sumber-sumber air menjadi hidup kembali, warga yang pindah 
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Gambar 21 

Warga dari bermacam usia mengikuti upacara Mandi Sedudo4 
 

Makna-makna kultural: Paling tidak terdapat dua pesan utama dalam upacara 
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tersebut berdatangan lagi. Peristiwa kembalinya sumber-sumber air tersebut disambut 

warga dengan penuh sukacita. Mereka kemudian menyelenggarakan upacara 

tasyakuran yang diberi nama upacara bedhah dhuncung, dipimpin oleh dukun atau 

sesepuh dusun. Upacara ini digelar pada sore hari menjelang Maghrib, tepatnya pada 

hari Ahad/Minggu Kliwon, malam Senin Legi, sesuai dengan perhitungan hari. 

Peserta upacara bedhah dhuncung  terdiri atas 1)  dukun atau sesepuh dusun; 2) dua 

orang sebagai pengawal; 3) seorang pembawa pecok bakal; 4) seorang pembawa 

kemenyan; 5) empat  pembawa lincak ‘tempat nasi ambeng/tumpeng terbuat dari  

bambu’; 6) lima  pembawa obor. Peralatan yang diperlukan dalam upacara ini terdiri 

atas lincak,  perapen atau padupan ‘tempat membakar kemenyan’, dan  senjata tajam 

(sabit, celurit, pedang, dan lain-lain), serta  obor. 

Sajian dari upacara bedhah dhuncung  terdiri atas 1) pecok bakal (berisi bermacam-

macam bumbu-bumbuan untuk ditaruh di sumber air; 2) bubur panca warna: merah, 

putih, kuning, hitam, dan hijau; 3) sandhingan, terdiri atas sirih ayu, pisang ayu, 

kelapa gundil, dan tali lawe; 4) pethetheng pitik ‘ayam panggang’; 5) ingkung ‘ayam 

bumbu’. Sandingan, pethetheng pitik, dan ingkung diletakkan di atas lincak selanjutnya 

diantar ke rumah dukun; 6) kemenyan: dibakar waktu pelaksanaan upacara di sumber 

air; dan 7) tumpeng: sebagai sarana selamatan yang dibawa oleh masyarakat. 

Jalannya upacara: Upacara ini diawali dengan kegiatan janggolan atau kerja 

bakti pada pagi hari, yakni membersihkan jalan menuju sumber air dan sekitarnya. 

Pada Minggu Kliwon, menjelang matahari terbenam, warga dusun berkumpul di 

gandok dusun dengan membawa tumpeng untuk berkenduri. Dukun minta izin 

kepada para hadirin dan memberi isyarat kepada petugas bahwa upacara bedhah 

dhuncung segera dimulai. Warga tetap duduk di gandok, dukun dan petugas upacara 

melakukan kegiatan sebagai berikut. Dua orang pengawal berjalan mengapit pembawa 

obor diikuti dua orang pembawa obor dan dukun. Pembawa obor berjalan 

berdampingan pembawa pecok bakal, disusul oleh pembawa lincak yang diapit dua 

orang pembawa obor. 

Setibanya di sumber air, dukun dan semua petugas menata perlengkapan 

upacara, lalu duduk bersila, tetapi pengawal dan pembawa obor tetap berdiri. Dukun 
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membakar kemenyan dengan memberi pengantar dan membaca japa mantra. Setelah 

membaca mantra, tangan dukun membuat gerakan seolah-olah memperbesar jalannya 

air. Hal serupa juga dilakukan oleh peserta upacara, kecuali pengawal dan pembawa 

obor. Seusai upacara, pecok bakal diletakkan di sumber air, sedangkan bubur panca 

warna diletakkan di perempatan jalan. Lincak dengan isinya dibawa ke rumah dukun. 

Dukun dan peserta upacara lainnya kembali ke gandok untuk menemui warga. 

Setibanya di gandok dusun, dukun memberitahukan kepada para warga bahwa 

upacara bedhah dhuncung telah selesai dilaksanakan. Sebagai penutup upacara, 

diadakan selamatan dengan dipimpin oleh dukun. Malam harinya warga dusun 

dihibur dengan pertunjukan lengger atau apabila dananya mencukupi, warga 

menggelar pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. 

Makna-makna kultural: Pesan yang terkandung dalam ucapara tradisional ini 

adalah ungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas kembalinya 

sumber-sumber air pada musim penghujan setelah kemarau panjang berlalu.   

 

5) Bersih Dam Bagong  

Upacara adat bersih Dam Bagong adalah upacara pemuliaan air sebagai salah satu 

sumber kehidupan warga. Upacara ini dilaksanakan di Kelurahan Ngantru, Kecamatan 

Trenggalek, Kabupaten Trenggalek pada hari Jumat Kliwon setiap tahun. Upacara ini 

merupakan ungkapan rasa syukur petani Trenggalek kepada Tuhan Yang Maha Esa 

karena sawahnya terairi oleh Dam/Bendungan Bagong, yang dibangun pada abad ke-

16 M. Upacara ini juga dimaksudkan untuk memperingati jasa pemrakarsa Dam 

Bagong, yaitu Menak Sopal. Acara meliputi ziarah  ke makam Menak Sopal, prosesi 

bersih Dam Bagong, pelemparan kepala kerbau  ke Dam Bagong, pagelaran atau 

atraksi jaranan, wayang purwo dimulai pukul 05.00 hingga selesai. 

Tujuan diadakannya upacara adat bersih Dam Bagong ini adalah sebagai wujud 

rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memuliakan mata air sebagai sumber 

kehidupan warga masyarakat.  
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6) Keduk Beji Waduk Pondok  

Upacara adat Keduk Beji merupakan upacara bernuansa agraris yang 

diselenggarakan oleh warga Desa Tawun di Waduk Pondok, Kabupaten Ngawi untuk 

memberi penghormatan kepada sumber atau mata air agar tetap mengalir sehingga 

masyarakat tidak kekurangan air. Prosesi dilaksanakan pada Senin Pahing, bulan Sura. 

Upacara bersih desa yang berupa upacara pembersihan sendang pertama kali 

dilakukan kembali di Desa Tawun pada tahun 1934.  

 
Gambar 22 

Warga dengan senang mengikuti upacara5 
 

Menurut kepercayaan warga Desa Tawun, pada tahun 1576 sendang Tawun 

menjadi tempat berlatih dan bertapa R. Lodrajaya, anak Ki Ageng Mataun, seorang 

Kepala Desa Tawun. Pada suatu malam di saat R. Lodrajaya sedang bertapa tiba-tiba 

ada suara menggelegar dan membuat seluruh warga desa terkejut. Mereka segera keluar 

rumah bergegas mencari dari mana suara ledakan itu berasal. Setelah dicari dan 

ditemukan, warga Tawun sangat terkejut karena di dalam sendang Tawun itu terdapat 

lubang yang sangat besar dan R. Lodrajaya saat itu juga menghilang entah ke mana, 

hanya meninggalkan mata air yang ada di dalam sendang.  

Kabar tersebut segera disampaikan kepada orang tuanya, yaitu Ki Ageng Mataun 

dan kabar ini membuat mereka bersedih. Beberapa hari kemudian Desa Tawun 

terkena wabah penyakit. Sebagai Kepala Desa secara kebetulan Ki Ageng Mataun 

mempunyai kemampuan untuk mengobati sehingga berusaha mengatasi masalah yang 

melanda desanya. Ki Ageng Mataun menggunakan air sendang sebagai media 

pengobatannya. Suatu keajaiban terjadi, warga yang diberi minum dari air sendang itu 
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dapat sembuh dari sakitnya. Sebagai ungkapan kegembiraan banyak warga yang mandi 

di sendang tersebut. Begitu juga para murid R. Sinarawita, anak angkat Ki Ageng 

Mataun yang mendirikan suatu perguruan bela diri di Dusun Tawun masuk ke dalam 

sendang Tawun sambil membawa ranting. Mereka memperagakan suatu gerakan 

seperti gerak-gerak yang biasa mereka latih. Ranting-ranting itu dipecutkan ke tubuh 

mereka seolah-olah sedang melakukan gerak perang-perangan. Kaki dan tangan mereka 

bermain-main menyibakkan air sehingga gerakan-gerakan yang mereka lakukan 

menyerupai sebuah bentuk tarian. Gerakan tersebut pada akhirnya menjadi sumber 

penciptaan tari Kecetan.  

Tari Kecetan merupakan salah satu bentuk tari tradisional masyarakat Desa 

Tawun. Tari ini disajikan dalam upacara ritual yang ditampilkan setiap tahun sekali 

pada bulan Sura hari Selasa Kliwon sehabis musim panen. Kecetan mempunyai dua 

pengertian. Pertama, bunyi yang dihasilkan berasal dari benturan dua buah tongkat 

yang dipukulkan dan dipegang oleh dua orang penari laki-laki (berpasangan) untuk 

memukul atau untuk mengadu kekuatan di antara para penari. Kedua, mempunyai 

arti mengeduk atau mengambil kotoran (lumpur) yang ada di dalam sendang. 

Pementasan tari Kecetan dilakukan pada hari Selasa Kliwon, hari yang 

bertepatan dengan hari kelahiran danyang desa, roh yang menjaga dan melindungi desa 

Tawun. Sebelum tari ini dipentaskan, ada doa-doa dan sesaji yang menyertainya. 

Orang-orang yang dianggap sesepuh atau yang dituakan mengantar penari Kecetan 

masuk ke dalam sendang. Tari Kecetan yang berfungsi hiburan lepas dari patokan yang 

digunakan sebagai ritual.  

Penyajian tari Kecetan dilakukan di sekitar sendang. Di dalam upacara bersih 

desa terkait pada rangkaian pelaksanaan upacara bersih desa, yaitu pada peristiwa-

peristiwa dan penyiraman air badhek. Rangkaian upacaranya sendiri terdiri atas 3 tahap, 

yakni tahap awal, tahap inti atau pelaksanaan, dan tahap akhir. 

Jalannya upacara: Pada tahap awal dipersiapkan selama 4 hari, dimulai pada 

hari Jumat Legi, Sabtu Pahing, Minggu Pon, dan Senin Wage pagi hingga malam 

harinya. Pada tahap inti atau pelaksanaan upacara urutannya adalah tirakatan, 

penyembelihan kambing kendit dan pengeburan serta penyiraman air badhek. 
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Pengeburan dan penyiraman air badhek (air tape ketan) ini dilakukan pada hari Selasa 

Kliwon. Ketika juru silem berdoa dan membakar kemenyan dari sesaji ditujukan 

kepada danyang yang menguasai sendang, cikal bakal, dan para leluhur yang wajib 

dihormati, juru silem turun ke sendang dan menyelam ke dalam lubang sumber 

sendang untuk mengganti sesaji yang lama dengan yang baru ditempatkan di dasar 

lubang sumber. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 11.00 siang. Saat juru silem telah 

selesai bertugas, barulah penari Kecetan turun ke sendang. Turunnya para penari yang 

berjumlah 10 orang merupakan tanda awal acara pengeburan sendang segera dimulai. 

Pada saat penari Kecetan telah selesai menari, baru warga Tawun dapat turut serta 

turun ke sendang untuk meneruskan kegiatan pengeburan yang di awal tadi sudah 

dilakukan oleh para penari Kecetan. Dengan demikian, baik para penari maupun 

warga Tawun bekerja bergotong-royong melakukan pengeburan sendang hingga selesai. 

Kegiatan ini berakhir pukul 14.30-15.00. Sebagai penuntas, air badhek dituangkan ke 

dalam sendang untuk penjernih, yang dilakukan oleh juru silem. 

Makna-makna kultural: Pesan yang diusung dalam upacara tradisional Keduk 

Beji ini adalah pentingnya memohon dengan tulus kepada Tuhan yang telah 

menciptakan langit dan bumi serta memberikan kenikmatan dan kesejahteraan. Di 

samping itu, upacara tradisional ini juga dimaksudkan untuk mengenang jasa leluhur 

yang telah merintis permukiman bagi para pelaku upacara. Apabila tidak melakukan 

upacara, mereka  takut atau merasa terancam oleh bencana yang bersumber dari 

kemarahan Yang Mahakuasa atau roh leluhur. 

 

7) Kirab Kurasan Sendang Ngumbul 

Upacara adat kirab kurasan Sendang Ngumbul merupakan upacara pembersihan air 

dari berbagai kotoran yang diselenggarakan oleh warga Desa Ngumbul, Kecamatan 

Dolopo, Kabupaten Madiun pada setiap tanggal 1 Sura menurut hitungan kalender 

Jawa. Upacara ini berdasarkan cerita rakyat yang hidup di desa bersangkutan bahwa 

pada zaman silam seorang satria bernama Raden Gugur telah menemukan mata air 

yang memancar dari sebuah pohon rindang. Karena mata air tersebut dari bawah ke 

atas, Raden Gugur yang menemukan mata air ini memberi nama ‘Sendang Mumbul’, 
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yakni sumber mata air yang memancar ke atas. Air sendang ini berkhasiat untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit kulit karena mengandung belerang. 

Perlengkapan upacara adat dalam kirab Sendang Ngumbul ini terdiri atas 1) 

buceng atau tumpeng, sebagai ungkapan syukur warga setempat kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas air sendang yang sangat berguna untuk kepentingan pertanian; 2) 

panggang kambing, sebagai ungkapan rasa syukur atas kesuburan tanah Ngumbul 

sehingga warga bisa bertani dan beternak; 3) hasil ladang, misalnya ketela, jagung, ubi, 

dan kacang; 4) seuntai padi lama, jagung, dan ketela sebagai simbol permohonan 

kepada Tuhan agar jenis tanaman tersebut tidak diserang hama; 5) iringan kesenian 

rakyat dongkrek dengan iringan gamelan Jawa; dan 6) tarian/beksan dan pertunjukan 

wayang purwa.  

Dongkrek merupakan kesenian khas Madiun. Gamelan dongkrek terdiri atas 

sebuah jidor atau bedhug, kentongan bambu, sebuah baki tipis terbuat dari perunggu 

berbentuk gong, dua buah alat musik ‘korek’ terbuat dari bambu, dan kayu berbentuk 

segi empat, yang apabila diputar berbunyi “krek-krek”, dan dua buah kenong serta 

kempul. 

Makna-makna kultural: Tujuan diadakannya upacara ini adalah pembersihan 

sumber mata air agar kembali suci. Dalam upacara ini juga diajarkan pentingnya 

berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, serta 

memberikan kenikmatan dan kesejahteraan terutama hasil pangan yang melimpah. 

 

8) Rebo Wekasan  

Upacara adat Rebo Wekasan dilaksanakan di Desa Kemiren, Kabupaten 

Banyuwangi dengan maksud untuk memberi sajian kepada roh halus yang menjaga 

sumber air, yakni Nabi Khidir. Pada saat dilangsungkan upacara, semua sumber air 

seperti sumur, sungai, mata air alam, dan air Perusahaan Air Minum diberi sajian. 

Upacara dilaksanakan pada hari Rabu terakhir bulan Sapar. Pada hari tersebut 

masyarakat Desa Kemiren tidak diperbolehkan mengambil air dari semua sumber air. 

Dalam upacara itu, perlengkapan sajian yang harus dipenuhi adalah sega golong, jajan 

pasar, pecel ramban/serakat, jenang abang-putih, dan kemenyan. Sega golong terbuat dari 
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Pengeburan dan penyiraman air badhek (air tape ketan) ini dilakukan pada hari Selasa 
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yang telah merintis permukiman bagi para pelaku upacara. Apabila tidak melakukan 
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beras, di dalamnya diberi ikan dan daging, telur dan sambal, dan dibungkus dengan 

daun pisang. Jajan pasar terdiri atas berbagai jenis makanan pasar seperti rengginang, 

nagasari, kripik, dan sebagainya. Pecel ramban terbuat dari berbagai macam sayur-

mayur.  

Upacara dimulai pada hari Rabu pagi sebelum matahari terbit. Para ibu rumah 

tangga mempersiapkan sajian dan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh kepala 

rumah tangga. Setelah pembacaan doa, sajian dibawa ke sumber-sumber air. Upacara 

ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan warga dari kemarahan 

penunggu sumber air. Roh halus penjaga sumber air dapat berperan sebagai kawan 

sekaligus lawan. Apabila tidak diberi sajian atau penghormatan berupa ritual, roh 

halus tersebut dipercaya akan menebar bencana.  

Ritual ini berkaitan dengan adanya kepercayaan bahwa hari Rabu terakhir pada 

bulan Sapar adalah hari yang penuh mara bahaya. Masyarakat mengunjungi tempat-

tempat sunyi untuk merenung. Prosesi diawali dengan doa bersama dipimpin oleh 

seorang kiai dan dilanjutkan dengan larung sajian oleh para penari Gandrung di Selat 

Bali yang diikuti beberapa perahu yang telah dihias. Untuk daerah yang jauh dari 

pantai, ritual dilaksanakan di mata air sungai. 

Makna-makna kultural: Pesan yang diusung dalam  upacara tradisional ini 

adalah pentingnya berterima kasih dan mengenang jasa leluhur yang menjaga mata air. 

Apabila tidak melakukan upacara, mereka takut atau merasa terancam oleh bencana 

yang bersumber dari kemarahan Yang Mahakuasa atau roh leluhur.  

 

9) Rokat Somber Brungbung  

Upacara adat Rokat Somber Brungbung adalah upacara penyembelihan hewan 

kurban di sebuah mata air yang disebut Somber Brungbung oleh warga Kampung 

Ketengan, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Maksud 

upacara ini adalah untuk memuliakan sumber air yang dipercaya memiliki kekuatan 

adikodrati dan berterima kasih kepada Allah SWT. 

Dalam perayaan Rokat Somber Brungbung, ditampilkan peragaan pencak silat 

dan tari Hadrah Jidor. Selain digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, air 
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Somber Brungbung juga dipercaya sebagai air yang bertuah. Keajaiban yang dituahkan 

oleh air Somber Brungbung antara lain sebagai berikut. a) Apabila ada anak laki-laki 

berumur di bawah 10 tahun yang mengalami gangguan pada alat vitalnya (saler), anak 

tersebut dibawa ke sana dan selanjutnya disungsang tiap hari Jumat Wage sebanyak 7 

kali secara berturut-turut dan meminum airnya. Dengan seizin Allah menurut 

kepercayaan mereka, anak tersebut akan sembuh; b) Apabila sumber air tersebut 

mengeluarkan gelembung-gelembung dan kebetulan orang melihat lalu mengambil 

dan meminumnya, orang tersebut dengan seizin Allah akan menjadi sakti; c) Pada 

tahun 1972, ketika terjadi banjir, sumber air tersebut tidak menjadi keruh meskipun 

sawah di sekitar sumber tersebut sangat keruh.  

Jalannya upacara: Perlengkapan upacara  terdiri atas 1) kemenyan untuk 

mengantar doa; 2) rokat: hewan yang akan dijadikan kurban, yaitu kambing, dua ekor 

ayam Madura asli; 3) tumpeng (rasul) yang dilengkapi dengan kue khas Madura seperti 

dodol, tettel, dan lain-lain; 4) jidor, gendang, dan rebana sebagai musik yang 

mengiringi tarian hadrah Jidor; 5) seperangkat senjata tajam untuk alat pencak silat, 

seperti clurit, pedang, cabang, gobang, dan selaban (parang panjang). 

Sebelum upacara adat dihelat, warga menyelenggarakan kompolan 

‘bermusyawarah’. Pada hari dan waktu yang telah ditentukan, warga kampung datang 

dan berkumpul di Somber Brungbung bersama sesepuh kampung, alim ulama, untuk 

memusyawarahkan perayaan Rokat. Selanjutnya, dilakukan pembacaan doa untuk 

minta keselamatan kepada Allah SWT dipimpin langsung oleh ulama setempat dan 

diikuti oleh warga kampung.  

Jika upacara terkait dengan anak yang menderita saler, anak tersebut dituntun 

oleh beberapa orang menuju Somber Brungbung dengan keadaan telanjang. Sesampai 

di sumber air sang anak diangkat oleh seorang warga, lantas diluruskan ke sumber 

tersebut dengan kepala berada di bawah, sedangkan kaki di atas. Bersamaan dengan 

itu, kedua orang tua sang anak memohon kesembuhan kepada Allah SWT. Hewan 

yang dijadikan kurban terdiri atas seekor kambing dan 2 ekor ayam Madura asli. 

Kambing tersebut dituntun berkeliling beberapa kali dan dihias sedemikian rupa 

ketika kambing disembelih, dua ekor ayam tadi dilepas. Acara ini juga diiringi doa. 
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Dalam pesta perayaan rokat ini, makanan dibagikan kepada seluruh yang hadir 

di tempat tersebut. Makanan  tersebut disediakan oleh keluarga yang mempunyai hajat. 

Hiburan yang digelar dalam upacara adat Rokat Somber Brungbung adalah hadrah 

jidor dan pencak silat. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini dilakukan sebagai wujud rasa 

terima kasih dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain 

itu, dalam upacara adat Rokat Somber Brungbun ini ada ritual yang bertujuan untuk 

memuliakan sumber mata air yang memiliki banyak manfaat bagi warga masyarakat.   

 

10) Ceprotan  

Ceprotan adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh warga Desa Sekar, 

Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Upacara adat ini dimaksudkan untuk 

memuliakan air dan mengenang Dewi Sekartaji. Tradisi ini dilaksanakan tiap tahun 

pada bulan Longkang hari Jumat/Senin/Minggu Kliwon. Upacara ini juga merupakan 

acara bersih desa dengan menyertakan buah kelapa muda sebagai perlengkapan 

upacara. Upacara diawali dengan sendratari Ki Godhek dan Dewi Sekartaji dan 

dilanjutkan dengan acara Ceprotan oleh para pemuda yang terdiri atas dua kelompok 

yang saling melempar.  

Upacara adat Ceprotan digelar berdasarkan asal-usul Desa Sekar. Pada suatu 

waktu datanglah seorang laki-laki bernama Ki Godhek yang kemudian babat alas 

‘membuka hutan’ untuk dijadikan permukiman. Ketika Ki Godhek membabat hutan, 

datang dua orang perempuan kakak beradik, Dewi Sekartaji dan Dewi Sukonandi. 

Kedua gadis tersebut adalah putri Kerajaan Kediri. 

Karena kelelahan dan kehausan, Sekartaji beristirahat, tetapi Sukonandi 

memilih meneruskan perjalanan sebelum akhirnya berhenti di sebuah tempat yang 

kemudian dikenal sebagai Desa Sukodono, Kecamatan Donorojo. Sekartaji yang 

kehausan kemudian meminta tolong kepada Ki Godhek untuk mencarikan air kelapa 

muda. Setelah dikupas, Sekartaji lalu menenggak air kelapa muda itu. Karena tidak 

habis, airnya ditumpahkan. Pada tempat air kelapa ditumpahkan, muncul sumber air 

yang hingga kini masih ada dan tetap dikeramatkan warga Desa Sekar. Peristiwa itu 
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terjadi bertepatan pada hari Senin Kliwon bulan Longkang. Sebelum pergi, Sekartaji 

berpesan, kelak tempat ia menumpahkan air kelapa muda dinamakan Desa Sekar. 

 
Gambar 23 

Warga antusias mengikuti Ceprotan.6 
 

Jalannya upacara: Upacara adat Ceprotan dimulai sekitar pukul 16.30 ketika 

iring-iringan aparat desa memasuki lapangan sambil mengarak tumpeng dan sajian 

berupa ingkung (ayam panggang). Arak-arakan diiringi gamelan dan gending Jawa. 

Bertindak sebagai cucuk lampah (barisan terdepan) adalah kepala desa beserta istri. 

Kepala desa berperan sebagai Ki Godhek, sesepuh sekaligus cikal bakal warga setempat. 

Sesampai di tempat yang disiapkan, mereka berhenti lalu bersimpuh dan bersila untuk 

memanjatkan doa bagi kesejahteraan warga desa. 

Usai doa digelar, salah seorang peserta berlari sambil membawa ingkung sajian. 

Suasana yang semula tenang berubah menjadi gaduh. Peristiwa ini pula sekaligus 

menjadi pertanda dimulainya ceprotan (cipratan) atau perang kelapa muda. Para peserta 

yang berhadap-hadapan dengan jarak sekitar 50 meter kemudian mulai saling 

melempar. Cengkir berterbangan tak tentu arah sehingga membuat penonton 

berhamburan lari menjauh.  

Makna-makna kultural: Upacara ini diadakan sebagai wujud penghormatan 

kepada roh leluhur yang berjasa di daerah tersebut. Para leluhur telah memberikan 

pelajaran kehidupan yang berguna kepada keturunan mereka. Jasa itu harus dikenang 

dan dihargai. 
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terjadi bertepatan pada hari Senin Kliwon bulan Longkang. Sebelum pergi, Sekartaji 

berpesan, kelak tempat ia menumpahkan air kelapa muda dinamakan Desa Sekar. 

 
Gambar 23 

Warga antusias mengikuti Ceprotan.6 
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sajian ada 5 buah dan diberikan kepada juru kunci, sesepuh, di tempat persembahan, 

di reog, dan di gamelan. Sajian diberikan kepada juru kunci dan sesepuh sebagai 

imbalan, ditaruh di tempat upacara sebagai tebusan, di tempat gamelan supaya 

berbunyi bagus dan menggema sampai keluar desa. Pisang raja bermakna agar 

mendapatkan pemimpin yang bijaksana. Kelapa gading bermakna agar menjadi orang 

yang berguna bagi nusa dan bangsa. Benang lawe sebagai pengikat rasa. Minyak wangi, 

dipercaya sebagai bau-bauan yang disukai roh halus. Ukir, uang sekadarnya sebagai 

imbalan jasa kepada sesepuh. Makutha terbuat dari daun kelapa muda sebagai lambang 

kebesaran atau penghormatan. Beras kuning merupakan makanan binatang yang 

berada di telaga.  

Para pelaku upacara juga menyediakan beraneka tumpeng, antara lain buceng 

kuat, brok, sekul suci ulam sari, dan sega golong. Tiap desa paling tidak menyediakan satu 

tumpeng. Tumpeng pokok dalam upacara ini diberi lauk ingkung dan tumpeng 

lainnya memakai lauk bermacam-macam lauk dan sayuran. 

Jalannya upacara: Arak-arakan memasuki tempat upacara, terdiri atas sesepuh 

perempuan, pembawa payung, jodhang, reog, demang, dan penduduk desa serta yang 

lain, diiringi gending “Onang-oang” dan reog Tulungagung. Sesepuh perempuan 

memercikkan air telaga yang telah dicampur dengan kembang telon kepada semua 

peserta upacara dengan tujuan untuk menyucikan diri dan mengharap berkah dari 

Tuhan Yang Maha Esa. Siraman diiringi gending “Monggang”. Sesepuh menyiapkan 

sajian siraman, kemudian membaca mantra dilanjutkan dengan memercikkan air ke 

peserta upacara. Penataan sajian dan jajan pasar diiringi gending “Onang-onang” dan 

dipimpin oleh juru kunci. Nglarung, empat perempuan melarung jajan pasar ke telaga 

diiringi gending “Monggang” dilanjutkan dengan menikmati jajan. Nglampet, 

membendung sungai atau selokan dengan kayu diiringi gending “Monggang”. Acara 

terakhir adalah selamatan dan makan bersama.  

 Makna-makna kultural: Upacara tradisonal ini mengusung pesan agar manusia 

senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Ungkapan syukur tersebut diwujudkan dalam bentuk sesajian berupa hasil-hasil 

pertanian. Di samping itu, warga desa juga memberikan sajian kepada kekuatan gaib 

11) Ulur-ulur 

Ulur-ulur merupakan upacara yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan rezeki yang telah dilimpahkan  kepada 

masyarakat Sawo, Gedangan, Ngentrong, dan Gamping, Kabupaten Tulungagung. 

Upacara ini merupakan pemuliaan terhadap air karena air telah memberi hidup 

kepada tanaman dan hewan yang dimiliki warga empat desa tersebut.  

Perlengkapan upacara terdiri atas padupan untuk membakar kemenyan; encek 

untuk tempat sajian; payung untuk penghormatan/tempat berteduh; sapu tangan 

sebagai simbol pada waktu nglampet; daun pisang, jombang, daun sawo, dan kelenting 

sebagai lambang dan tempat air; jodhang untuk membawa makanan; musik pengiring: 

reog Tulungagung, lagu pambuka, Onang-onang, Monggang, Gangga Mina, dan 

Srampat Tulungagung. 

Sajian upacara terdiri atas dupa/ratus dan minyak wangi yang baunya dipercaya 

sangat disukai roh halus dan cok bakal untuk tumbal. Dalam upacara ini digunakan 

lima cok bakal yang ditempatkan di empat sudut dan di tengah tempat persembahan. 

Cok bakal terdiri atas gula gimbal, gula gringsing, telur ayam kampung, gantal, benang, 

sisir, cermin, kemiri, dan badheg yang ditempatkan di dalam takir. Cok bakal berfungsi 

sebagai tulak balak ‘penolak bencana’ dan pemberitahuan kepada Kaki Danyang dan 

Nyai Danyang agar upacara berjalan lancar. Gula gimbal dan gula gringsing diberikan 

kepada cikal bakal desa. Telur ayam kampung lambang untuk selalu ingat akan asal 

usulnya. Gantal dimaksudkan agar mendapat keselamatan, sedangkan sisir dan cermin 

untuk mawas diri. Kembang telon yang ditempatkan di dalam bokor dan dicampur 

dengan air telaga berfungsi untuk menyucikan diri. Jajan pasar berupa kue hasil 

produksi Desa Sawo, Gamping, Gedangan, dan Ngentrong. Jenis kue terdiri atas 

juadah (putih, kuning, hijau, merah), pisang goreng, jenang, wajik, kerupuk, nagasari, 

dan lain sebagainya. Keleman adalah makanan kecil dari umbi-umbian (pala kependhem). 

Badheg merupakan minuman penghangat pada waktu nglampet. Selain itu, badheg 

dipercaya sebagai minuman kesukaan roh halus.  

Sajian lain yang harus disertakan terdiri atas pisang, kelapa gading, benang, 

badheg, minyak wangi, kembang telon, dan ukir yang ditempatkan dalam rege. Jumlah 
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lain yang dipercaya dapat menganggu atau menimbulkan bencana dalam kehidupan 

mereka.  

 

3.2.3 Ragam Upacara Bersih Desa dan Tolak Bala (Bencana) 

Upacara Bersih Desa dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai sarana untuk 

memohon perlindungan dan keselamatan. Di samping itu, upacara ini juga dilakukan 

sebagai upaya membina kerukunan, kebersamaan, gotong-royong, dan pelestarian 

kesenian tradisional (khususnya seni tari). Dalam upacara tersebut selalu ditampilkan 

pergelaran seni tayub dan bentuk kesenian yang lain. Upacara Bersih Desa diadakan 

oleh masyarakat hampir di seluruh wilayah Jawa Timur dan biasanya dilaksanakan hari 

Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon pada bulan Sura. 

Sebelum upacara dilaksanakan, pamong desa beserta warga melakukan 

musyawarah untuk membahas penyelenggaraan upacara. Dengan semangat gotong-

royong, masyarakat desa melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan, seperti 

pundhen (makam leluhur), balai desa, dan lingkungan rumah masing-masing. 

Perlengkapan utama upacara ini meliputi ambengan dan sesaji yang terdiri atas 

payung, jodhang, dupa (kemenyan madu), nasi suci (nasi gurih), ulam sari (ayam utuh 

bumbu lodheh) beserta kelengkapannya, yaitu srundeng, sambel goreng, mentimun, nasi brah, 

urap-urap, setandan pisang raja, sirih ayu, dan rokok yang kesemuanya diletakkan dalam 

jodhang. Semua masakan tidak boleh dicicipi karena merupakan pantangan atau wadi. 

Perlengkapan dan sesaji tersebut diberangkatkan dari rumah sesepuh desa dan 

pamong desa menuju ke tempat yang dikeramatkan (pundhen). 

Perlengkapan sesaji bersama tandhak tayub (penari perempuan)—bagi yang 

mensyaratkan—diarak dari kediaman sesepuh desa dan diikuti warga desa menuju 

pundhen. Sesampainya di pundhen, gamelan dibunyikan dengan diawali tandhakan 

dengan gendhig-gendhing tertentu. Seusai tandhakan, sesepuh desa membakar kemenyan 

madu, dilanjutkan dengan upacara selamatan, serta ditutup dengan doa. Keinginan 

(ujub)-nya adalah minta berkah, perwujudan rasa syukur atas nikmat yang diberikan 

oleh Tuhan Yang Mahakuasa kepada warga dan agar di hari-hari mendatang tidak ada 

malapetaka atau bencana. 
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Di  beberapa tempat pelaksanaan upacara bersih desa dilaksanakan pada hari 

Jumat Pahing bulan Sela (Jawa) dengan menyembelih hewan. Kepala hewan 

(kambing/sapi) tersebut biasanya dilarung. Perlengkapan sajian terdiri atas dua sisir 

pisang raja, kelapa gundhil (kelapa tanpa sabut), beras, cok bakal, suruh kuning, badheg 

ketan, uang logam, rokok, minyak wangi, bedak, sisir, cermin, merang, dan kemenyan. 

Nasi tumpeng yang dimaksudkan adalah nasi brak yang ditempatkan di encek (tempat 

yang terbuat dari pelepah batang pisang dan bambu). Upacara selamatan diawali 

dengan membakar kemenyan yang dilakukan oleh kepala desa yang didampingi 

pamong desa dan sesepuh desa. Sesudah selamatan, acara dilanjutkan dengan hiburan, 

biasanya kesenian tayub. 

 

1) Upacara Adat Bersih Desa Blitar  

Bersih Desa Blitar adalah upacara yang dilaksanakan di Desa Blitar, Kecamatan 

Sukorejo, Kota Blitar untuk mengenang jasa-jasa Arya Blitar, leluhur masyarakat Blitar. 

Hubungan batin antara warga dan leluhurnya tidak pernah terputus karena setiap 

tahun warga bersangkutan selalu mengingat jasa leluhurnya. Upacara ini dilaksanakan 

pada hari Jumat Pahing, bulan Sela menurut hitungan kalender Jawa di kompleks 

makam Arya Blitar atau Arya Balitar.  

Apabila pada bulan tersebut menurut hitungan tidak ada Jumat Pahing, 

pelaksanaannya dilakukan pada bulan berikutnya. Seperti lazimnya upacara adat, 

upacara bersih desa di Desa Blitar ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan sesuker 

atau kejadian-kejadian yang mengancam kehidupan masyarakat desa bersangkutan. 

Puncak dari acara bersih desa di Desa Blitar ini adalah tayuban. Waranggana 

dalam tayuban ini dipilih yang masih perawan. Acara tayuban dimulai usai salat Jumat 

dan berakhir tengah malam. Pada acara tersebut juga digelar pentas tari Jaranan Pegon 

atau Jaranan Dor yang kostumnya mirip dengan kostum wayang orang. Kedua bentuk 

tarian tersebut dimaksudkan untuk mengenang perjalanan hidup Eyang Trilara, yakni 

tiga serangkai yang terdiri atas sang putri, penggembalanya, dan kudanya yang 

bernama Bondan Palupi. Pada hari Jumat Legi makam Aryo Balitar selalu ramai 
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lain yang dipercaya dapat menganggu atau menimbulkan bencana dalam kehidupan 

mereka.  
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dan berakhir tengah malam. Pada acara tersebut juga digelar pentas tari Jaranan Pegon 

atau Jaranan Dor yang kostumnya mirip dengan kostum wayang orang. Kedua bentuk 

tarian tersebut dimaksudkan untuk mengenang perjalanan hidup Eyang Trilara, yakni 
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dikunjungi orang untuk menabur bunga di sana. Mereka datang dari berbagai tempat. 

Dalam kompleks makam Aryo Balitar juga dimakamkan para juru kunci.  

Makna-makna kultural: Upacara tradisonal ini dilakukan untuk mengenang jasa 

leluhur dan juga mengusung pesan agar manusia senantiasa bersyukur atas segala 

nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga keselamatan dan 

kesejahteraan selalu melimpah kepada mereka.  

 

2) Bersih Desa Dukuh Jatimalang  

Bersih Desa Dukuh Jatimalang adalah upacara tolak bala yang dilaksanakan oleh 

warga Dukuh Jatimalang, Kelurahan Sentul, Kota Blitar. Upacara ini dilaksanakan 

dalam rangka memperingati jasa leluhur mereka yang bernama Eyang Putri Iragati. 

Bersih desa ini dilaksanakan pada hari Jumat Legi, bulan Sela menurut hitungan 

kalender Jawa. Eyang Putri Iragati dipercaya sebagai orang yang membuka 

permukiman di Dukuh Jatimalang. Tokoh perempuan ini dipercaya berasal dari 

Mataram. Eyang Putri Iragati menikah dengan Mbah Wongso yang makamnya terletak 

di Desa Bendo Gerit.  

Di samping memperingati jasa-jasa Eyang Putri Iragati, upacara bersih desa di 

Dukuh Jatimalang ini juga bertujuan untuk memohon keselamatan agar warga dukuh 

bersangkutan terlepas dari wabah dan bencana. Di samping itu, sebagai masyarakat 

agraris mereka berharap agar melalui upacara tersebut hasil pertaniannya akan 

melimpah. Terkait dengan hasil pertanian ini, konon Eyang Putri Iragati berpesan agar 

diselenggarakan pergelaran seni tayub. Salah satu perlengkapan upacara ini adalah 

sajian ambeng yang kemudian dimakan bersama-sama.  

Jalannya upacara: Satu hari sebelum diadakan upacara, di makam Eyang Putri 

Iragati diadakan acara yang bernuansa Islam berupa tahlilan. Sore harinya diadakan 

selamatan di kompleks makam. Para warga setempat percaya, apabila upacara ini tidak 

dilaksanakan akan terjadi wabah penyakit atau bencana yang mengancam keselamatan 

warga dukuh. Doa dalam upacara adat ini terdiri atas dua macam, yakni doa secara 

adat Jawa dan doa secara Islam. Puncak dari acara Bersih Desa Dukuh Jatimalang 

adalah tayuban, yang sebelumnya dibuka dengan pementasan tari Gambyong.  
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Dalam acara tayuban tersebut jumlah ledek (penari perempuan) tidak boleh 

kurang dari lima (5) orang. Salah satu ledek adalah seorang penari sekaligus penyanyi 

yang berperan sebagai bagian penting dari upacara ini. Para ledek tidak diperkenankan 

mengenakan baju dan selendang berwarna hijau. Jika larangan ini dilanggar, musibah 

dipercaya akan menimpa para peserta dan pelaku upacara. Acara tayuban dilakukan 

sampai tengah malam.  

Makna-makna kultural: Pesan utama yang terkandung dalam upacara ini adalah 

agar warga tidak mengalami kerugian dalam hidupnya. Dengan upacara ini mereka 

berharap bahwa bencana atau wabah tidak akan menimpa mereka sehingga mereka 

dapat hidup damai dan sejahtera. Selain itu, upacara ini juga dilakukan untuk 

mengenang jasa leluhur.  

 

3) Bersih Desa Kemiren  

Upacara bersih desa Desa Kemiren dilaksanakan di Desa Kemiren, Kecamatan 

Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Upacara yang juga disebut upacara merti desa ini 

diselenggarakan setahun sekali agar desa dan warga Desa Kemiren terlepas dari wabah 

atau bencana. Warga desa  membuat sajian yang dipersembahkan kepada roh leluhur, 

roh halus (danyang) atau kang cikal bakal (yang dipercaya sebagai orang yang pertama 

kali menghuni desa).  

 
Gambar 24 

Seorang nenek menjemur kasurnya.7 
Upacara bersih desa di Desa Kemiren biasanya diselenggarakan seusai panen, 

yakni pada saat warga desa masih memiliki cukup bahan makanan. Upacara bersih 
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desa di Kemiren diselenggarakan pada minggu pertama Bulan Haji atau Idul Adha. 

Sebelum upacara dimulai, aparat desa beserta sesepuh desa berziarah ke makam Buyut 

Cili, yakni makam yang dikeramatkan oleh seluruh warga desa, karena Buyut Cili 

dipercaya sebagai orang pertama yang membuka permukiman di Kemiren.  

Selamatan diselenggarakan di rumah kepala desa dan pada hari berikutnya 

diadakan upacara arak-arakan barongan. Upacara bersih desa dimulai pada pagi hari. 

Kepala desa beserta aparatnya berkunjung ke makam Buyut Cili dengan maksud agar 

Desa Kemiren dan warganya diberi keselamatan dan kesejahteraan serta dibebaskan 

dari berbagai gangguan roh-roh jahat. 

Dalam upacara tradisional ini warga berharap agar tidak mengalami kerugian  

dalam hidupnya, agar bencana atau wabah tidak akan menimpanya sehingga mereka 

dapat hidup damai dan sejahtera. Upacara ini juga menjadi media untuk mengenang 

jasa leluhur yang membuka lahan tempat mereka tinggal sekarang.  

 

4)  Nyadran Dusun Grenjeng 

Upacara adat Nyadran Dusun Grenjeng merupakan upacara yang bertujuan 

untuk menyejahterakan kehidupan para pelaku upacara melalui rida Yang Mahakuasa 

dan berkah yang diberikan oleh leluhurnya. Grenjeng adalah nama sebuah dusun yang 

terletak di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Di dusun itu 

warga masih menjaga tradisi warisan leluhurnya yang berupa upacara adat nyadran, 

atau oleh sebagian warga Grenjeng disebut upacara sedekah bumi.Upacara nyadran ini 

dilaksanakan sekali setahun, usai panen padi, tepatnya pada hari Senin Pon, bulan 

Ruwah, menurut perhitungan kalender Jawa.  

Jalannya upacara: Dalam upacara ini dilaksanakan berbagai kegiatan yang 

mendapat dukungan penuh dari seluruh warga dusun. Sehari sebelumnya, hari 

Minggu Pahing, warga dusun melakukan kerja bakti membersihkan makam leluhurnya 

(pepunden) yakni sepasang suami-istri yang mereka sebut Embah Krebut (Kaki dan Nini 

Krebut) di lokasi Sumur Nganten. Sebagian warga menyebut sosok Embah Krebut 

sebagai Embah Danyang Kaki dan Nyai Krebut. Danyang adalah sebuatan lain untuk 

roh halus penjaga suatu desa. Roh halus ini dipercaya bisa memberi berkah ataupun 

musibah. Sumur Nganten adalah sebuah sumur tua yang diyakini oleh penduduk 
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memiliki kekuatan untuk menyatukan ikatan perkawinan. Misalnya, beberapa pasang 

pengantin baru membasuh kakinya dengan air sumur tersebut dengan maksud agar 

perkawinan mereka abadi dan mereka dapat membangun rumah tangganya dengan 

penuh kerukunan. 

Pada hari Minggu malam penduduk mempersiapkan berbagai perlengkaapan 

upacara yang akan digunakan untuk keesokan harinya. Mereka membuat encek, yakni 

sebuah tempat menaruh  makanan atau sajian yang terbuat dari kayu atau bambu. Ada 

dua encek utama yang dibuat, yakni encek lanang ‘encek laki-laki’ dan encek wedok 

‘encek perempuan’. Pada kedua encek tersebut ditaruh berbagai sajian berupa hasil 

pertanian seperti padi, jagung, sayur-sayuran, kacang, buah-buahan, dan berbagai jajan 

pasar.  Encek lanang berbentuk lonjong, melambangkan alat kelamin laki-laki, disusun 

lebih tinggi, dan terdapat lepet di bagian atasnya. Encek perempuan berbentuk bulat, 

susunan sajiannya lebih rendah, dan terdapat ketupat di dalamnya. Kedua encek itu 

melambangkan Raja Lembu Amisena dan permaisurinya dari Kerajaan Ngurawan, 

yang menyamar sebagai Kaki  dan Nyai Krebut. 

Pada malam itu, di samping merakit hasil bumi pada encek nganten,  para warga 

juga melakukan jagongan ‘duduk bersama sambil ngobrol’ atau melekan ‘tidak tidur 

hingga larut malam’. Acara ini dipercaya sebagai  bagian dari upacara adat dan siapa 

saja yang melakukannya akan mendapat manfaat yang menyejahterakan dirinya. Pada 

pagi harinya, Senin Pon, para warga mempersiapkan  tempat untuk manganan ‘makan 

bersama’, acara rebutan encek ‘berebut encek’, dan arena tayuban. Kirab encek dimulai 

tengah hari, yakni setelah salat zuhur bagi yang beragama Islam. Kirab encek yang 

sangat meriah ini dimulai dari masjid,  berjalan ke Balai Desa untuk menjemput 

Kepala Desa, kemudian berjalan menuju Sumur Nganten yang berada di kompleks 

makam Embah Krebut. Para peserta upacara mengenakan pakaian adat berwarna 

hitam dan juga nengenakan ikat kepala (udeng). Sebagian besar peserta upacara 

membawa encek kecil yang di dalamnya telah ditaruh makanan.  

Sampai di depan kompleks makam Embah Krebut, sebagai syarat, beberapa 

peserta upacara menabur uang receh lalu mereka berebut untuk mendapatkan uang 

tersebut. Doa dilakukan secara Islam dan diakhiri dengan berebut makanan dalam 
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kedua encek tersebut. Seusai makan bersama, para peserta menikmati musik dangdut 

sambil berjoged.  

Upacara adat Nyadran atau Kirab Encek Lanang–Encek Wedok Dusun 

Grenjeng ini ditutup dengan pergelaran seni tayub semalam suntuk. Para warga dusun, 

terutama kaum lelaki, menari gembira dengan para waranggana pilihan. Warangggana 

adalah seorang penyanyi sekaligus penari yang menjadi pelaku utama dalam seni tayub. 

Dalam upacara Nyadran di Dusun Grenjeng ini, tayuban dilaksanakan di kompleks 

makam dan dari acara ini pula panitia penyelenggara memperoleh pemasukan berupa 

uang dari para peserta yang dapat digunakan untuk membiayai upacara ini. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung pesan akan 

pentingnya berterima kasih kepada Yang Mahakuasa yang telah memberikan hasil 

panen yang melimpah. Para peserta upacara juga mengucapkan rasa terima kasih dan 

mengenang jasa leluhur mereka yang telah memberi pelajaran tentang pentingnya 

hidup rukun dalam rumah tangga. Seni tayub yang diadakan dalam upacara ini bukan 

sekadar tontonan atau hiburan, melainkan juga dimaksudkan untuk menggalang dana 

dalam rangka membiayai upacara tradisional ini. 

 

5) Nyadran/Kaulan Sangawareng 

Nyadran/Kaulan Sangawareng adalah upacara yang awalnya ditujukan kepada 

roh halus penjaga desa (danyang) agar tidak mengganggu atau menebar bencana, seperti 

wabah penyakit, pagebluk, dan kurang pangan. Disebut dengan upacara 

Nyadran/Kaulan Sangawareng karena upacara dilaksanakan oleh warga di Desa 

Sangawareng, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Dalam perkembangannya, 

upacara ini merupakan ungkapan syukur atas semua yang warga dapatkan dari Tuhan 

Yang Maha Esa.  

Upacara adat Nyadran Kaulan Desa Sangawareng dilaksanakan pada hari Sabtu 

Pon dan Minggu Wage, sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati secara turun-

temurun. Bulan pelaksanaan ditentukan secara musyawarah, tetapi selalu terkait 

dengan musim panen padi di desa tersebut. Upacara ini diselenggarakan di sumber 

mata air atau kompleks makam. Sumber mata air atau sendang ini terdiri atas sendang 

Lanang, sendang Wedok, sendang Ngason/untuk air minum, dan sendang Nganten. 
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 Jalannya upacara: Upacara Nyadran/Kaulan Sangawareng dimulai dengan 

musyawarah desa untuk menentukan bulan pelaksanaan. Warga desa bekerja bakti 

membersihkan rerumputan dan semak-semak di lingkungkan patirtan dan makam 

desa, mencari ikan di dalam sendang yang dianggap aneh, mengumpulkan hasil 

temuan uang logam yang ada di dalam sendang dan dibagi-bagikan, dan terakhir 

membakar ikan di tempat/di sendang, kecuali ikan yang dianggap aneh. Ikan aneh 

tersebut disimpan dan dilepas kembali pada hari pelaksanaan upacara di sendang 

Nganten. 

Upacara Nyadran/Kaulan Sangawareng ini dimeriahkan dengan berbagai acara 

budaya, antara lain menabur bunga di kompleks makam, menggelar kesenian rakyat, 

pembacaan asal-usul desa oleh sesepuh, dan selamatan yang diakhiri dengan makan 

bersama. Para peserta upacara mengenakan busana adat Jawa. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung pesan tentang 

pentingnya mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta dan para 

leluhur yang telah memberikan jasa besar dalam kehidupan warga desa. Tidak 

menggelar upacara berarti tidak mengungkapkan rasa terima kasih. Orang yang tidak 

tahu rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melupakan jasa leluhurnya 

dipercaya akan  tertimpa bencana. 

 

6)  Sedekah Bumi Desa Setro 

Sedekah Bumi Desa Setro adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh warga 

Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sebagai ungkapan rasa syukur 

atas hasil bumi yang diperoleh para petani dan untuk mengenang jasa leluhur yang 

membuka permukiman. Usai musim panen dan pada musim kemarau, mereka 

menggelar upacara sedekah bumi yang dimeriahkan dengan remo kaulan dan gulat 

tradisional yang oleh warga setempat disebut okol.  

Jalannya upacara: Upacara Sedekah Bumi Desa Setro dimulai pagi hari dengan 

mengarak 23 bidadari desa dan petinggi desa dari Setro Kulon hingga Setro Wetan. 

Kepala Desa Setro Wetan dinaikkan kereta kencana dengan kusir perangkat desa. 

Seluruh makanan hasil bumi dan dua tumpeng agung diarak, lalu dibawa ke balai desa. 
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kedua encek tersebut. Seusai makan bersama, para peserta menikmati musik dangdut 
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5) Nyadran/Kaulan Sangawareng 
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Tumpeng agung tersebut terdiri atas berbagai makanan, buah-buahan, sayuran, dan 

umbi-umbian. Warga desa mengarak perlengkapan upacara yang lain seperti tumpeng 

kecil, ayam bakar, dan buah-buahan. Sesampai di balai desa, tumpeng-tumpeng 

tersebut dimakan bersama. 

Sepasang leluhur yang membuka hutan di kawasan Setro menjadi sebuah desa, 

bernama Nyai dan Kiai Bulu. Atas jasa kedua orang tersebut, tumbuhlah permukiman 

dan kawasan pertanian di Setro yang hingga kini mencapai 300 hektar. Sedekah Bumi 

Desa Setro terkait dengan tiga hal, yakni tegal desa yang ditujukan kepada leluhur yang 

membuka desa; ruwat desa untuk mengingat dan mendoakan arwah leluhur; dan 

sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur atas hasil pertanian yang mereka panen. 

Setelah iring-iringan dan sejarah tentang sedekah bumi serta gulat tradisional 

disampaikan sesepuh desa, acara dilanjutkan dengan remo kaulan, yakni pergelaran tari 

remo yang diiringi kidungan ‘lagu tradisional’ dan gamelan. Acara puncak dalam 

Sedekah Bumi Desa Setro adalah gulat tradisional yang disebut okol. Para pegulat yang 

berlaga dan perwakilan wasit yang disebut belandang diarak dari balai desa menuju 

gelanggang (arena) gulat dengan reog Ponorogo. Awalnya, acara gulat ini dilaksanakan 

di areal persawahan dengan beralas jerami.  

 
Gambar 25 

Adegan okol dalam Sedekah Bumi Setro8 
 

Okol digelar di atas panggung dengan matras karung goni yang di bawahnya 

ditaruh jerami padi. Gelanggang gulat berukuran 5 x 5 meter dibuat seperti ring tinju, 

dengan dua sudut diberi tali tambang di sekelilingnya. Dua pegulat dibedakan oleh 

ikat kepala dan sabuk yang dikenakannya, yakni merah dan hitam. Setiap pegulat 
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melaksanakan dua ronde gulat. Pegulat yang menang dua ronde berturut-turut akan 

diadu lagi dengan pemenang lainnya hingga akhirnya didapatkan juaranya. Okol dibagi 

tiga ketegori, yakni kategori anak-anak, remaja, laki-laki, dan perempuan dewasa. 

Olahraga okol Setro dilaksanakan di dekat persawahan, dipimpin oleh penata gulat 

yang disebut belandang. Siapa yang lebih dulu berhasil menjatuhkan lawannya dianggap 

sebagai pemenang. Apabila kedua pegulat sama-sama terjatuh, skornya dianggap tosan 

atau seri. Pertandingan okol diiringi gamelan dan gending becek serta sorak-sorai 

ratusan warga desa yang menyaksikan dari pinggir lapangan. 

Upacara ini mengusung pesan akan pentingnya mengucapkan rasa terima kasih 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengenang jasa leluhur yang telah memberi jasa 

besar kepada kehidupan warga desa. Rasa terima kasih juga diungkapkan melalui 

pertandingan yang mencerminkan kekuatan raga. Raga yang sehat merupakan modal 

utama untuk bekerja dan menyejahterakan diri. 

 

7) Sesaji Wonomulyo  

Upacara adat Sesaji Wonomulyo adalah upacara yang diselenggarakan oleh 

warga Dusun Wonomulyo, Desa Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan 

setiap tahun. Upacara tersebut dilaksanakan pada hari Selasa Wage, bulan Sura, 

sebagai ungkapan rasa syukur dan memohon perlindungan kepada Tuhan agar Dusun 

Wonomulyo terhindar dari malapetaka dan selalu mendapat barkah-Nya. 

Pakaian yang dikenakan oleh peserta upacara sangat beragam. Busana laki-laki 

terdiri atas ikat kepala, baju dalam, baju luar, celana, kain, dan kalung kain putih. 

Busana perempuan terdiri atas sanggul cempol, aksesori, giwang, kalung, celana panji, 

dan kain. Upacara ini diiringi musik tradisional yang peralatannya terdiri atas dua 

suling, sebuah kentong barong, sebuah kentong penerus, sebuah kentong tektur, dua 

buah kentong klentir, tiga buah angklung, sebuah ketipung, sebuah kecer, sebuah ret, 

dua buah bas, dan tiga buah rek. 

Warga mengantar kepala kambing untuk ditanam dengan diiringi seruling. 

Pembawa dupa menaruh dupa di tengah sajian. Warga lain datang beramai-ramai 

dengan menabuh musik tek-tek. Seluruh warga kemudian mengheningkan cipta dan 
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berdoa untuk mengenang jasa leluhur, dipimpin oleh sesepuh. Acara ditutup dengan 

selamatan dan hiburan. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung pesan tentang 

pentingnya bersyukur dan mengenang jasa leluhur. Mengungkapkan rasa syukur 

adalah perbuatan mulia. Kita harus senantiasa menghargai dan mensyukuri nikmat 

yang telah diberikan oleh Yang Mahakuasa. Sebagai generasi masa kini, kita juga harus 

mengenang jasa generasi masa lalu yang telah memberi jasa besar terhadap kehidupan 

masa kini.   

 

8)  Siraman Pamong Banyu Perwitasari  

Upacara tradisional  Siraman Pamong Banyu Perwitasari merupakan salah satu 

rangkaian dalam selamatan Desa Oro-oro Ombo, Kota Batu, yang diselenggarakan 

dalam rangka mengenang jasa leluhur dan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Upacara dilaksanakan di halaman rumah lurah/kepala desa  pada 

pagi hari. 

Perlengkapan upacara tradisional Siraman Pamong Banyu Perwitasri terdiri atas 

1) anyaman bambu, mengandung arti dirancang untuk bisa diterapkan. Dibuat dari 

bambu Jawa yang diikat dengan utus, yang mengandung arti agar bisa menyelesaikan 

masalah dengan rela/ikhlas. Dianyam persegi empat, melambangkan letak arah mata 

angin utara, timur, selatan, dan barat; 2) tujuh jenang lima, melambangkan jumlah 

hari ada tujuh dan pasaran ada lima; 3) setiap sudut anyaman diberi kaki, kalau 

dijumlah sudut dan kakinya ada delapan, melambangkan windu. Jumlah bilah 

anyaman ada 30, melambangkan wuku; 4) kelapa dipecah diambil air dan cikalannya. 

Air kelapa melambangkan air kehidupan (Banyu Perwitasari), sedangkan cikal 

dimaksudkan menghormati jasa yang membuka desa; 5) badhek, terbuat dari tape ketan 

hitam yang diberi bumbu laos cabe merah, merica, dringu, dan bawang; bagian dari air 

kehidiupan; 6) canting, artinya harus memegang erat pranata yang dibakukan; 7) 

cangkir, harus berpikir keras. Cangkir terbuat dari bambu yang berarti berani dan 

selalu ingat; 8) ingkung, yam utuh yang dibumbui kemudian dipanggang. Ingkung 

dipotong kecil-kecil, lalu diberikan kepada perangkat desa dan warga yang hadir 
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dengan harapan bahwa apa yang menjadi kewajiban dari Pak Petinggi/lurah/kepala 

desa juga menjadi tanggung jawab para perangkat desa dan warga. 

Makna-makna kultural: Di samping sebagai ungkapan rasa syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur, upacara tradisional ini juga mengusung pesan 

mulia tentang pentingnya hubungan yang harmonis antara kepala desa dan rakyatnya, 

atau antara yang memimpin dan yang dipimpin. Keharmonisan hubungan itu akan 

membuahkan komitmen bahwa yang harus bertanggung jawab kepada kebaikan dan 

kejayaan desa bukan hanya kepala desa (yang memimpin), tetapi juga warga desa 

(rakyat, yang dipimpin).  

 

9) Grebeg Memetri  

Upacara adat grebeg memetri merupakan ungkapan rasa syukur warga Kecamatan 

Tutur, Kabupaten Pasuruan, kepada Yang Mahakuasa atas segala rahmat dan rezeki 

yang diterima dari-Nya. Rangkaian kegiatan dalam upacara ini meliputi parade dan 

karnaval budaya, penguburan kepala sapi sebagai simbol pengurbanan, pergelaran seni 

budaya, seperti tari jaran goyang, ojung, campursari, musik patrol, pencak silat, parade 

band, dan bazar rakyat. 

Jalannya upacara: Kegiatan ini diawali dengan mengadakan istighosah di masjid 

yang berada di Dusun Putuk, dipimpin oleh seorang kiai. Istighosah dibuka dengan 

pembacaan surat Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Wonosari. 

Istighosah dihadiri oleh seluruh warga desa, baik muslim maupun nonmuslim.  

Keesokan harinya upacara grebeg memetri dibuka oleh Kepala Desa Wonosari. 

Warga dari berbagai desa turut dalam upacara itu, berpakaian tradisional, dan 

membawa berbagai bentuk tumpeng, antara lain tumpeng berbentuk hewan, pendapa 

desa, boneka, monumen, dan ogoh-ogoh. Mereka berarak dengan membawakan tari 

tradisional, musik tradisional, drum band, dan lain-lain. Barisan terdepan adalah 

pembawa gunungan, diikuti oleh pembawa pita berjalan menuju kantor kecamatan. 

Sesampai di kantor kecamatan, pita dipotong sebagai tanda bahwa upacara grebeg 

memetri secara resmi dimulai. Arak-arakan dilanjutkan menuju alun-alun kecamatan. 

Sesampai di alun-alun para peserta mengadakan pertunjukan drama tari. Acara 
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berdoa untuk mengenang jasa leluhur, dipimpin oleh sesepuh. Acara ditutup dengan 
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dimeriahkan dengan penampilan produk seni budaya dari setiap desa di Kecamatan 

Tutur. 

Makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung pesan akan pentingnya 

ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi 

berbagai kenikmatan kepada umat-Nya. Di samping itu, upacara tradisional ini juga 

menjadi sarana untuk membangun kerukunan antarwarga desa karena peserta bukan 

hanya orang Islam, melainkan seluruh warga desa yang memiliki keyakinan yang 

berbeda. 

  

10) Kolbu’   

Kolbu’ adalah upacara peringatan dan penghormatan kepada leluhur oleh warga 

Desa Blimbing, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso. Upacara adat ini juga 

merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

dihadirkannya seorang tokoh yang sangat sakti, bernama Juk Seng. Dengan 

kesaktiannya dia bisa berubah menjadi seekor singa yang mampu melawan kejahatan 

di desa tersebut. Rangkaian upacara ini meliputi pengambilan sesekolan, selamatan 

tanean, selamatan nangger/arak nangger, dan atraksi Singa Ulung yang diiringi musik 

karawitan dan Tandek Bini’, serta Tari Ojung. 

 
Gambar 26 

Tari Singo Ulung dalam upacara Kolbu’.9 
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Jalannya upacara: Upacara dilaksanakan setiap tanggal 15 bulan Sya’ban. 

Perlengkapan sajian dalam upacara antara lain nasi tumpeng, bubur lima warna, jajan 

pasar, bokor air setaman, damar kambang, dupa, dan daging sapi.Warga desa 

berkumpul dan dihibur oleh tari Singa Ulung sebagai lambang piaraan Mbah Singa 

Ulung. Setelah itu kepala desa memberi petuah kepada warga desa, dilanjutkan 

dengan iring-iringan prosesi (perarakan) menuju Obul-Nangger. Iring-iringan terdiri 

atas a) sesepuh adat atau kiai; b) pasangan suami-istri tokoh masyarakat didampingi 

pembawa umbul-umbul; c) kelompok perempuan pembawa sajian yang dipandu oleh 

penari topeng kuna (topeng kona); d) barisan umbul-umbul; e) warga desa yang 

mengikuti upacara selamatan; dan f) barisan Singa Ulung yang akan memakan sajian 

di Obul-Nangger. 

Seorang kiai membacakan doa syukur kepada Allah di depan sajian agar 

pelaksanaan upacara lancar dan warga desa selalu dalam naungan-Nya. Seusai doa 

atraksi topeng kuno dipertontonkan. Warga memberikan uang yang diletakkan di 

jamang penari yang disebut nyompenge. Seusai upacara Nangger warga menuju rumah 

kepala desa. Pada malam harinya, warga dihibur dengan kesenian rakyat, biasanya 

ludruk, yang dipentaskan semalam suntuk diiringi dengan kennong tello, yakni gamelan 

khas etnik Madura. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini merupakan peristiwa untuk 

mengenang jasa leluhur. Para leluhur telah memberikan pelajaran kehidupan yang 

berguna kepada keturunan mereka. Jasa itu harus dikenang dan dihargai agar kita 

tidak lupa kepada kebaikan yang telah diberikan oleh para pendahulu kita. Di samping 

itu, upacara ini juga merupakan peristiwa untuk melestarikan dan  menjaga warisan 

budaya karena dalam upacara ini selalu disajikan seni pertunjukan tradisional yang 

menjadi kebanggaan warga.    

 

11) Ruwatan Desa Jatipasar 

Ruwatan Desa Jatipasar merupakan upacara adat yang dilaksanakan di kompleks 

gapura Wringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. 

Upacara adat ini diikuti oleh seluruh warga desa yang terdiri atas 10 Rukun Tetangga 

tanpa ada kecualinya. Upacara ruwatan dilaksanakan selama 2 hari dengan maksud (1) 
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untuk menghilangkan sesuker atau hal-hal yang mengancam keselamatan warga desa 

dan (2) untuk mengingat jasa leluhur, yakni yang menjadi cikal bakal atau yang mbabat 

alas, yakni orang yang membuka daerah tersebut menjadi daerah permukiman.  

Desa ini disebut Jatipasar karena pada zaman kejayaan Kerajaan Majapahit 

wilayah ini berupa hutan jati yang rimbun yang dijadikan tempat peristirahatan para 

pedagang. Di tempat ini terjadi transaksi jual beli dan tak ubahnya seperti pasar. Oleh 

karena itu, setelah menjadi sebuah desa dinamakan Desa Jatipasar.  

Masyarakat Kabupaten Mojokerto, terutama yang bertempat tinggal di dekat 

situs Trowulan, yang dipercaya sebagai bekas Kerajaan Majapahit masih melestarikan 

berbagai bentuk acara ruwatan yang diwarisi dari leluhur mereka. Desa-desa yang 

dimaksud antara lain Desa Domas, Desa Beloh, Desa Temon, Desa Pakis, Desa 

Sentonorejo, Desa Bejijong, dan Desa Jatipasar. Acara ruwat desa tersebut 

dilaksanakan satu tahun sekali, tepatnya pada bulan Ruwah menurut hitungan 

kalender Jawa. Upacara adat ruwat desa tersebut yang paling menonjol adalah acara 

ruwat desa yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Jatipasar.  

  Jalannya upacara: Pada hari pertama diadakan upacara selamatan di pelataran 

gapura Wringin Lawang berupa tahlil akbar. Pada hari kedua, warga Desa Jatipasar 

menyelenggarakan arak-arakan atau pawai menuju kompleks gapura Wringin Lawang. 

Pada arak-arakan tersebut para warga mengenakan pakaian tertentu yang dipercaya 

sebagai pakaian yang dikenakan oleh para putri, prajurit, ataupun panglima Kerajaan 

Majapahit. Untuk menyemarakkan suasana, para warga desa menampilkan kreasi 

tumpeng, yakni menyusun tumpeng dalam berbagai bentuk dan dari berbagai hasil 

pertanian. Para warga juga menyelenggarakan pergelaran seni. Lepas tengah hari, yakni 

usai salat Zuhur, warga desa menggelar seni musik campur sari. Acara hiburan tersebut 

diakhiri dengan pementasan wayang kulit semalam suntuk. 

Makna-makna kultural: Pesan yang diusung dalam upacara tradisional ini 

paling tidak dua hal. Pertama para pelaku dan peserta upacara memohon 

perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar desa mereka tidak terserang wabah 

atau bencana. Pesan kedua, upacara ini dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap 
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leluhur mereka yang telah merintis permukiman dan kehidupan bermasyarakat di 

wilayah ini.  

 

12)  Sinongkelan  

Sinongkelan adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh warga Desa Prambon, 

Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek dengan maksud agar mendapat berkah dari 

leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Upacara ini didahului dengan ziarah ke beberapa 

tempat keramat atau pepunden, yakni Slakar, Jongbiru, Canting, dan Ganggung. 

Upacara dilaksanakan pada bulan Sela.  

Warga Desa Prambon percaya bahwa desanya akan sejahtera apabila diadakan 

kurban berupa kidang kencana yang mempunyai ciri bubat kawat, mata kumala, bolkarah, 

dan tracak waja. Upacara ini menggambarkan kegiatan warga yang mendapat perintah 

dari Kanjeng Sinongkel melalui Patih Jaksa Negara untuk mencari kijang emas. 

Apabila sudah didapat, ekor kijang akan dipotong lalu diletakkan di bronjong dan 

ditanam di utara pasar Jong Biru agar menjadi desa yang adil makmur dan sejahtera. 

Setelah melakukan ziarah pepunden, upacara adat dilaksanakan di rumah pemangku 

adat. 

Sajian dalam upacara ini terdiri atas maron, kendi, jaring sampur, badhek, ayam 

panggang, buceng, jadah, dan salak. Musik pengiring adalah gamelan slendro yang 

disajikan dengan gending terbatas, yakni Kala Ganjur, Ayak Slendra Manyura, 

kemudian tayub dengan gending Angling dan Dril. Busana yang dikenakan adalah 

busana pedesaan yang didominasi warna hitam. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung pesan agar para 

pelaku dan peserta upacara senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan kenikmatan dan kesejahteraan. Di samping itu, upacara ini juga 

dimaksudkan untuk mengenang jasa leluhur agar para anak cucu tidak melupakan jasa 

besar yang telah diberikan kepada generasi berikutnya. Ungkapan terima kasih ini 

diwujudkan dalam bentuk sajian yang terdiri atas hasil pertanian yang terdapat di 

wilayah tersebut.   
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13)  Unan-unan  

Upacara Unan-unan dilaksanakan oleh masyarakat Tengger setiap lima tahun 

sekali, tepatnya tanggal 15 atau purnama. Unan-unan mengusung pesan bersih desa 

atau ngruwat desa agar desa-desa orang Tengger dijauhkan dari mara bahaya. Kata unan-

unan  berasal dari kata una/tuna ‘kurang/rugi’. Upacara yang diadakan sewindu sekali 

(sewindu menurut kalender Tengger adalah lima tahun, bukan delapan tahun) ini 

dimaksudkan untuk membersihkan desa dari gangguan makhluk halus dan 

menyucikan para arwah yang belum sempurna agar dapat kembali ke alam asal yang 

sempurna, yaitu nirwana.  

Rangkaian acara yang pertama adalah banten kayopan agung. Hewan kurban 

dalam upacara unan-unan adalah  maesa ‘kerbau’,  jenis binatang yang kuat dan sabar 

serta patuh kepada pemiliknya. Daging kerbau digunakan sebagai kelengkapan sajian 

yang disebut kalan. Setelah upacara usai, daging kerbau tersebut dibagi-bagikan kepada 

warga masyarakat. Daging tersebut dimasak tanpa garam. Kerbau dipercaya sebagai 

kendaraan Batara Yama, dewa keadilan dan dewa kebajikan. Kerbaulah yang 

membawa sajian  sarwa satus ‘serba seratus’. Sajian sarwa satus ini dipersembahkan 

kepada Buta Kala yang berada di desa bersangkutan agar ia tidak mengganggu warga 

Tengger beserta hewan peliharaannya. 

Unan-unan juga dimaksudkan untuk menjaga “ngruwat” kehidupan manusia 

agar manusia yang dilahirkan sempurna tersebut bisa beramal kepada sesama manusia. 

Apabila upacara ngruwat telah dilakukan,  Hong Pukulun akan memberi imbalan 

berlimpah berupa keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir-batin. Upacara 

Unan-unan juga dipersembahkan kepada tandur tuwuh ‘tumbuh-tumbuhan/tanaman’ 

karena tumbuh-tumbuhan/tanaman yang diciptakan Hyang Widi bisa menghidupi 

manusia dan hewan-hewan. Kurban dalam upacara Unan-unan juga dipersembahkan 

kepada Ibu Pertiwi karena Ibu Pertiwi merelakan dirinya ditanami segala macam 

tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan hidup manusia. Kurban juga tertuju kepada air 

dan api yang berasal dari Ibu Pertiwi dan kepada Bapa Kasa ‘Bapa Angkasa’ yang 

meliputi langit, matahari, rembulan, dan bintang. Segala yang berada di angkasa raya 

merupakan kebutuhan hidup manusia.  
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Upacara Unan-unan terkait dengan fenomena ngunasasi dan tunasasi. Ngunasasi 

adalah perpanjangan bulan dan tunasasi mengurangi bulan. Kalender Tengger 

bertumpu kepada hitungan rembulan dan setiap dua bulan kurang satu hari. Jadi, 1 

tahun kurang 6 hari dan  fakta itu dinamakan mecak; apabila lima tahun terkumpul 

30 hari atau 1 bulan. Kurban Unan-unan juga tertuju kepada hari,  pasaran, dan bulan. 

Hari-hari yang dimaksud adalah Dite, Soma, Anggara, Budha, Respati, Sukra, 

Tumpak; pasaran yang dimaksud meliputi Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon; dan bulan 

yang dimaksud meliputi Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, 

Kasanga, Kasepuluh, Kadesta, dan Kasada. Sejatinya, upacara Unan-unan memberi 

kurban kepada saklumahe bumi dan sakkurepe langit ‘seluruh isi jagad  raya’. 

Upacara Unan-unan dilaksanakan di sanggar pundhen sebagai puncak acara. 

Upacara ini dihadiri oleh warga desa dengan sajian dan mantra yang terkait dengan 

permohonan ampunan bagi warga masyarakat, baik yang masih hidup maupun yang 

telah meninggal dunia. Melalui upacara ini diharapkan masyarakat Tengger akan 

terbebas dari penderitaan, kembali kepada kesucian, dan terhindar dari segala 

malapetaka.  

Jalannya upacara: Upacara dilaksanakan dengan tata urutan sebagai berikut. 

Iring-iringan peserta upacara memasuki tempat upacara, diiringi dengan musik 

ketiplung dengan lagu “Eling-eling”. Dengan dipandu dukun, legen, dan wong sepuh, 

pembawa sajian meletakkan sajian di atas altar. Setelah semua sajian berada di altar, 

pembawa sajian kembali ke tempat sesuai urutan semula, kemudian dukun 

mempersilakan umatnya untuk duduk melakukan doa bersama. 

Selanjutnya, dalam upacara tradisional ini dukun membaca mantra pembuka, 

mantra Mandala Giri, mantra Bumi Kamulan, dan mantra Mekakat. Isi dari semua 

mantra ini adalah pemujaan terhadap para dewa dan roh leluhur.  Setelah pembacaan 

mantra, acara dilanjutkan dengan hiburan tayub beksan yang dipimpin oleh pelandang 

(pemandu acara beksan). Setelah acara hiburan, sajian dibagikan kepada pengikut 

upacara dengan tujuan agar mereka diberi kesehatan dan keselamatan oleh Yang 

Mahakuasa. Sate dari daging kerbau disimpan di rumah masing-masing untuk tulak-

balak ‘penolak bencana’, tidak ada bencana yang menimpa keluarga Tengger. 
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13)  Unan-unan  

Upacara Unan-unan dilaksanakan oleh masyarakat Tengger setiap lima tahun 

sekali, tepatnya tanggal 15 atau purnama. Unan-unan mengusung pesan bersih desa 

atau ngruwat desa agar desa-desa orang Tengger dijauhkan dari mara bahaya. Kata unan-

unan  berasal dari kata una/tuna ‘kurang/rugi’. Upacara yang diadakan sewindu sekali 

(sewindu menurut kalender Tengger adalah lima tahun, bukan delapan tahun) ini 

dimaksudkan untuk membersihkan desa dari gangguan makhluk halus dan 

menyucikan para arwah yang belum sempurna agar dapat kembali ke alam asal yang 

sempurna, yaitu nirwana.  

Rangkaian acara yang pertama adalah banten kayopan agung. Hewan kurban 

dalam upacara unan-unan adalah  maesa ‘kerbau’,  jenis binatang yang kuat dan sabar 

serta patuh kepada pemiliknya. Daging kerbau digunakan sebagai kelengkapan sajian 

yang disebut kalan. Setelah upacara usai, daging kerbau tersebut dibagi-bagikan kepada 

warga masyarakat. Daging tersebut dimasak tanpa garam. Kerbau dipercaya sebagai 

kendaraan Batara Yama, dewa keadilan dan dewa kebajikan. Kerbaulah yang 

membawa sajian  sarwa satus ‘serba seratus’. Sajian sarwa satus ini dipersembahkan 

kepada Buta Kala yang berada di desa bersangkutan agar ia tidak mengganggu warga 

Tengger beserta hewan peliharaannya. 

Unan-unan juga dimaksudkan untuk menjaga “ngruwat” kehidupan manusia 

agar manusia yang dilahirkan sempurna tersebut bisa beramal kepada sesama manusia. 

Apabila upacara ngruwat telah dilakukan,  Hong Pukulun akan memberi imbalan 

berlimpah berupa keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir-batin. Upacara 

Unan-unan juga dipersembahkan kepada tandur tuwuh ‘tumbuh-tumbuhan/tanaman’ 

karena tumbuh-tumbuhan/tanaman yang diciptakan Hyang Widi bisa menghidupi 

manusia dan hewan-hewan. Kurban dalam upacara Unan-unan juga dipersembahkan 

kepada Ibu Pertiwi karena Ibu Pertiwi merelakan dirinya ditanami segala macam 

tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan hidup manusia. Kurban juga tertuju kepada air 

dan api yang berasal dari Ibu Pertiwi dan kepada Bapa Kasa ‘Bapa Angkasa’ yang 

meliputi langit, matahari, rembulan, dan bintang. Segala yang berada di angkasa raya 

merupakan kebutuhan hidup manusia.  
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Upacara Unan-unan terkait dengan fenomena ngunasasi dan tunasasi. Ngunasasi 
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Seusai pembagian sajian, dukun memohon kepada peserta upacara untuk berdiri 

dan membawa sajian kepala kerbau dan sajian lainnya ke luar sanggar pamujan. 

Kepala kerbau ditanam di wilayah desa sebagai tulak-balak. Setelah sajian dibawa, 

dukun mengajak warga meninggalkan sanggar pamujan dengan urutan dan posisi 

seperti sewaktu memasuki sanggar dengan iringan ketiplung. 

Makna-makna kultural: Pesan utama yang terkandung dalam upacara ini adalah 

agar warga tidak mengalami kerugian dalam hidupnya. Kerugian tersebut bersumber 

dari perbuatan buruknya dan dari kemarahan Yang Mahakuasa karena mereka lupa 

bersyukur dan berterima kasih kepada-Nya. Dengan upacara ini mereka berharap 

bahwa bencana atau wabah tidak akan menimpa mereka sehingga mereka dapat hidup 

damai dan sejahtera. 

 

14) Barikan  

Barikan adalah upacara yang diselenggarakan oleh orang Tengger yang bertempat 

tinggal di dataran tinggi Tengger, tepatnya di sebuah wilayah yang sekarang dikenal 

sebagai kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru. Upacara Barikan  

diselenggarakan setelah di wilayah Tengger terjadi bencana alam, gerhana, atau 

peristiwa-peristiwa alam lain yang memengaruhi kehidupan orang Tengger. Jika 

peristiwa-peristiwa alam tersebut membawa pertanda baik, upacara Barikan 

dimaksudkan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Hyang Agung ‘Tuhan Yang 

Mahabesar’. Namun, jika membawa pertanda buruk, upacara ini dimaksudkan untuk 

memohon perlindungan (keselamatan) agar terhindar dari bencana. 

Sajian dalam upacara Barikan terdiri atas ayam brumbun (ayam dengan lima 

warna bulu), tumpeng biasa, arang-arang kambang ‘ketan yang diberi parutan kelapa’, 

sega golong, bubur panca warna, dan sekul punel sebanyak 75 kepel ‘genggam’. Seusai 

acara, sajian ditaruh di balai desa, di sanggar, tempat danyang, dan di perempatan desa. 
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Gambar 27 

Pembacaan mantra pada saat Barikan.10 
 

Dalam upacara Pujan Barikan ini seorang dukun Tengger (pemimpin upacara 

adat Tengger) melantunkan mantra Barikan yang isinya terkait dengan pemujaan 

kepada dewa dan para leluhur yang dipercaya dapat memberikan perlindungan 

ataupun bencana. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung pesan bahwa 

manusia harus senantiasa memuja dan mendekatkan diri kepada Yang Mahakuasa 

karena nasibnya berada di tangan-Nya. Jika tidak memuja dan mendekatkan diri 

kepada-Nya, Dia bisa marah dan akan mengirimkan bencana sebagai peringatan 

kepada manusia yang lupa berterima kasih atas nikmat yang diberikan-Nya. 

 

15) Baritan  

Baritan merupakan upacara tulak balak ‘upacara untuk menolak bencana’ yang 

dilaksanakan oleh penduduk Dusun Wati, Desa Gawang, Kecamatan Kebonagung, 

Kabupaten Pacitan. Istilah  Baritan  konon berasal dari kata rid/wirid/wiridan yang 

kemudian, karena pengaruh cara pengucapan, ejaannya berubah menjadi rit, wirit, 

wiritan. Wiridan atau wiritan mengandung arti ‘memohon petunjuk atau perlindungan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa’.  

Upacara Baritan digelar di kompleks makam Eyang Surengpati, sosok yang 

diyakini sebagai leluhur warga Dusun Wati. Upacara ini dilaksanakan pada bulan Sura, 

sesuai dengan perhitungan kalender Jawa. Upacara tolak bencana ini biasanya 
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diselenggarakan pada hari Senin atau Jumat yang dianggap sebagai hari baik. Hari 

pelaksanaan upacara ditentukan oleh seorang juru kunci.  

Eyang Surengpati dipercaya sebagai abdi setia Ki Buwana Keling, seorang 

pelarian dari Kerajaan Majapahit yang tidak mau menyerah kepada tentara Demak. 

Makam Ki Buwana Keling terletak di tiga desa yang dipisahkan oleh sungai. Masing-

masing makam terdiri atas kepala, tubuh, dan bagian kaki. Hingga hari ini makam Ki 

Buwana Keling masih dikunjungi banyak orang, terutama dari luar daerah. Di 

samping mengadakan selamatan lengkap dengan berbagai sajian (sajen), upacara 

dimeriahkan dengan pertunjukan pencak silat. 

Jalannya upacara: Perlengkapan upacara yang digunakan terdiri atas 1) janur 

kuning yang digunakan sebagai penghias gapura; 2) seperangkat alat dapur untuk 

mempersiapkan sajian dan selamatan; 3) padupan ‘tempat membakar kemenyan’; 4) 

sebuah payung untuk memayungi kambing; 5) seperangkat alat musik genjrengan, 

sebagai musik pengiring; dan 6) berbagai sajian yang terdiri atas  1) kambing kendhit; 2) 

dua ekor ayam tulak ‘ayam penolak bencana’; 3) kemenyan; 4) bunga  panca warna; 5) 

panggang ayam dan ingkung ‘daging ayam rebus yang dibumbui’; 6) nasi tumpeng; 7) 

kain mori (putih); dan 8) jenang tulak ‘bubur penolak bencana’. 

Ziarah ke makam Eyang Surengpati dipimpin oleh ketua adat dan disertai  

seorang juru kunci. Dalam acara ini dibawa serta seekor kambing kendhit dan dua ekor 

ayam tulak, yang  digunakan sebagai tumbal ‘persembahan’ kepada yang mbaureksa 

‘yang menjaga dan melindungi’ warga Dusun Wati. Sebelum juru kunci membakar 

kemenyan di makam Eyang Surengpati, ketua adat mengucapkan kulanuwun ‘salam 

kedatangan’ di depan pintu masuk makam. Acara ini diakhiri dengan tabur bunga, 

dipimpin oleh juru kunci, dan diikuti oleh aparat dan warga desa. Acara ziarah makam 

leluhur ini dipercaya sebagai jembatan untuk memohon berkah kepada Yang 

Mahakuasa agar warga dusun diberi keselamatan dan agar keinginannya dikabulkan. 

Setelah ziarah kubur, para peserta upacara menuju ke perempatan jalan. Upacara 

diawali dengan penghormatan terhadap kambing yang akan disembelih oleh sesepuh 

dusun. Setelah disembelih, kambing tersebut langsung diserahkan kepada tukang 

masak untuk dikuliti lebih dahulu, kemudian dipotong-potong dagingnya. Kepala dan 
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kaki kambing tidak dimasak karena kedua bagian tubuh kambing ini digunakan 

sebagai tumbal ‘sajian/persembahan/kurban’ dalam upacara. Semua kegiatan yang 

terkait dengan pelaksanaan upacara, termasuk memasak dan menyiapkan 

perlengkapan upacara, dilakukan oleh kaum laki-laki. 

Sambil menunggu masakan dan pembuatan sajian, para peserta upacara 

menggelar pertunjukan pencak silat. Pertunjukan olahraga tradisional ini mengusung 

pesan sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti ‘setiap keangkaramurkaan akan hancur 

oleh kebajikan’: yang salah pasti kalah.  Roh-roh jahat yang menebar kejahatan dan  

mengganggu ketenteraman penduduk akan terkalahkan dan menyingkir. 

Acara puncak dalam upacara Baritan adalah penanaman kepala dan kaki 

kambing. Seorang peserta upacara menyerahkan bagian tubuh kambing tersebut 

kepada ketua adat, lalu ketua adat menyerahkan kepada seorang sesepuh dusun untuk 

ditanam sebagai kurban atau tumbal. Kepala kambing yang telah diberi mantra 

kemudian ditanam di tengah-tengah perempatan jalan, sedangkan keempat kaki 

kambing ditanam di empat perbatasan dusun (bagian utara, selatan, barat, dan timur 

dusun) oleh empat  pemuda (sinoman) yang belum pernah menikah. Penanaman 

kepala dan kaki kambing ini mengusung pesan penangkalan terhadap berbagai  rereged 

‘kotoran/bencana’ yang datang dari berbagai arah. Warga dusun percaya bahwa 

setelah tumbal diberikan,  berbagai rereged ‘kotoran/bencana/wabah’ akan menyingkir 

dan kembali ke  asalnya. 

Daging kambing yang telah dipotong-potong dibawa ke tengah arena upacara 

untuk dibagikan kepada peserta upacara. Karena tidak sabar menunggu giliran, mereka 

berebut. Peserta upacara yang telah memperoleh daging langsung membawanya ke 

tempat masak yang telah dipersiapkan. Tempat masak tersebut berupa kuali besar yang 

telah diisi kuah. Mereka serta merta memasukkan daging ke dalam kuali, lalu diangkat 

dan dimakan. Menurut kepercayaan setempat, siapa saja yang makan daging kambing 

tersebut akan memperoleh kekebalan dan terhindar dari berbagai wabah dan musibah. 

Setelah makanan yang akan digunakan untuk selamatan siap, lengkap dengan 

sajian yang diperlukan, para juru masak yang telah ditunjuk kemudian membawanya 

ke tempat upacara dan menyerahkannya kepada ketua adat. Selanjutnya, ketua adat 
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memberi kata pengantar (ngujubake). Di samping mengajak para peserta upacara untuk 

berterima kasih dan berucap syukur kepada Yang Mahakuasa, ketua adat juga 

berterima kasih kepada semua peserta upacara atas partisipasinya. Acara ditutup 

dengan pembacaan doa oleh juru kunci. 

Pada akhir acara selamatan semua peserta upacara dipersilakan mengambil 

makanan yang tersedia untuk dimakan bersama-sama sebagai cermin kebersamaan dan 

kerukunan. Seusai menikmati makanan, para peserta upacara berjajar menunggu 

giliran untuk mendapatkan bagian kulit kambing yang dibagikan oleh ketua adat. 

Kulit kambing tersebut dibawa pulang untuk digantung di atas pintu rumah bagian 

depan sebagai sarana tulak-balak ‘menolak bencana’. Dalam perjalanan pulang, setiap 

peserta upacara harus melalui  kerun ‘gapura sementara’,  yang didirikan sesuai dengan 

arah tempat tinggal  masing-masing. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung dua pesan utama, 

yaitu selalu ingat dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak melupakan 

jasa para leluhur yang telah merintis permukiman dan kehidupan untuk generasi 

berikutnya. Acara makan bersama merupakan salah satu sarana untuk menggalang 

kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.  

 

16)  Ganti Langse  

Ganti Langse adalah upacara adat mengganti kain penutup punden yang bertujuan 

untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari kekuatan gaib yang menghuni 

punden dan dari Yang Mahakuasa. Ritual Ganti Langse dilaksanakan setiap tanggal 15 

Sura saat bulan purnama di Pesanggarahan Agung Srigati/Hutan Ketangga, tepatnya 

di Dusun Brendhil, Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Masyarakat 

di sana percaya, apabila upacara ini tidak dilakukan, kekuatan gaib yang berada di 

punden tersebut akan marah dan menebar bencana. 

Di wilayah Babadan terdapat beberapa tempat yang dikeramatkan, antara lain 

Tugu Manik, Gowa Ndaru Kilat, Tugu Emas, Ngampak Sepayang, dan Kandang 

Babrah. Tempat-tempat keramat ini berada di kawasan Alas Ketangga Pethik yang 
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dipercaya sebagai petilasan peristirahatan Prabu Brawijaya ketika beliau dalam 

perjalanan menuju Puncak Lawu. 

Perlengkapan sajian dalam upacara adat Ganti Langse ini terdiri atas 1) sekar 

telon, 2) kinangan, 3) rokok Jawa, 4) wedang kopi pahit/manis, 5) teh pahit/manit, 6) 

panggang buceng, dan 7) pisang setangkep. Sementara itu, kelengkapan wilujengan 

terdiri atas 1) ambeng ingkung, 2) sega golong, 3) pisang, dan 4) bubur merah-putih, 

bubur tulak sengkala, bubur tuwa. 

Jalannya upacara: Upacara adat Ganti Langse diawali dengan musyawarah 

antara kepala desa, juru kunci, dan warga masyarakat untuk membahas pelaksanaan 

upacara. Acara dilanjutkan di pesanggrahan Srigati dengan acara berupa penyampaian 

mantra sajian beserta maknanya. Seorang pemandu membawa langse baru untuk 

diberikan kepada juru kunci lalu dari juru kunci disampaikan kepada kepala desa. 

Kemudian, oleh kepala desa diberikan kepada istrinya. Selanjutnya, laratan langse 

diserahkan kepada juru kunci dan langse yang baru dipasang. Laratan langse tersebut 

kemudian dibawa juru kunci ke tempat selamatan. Oleh juru kunci, langse tersebut 

dibagikan kepada para tamu  yang membutuhkan.  

Sajian yang dipersiapkan mengusung makna sebagai berikut: 1) kembang kanthil, 

Kakanthiling ati kedah wutuh tulus lair batin ‘Ketulusan hati membawa kesejahteraan 

lahir batin’; 2) kembang kenanga lembar enam, Sinambuting rasa manembah maring gusti 

‘Menyatukan rasa memuja Tuhan Yang Mahakuasa’; 3) kembang mawar, Warna-warna 

pawujudane sarta bisa mempehawa nafsuning angkara ‘Bisa mengendalikan hawa nafsu 

dengan berbagai cara’; 4) kinangan, Nglumpukke sedulur papat ben gumolong gumilik 

nunggalke rasa ‘Mengumpulkan empat saudara dalam satu rasa; 5) rokok Jawa, Kudu 

eling lelakon kanthi ditali dijupuk rasane ‘Mengambil pelajaran dari pengalaman’; 6) 

wedang kopi pahit/manis, Menawi kekadangan utawi paseduluran aja mbedakake sing ala 

lan sing becik, lan sing sugih lan sing mlarat ‘Apabila mengikat tali persaudaraan 

hendaknya tidak bersikap tebang pilih’; 7) wedang teh pahit/manis, Yen paweweh kudu 

kang cetha iklas lahir batin ‘Apabila memberi harus disertai keikhlasan’; 8) panggang 

buceng, Nenuwun kaya dening kumpul manambah mring gusti kaya dene panggang disigar 

dada lahir batin ‘Memohon dengan penuh keikhlasan kepada Tuhan Yang Mahakuasa’; 
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9) pisang setangkep, Hanyumerapi kiblat papat lima pancer dumuning bumi nusantara 

‘Harus tahu sedalam-dalamnya wilayah Bumi Nusantara’.  

Sajian yang dipersiapkan dalam acara selamatan terdiri atas 1) ambeng/ingkung, 

Nyumerapi dumateng ngarsaning Gusti anggen kita manembah sampun ngantos kaya dening 

ayam katlikung ‘Mengetahui kehendak Tuhan sebagaimana seharusnya berdoa’; 2) sega 

golong, Kekadangan sageda kadya dene golong gumilik ngraketaken kekadangan nyumerapi 

dinten pitu ‘Mempererat persaudaraan dan mengenal waktu’; 3) pisang setangkep, 

Ingkang nyumerepi rumeksa ing bumi ingkang kula ambah sedinten sedalune ingkang rumeksa 

kanjeng Ibu Pertiwi Menghormati penjaga bumi yang kita tempati, yakni Kanjeng Ibu 

Pertiwi’; 4) jenang abang-putih, Nyumerapi sedulur dewe kakang kawah adi ari-ari ‘Mengerti 

siapa yang menyertai kelahiran’; 5) jenang tulak sengkala, Kanggo tulak sengkala 

‘Menyingkirkan bencana’; dan 6) jenang tuwa, Nyumerapi sedulur tuwo ‘Menghormati 

yang lebih tua’. Mantra yang diucapkan dalam upacara ini terkait dengan pemujaan 

dan mohon perlindungan kepada Yang Mahakuasa dan para leluhur. 

Makna-makna kultural: Dari sambutan seorang pembuka acara diketahui bahwa 

upacara tradisional ini tidak hanya mengusung pesan yang terkait dengan keharusan 

berterima kasih kepada Yang Mahakuasa dan para leluhur yang telah memberikan 

nikmat dan ketenteraman, tetapi juga sebagai sarana untuk memohon berkah agar 

para peserta upacara dapat meraih keinginannya. Misalnya, menjadi lebih banyak 

rezeki, naik pangkat, dan meraih kesuksesan dalam berbagai bidang yang diinginkan. 

 

17) Lalar  

Upacara adat Lalar adalah upacara yang dimaksudkan untuk mencegah atau 

menolak bencana. Upacara ini dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sungonlegowo, 

Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik saat daerah tersebut ada wabah penyakit atau 

suatu pagebluk. Upacara Lalar dilaksanakan dengan melakukan kegiatan berkeliling 

kampung yang dipimpin oleh seorang kiai pada saat pergantian hari/malam hari. 

Merka sambil terus-menerus membaca puji-pujian bersamaan dengan sayup-sayup 

bunyi kender dan sekali-kali mengumandangkan azan dan iqomah bila sampai pada 

salah satu tempat yang dianggap sakral. Pada akhirnya mereka berkumpul di suatu 
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tempat untuk menyucikan diri dengan berwudu dan memanjatkan doa ke hadirat 

Allah dengan harapan agar masa pagebluk tersebut segera berakhir. 

Perlengkapan upacara terdiri atas 1) beduk yang terbuat dari kayu dan berbentuk 

bulat panjang, kanan kiri ditutup kulit kambing/sapi yang diletakkan di balai desa; 2) 

tikar, yakni alas duduk terbuat dari daun pandan yang biasa dimiliki oleh masyarakat 

pesisir pantai; 3) rebana, untuk mengiringi bacaan selawat Nabi; 4) gentong/guci, 

tempat air untuk berwudu dalam rangka menyucikan diri; 5) pakaian dengan 

ketentuan a) para ibu berbusana muslim Gresikan dengan membawa mukena/rukuh; 

b) bapak-bapak berbusana muslim, yaitu baju takwa dan sarung serta kopiah; dan c) 

busana hadrah, mengenakan baju takwa dan sarung, bisa juga mengenakan jas. 

Jalannya upacara: Kegiatan upacara ini diawali dengan membunyikan kender 

secara terus-menerus oleh petugas sebagai tanda pengingat atau untuk membangunkan 

warga karena kegiatan dilaksanakan pada tengah malam. Ketika mendengar suara 

kender, warga keluar rumah sambil membawa mukena untuk bersama-sama pergi ke 

balai desa untuk kegiatan Lalar. Para ibu mempersiapkan tempat dan sajian untuk 

keperluan upacara tersebut. Sebagian kaum lelaki berkeliling kampung dan sebagian 

yang lain menjaga pendapa sambil melantunkan selawat Nabi.  

Setelah mengelilingi kampung, mereka berkumpul kembali di halaman balai 

desa. Penyucian diri diawali oleh sang kiai dengan cara berwudu sebelum 

melaksanakan upacara Lalar dalam rangka mengusir wabah penyakit, yang selanjutnya 

diikuti oleh yang lainnya untuk berwudu. Setelah semua dalam keadaan suci, upacara 

dimulai dengan dipimpin kiai yang dimulai dengan salat bersama-sama, kemudian 

membaca doa-doa agar warga desa diberi keselamatan dan terhindar dari wabah 

penyakit. Setelah upacara, mereka bersama-sama menyantap makanan yang disajikan, 

yaitu kue pleret dan bubur abang dengan maksud semua penyakit wabah mleret 

‘musnah’. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung pesan bahwa 

manusia tidak akan pernah luput dari ancaman, gangguan, dan musibah atau bencana. 

Oleh karena itu, untuk menangkalnya, manusia harus mendekatkan diri dan mohon 

perlindungan kepada Yang Mahakuasa. Kebersamaan dalam menghadapi bencana ini 
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digambarkan melalui acara menyantap kue pleret dan bubur merah dengan maksud 

agar semua wabah penyakit menjadi mleret ‘musnah’. 

  

18) Nglukat atau Ngruwat  

Upacara adat Nglukat atau Ngruwat atau Ruwatan merupakan upacara selamatan 

yang bertujuan agar pelakunya tidak diganggu oleh Batara Kala, yakni seorang dewa 

berwajah raksasa yang senantiasa ingin memusnahkan manusia atau oleh makhluk 

jahat yang lain. Upacara ini diselenggarakan oleh masyarakat Jawa Mataraman yang 

bermukim di eks Karesidenan Madiun dan Kediri, masyarakat Tengger yang 

bermukim di kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan oleh masyarakat Using yang 

bermukim di Kabupaten Banyuwangi.  

Upacara ini berawal dari cerita bahwa Batara Kala, putra raja dewa Batara Guru, 

lahir akibat karma yang salah. Karena berasal dari perbuatan yang melanggar norma, 

Batara Kala memiliki sifat yang jahat, yakni memangsa apa saja yang ditemuinya, 

termasuk manusia. Oleh Batara Guru, Batara Kala diizinkan  untuk memangsa apa 

saja, termasuk manusia yang mempunyai ciri-ciri anak ontang-anting (lahir sebagai anak 

tunggal), anak kedhana-kedhini, anak sendhang kaapit pancuran, anak pancuran kaapit 

sendhang, anak pendhawa tumang, anak pendhawa ampak-ampak, dan anak pendhawa atau 

pendhawi. Namun, Batara Kala tidak diperbolehkan memangsanya apabila anak-anak 

tersebut telah mendapatkan ruwatan. 

Perlengkapan upacara terdiri atas tumpeng dan dua buah peteteng ayam, pintu 

dengan korden lawon, sebuah tangga, kendil berisi air asin (laut), air tempurau, dan 

tiga macam air kembang, dua buah kendi, tikar, ketupat luwar, dan satu nampan jajan 

para bungkil. Musik pengiringnya antara lain gong, gendang, seruling, kecer, biola, 

dan umbul-umbul seperlunya. 

Iring-iringan peserta upacara Ngruwat memasuki tempat sajian dengan urutan 

yang telah ditentukan. Yang punya hajat menyampaikan sambutan singkat tentang 

maksud mengumpulkan sanak-saudara dan mengundang tukang ruwat serta 

memberikan kuasa penuh kepada tukang ruwat untuk melakukan tugasnya. Tukang 

ruwat kemudian melaksanakan tugasnya meruwat anak sengkala atau anak-anak yang 
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dipercaya mendapat ancaman musibah. Acara penutupnya berupa tumpengan diikuti 

oleh semua yang hadir. 

Makna-makna kultural: Pesan yang diusung dalam upacara ini adalah bahwa 

dalam perjalanan hidupnya, manusia selalu mendapat  ancaman dari kekuatan jahat 

yang bisa merusak atau menghancurkan hidupnya. Kekuatan jahat ini harus 

disingkirkan atau diusir agar tidak membawa bencana. Oleh karena itu, agar terhindar 

dari ancaman tersebut, manusia harus berusaha menyingkirkannya dengan cara 

memohon kepada Kekuatan Yang Lebih Besar.  

 

19) Pojian  

Pojian adalah upacara adat yang diselenggarakan pada saat masyarakat Madura, 

terutama yang tinggal di Kabupaten Pamekasan, sedang dilanda kesusahan atau 

penderitaan karena tertimpa musibah, misalnya ada wabah penyakit, musim kering 

berkepanjangan, dan panen yang gagal karena serangan hama. Atas dasar petunjuk 

berupa wangsit ‘pemberitahuan secara gaib’ yang diterima oleh seorang pinisepuh, 

masyarakat dengan dipimpin oleh tokoh setempat mengadakan upacara dalam bentuk 

pojian, yakni memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terlepas dari 

musibah atau penderitaan yang menimpanya. 

Jalannya upacara: Dalam upacara pojian peserta upacara memerankan beraneka 

binatang yang sedang dilanda kesedihan, misalnya kekurangan air, mereka menirukan 

gerak-gerik serta suara binatang tersebut. Suara-suara binatang tersebut diartikan 

sebagai suara pujian-pujian dan doa yang ditujukan kepada Tuhan Yang Mahakuasa 

agar mendapat ampunan dan terlepas dari musibah yang menimpanya. 

Seorang pinisepuh bersama beberapa pembantu meletakkan sajian berupa jajan 

pasar di tempat upacara. Sajian ini diletakkan pada sebuah ancak dan dimaksudkan 

sebagai persembahan kepada roh-roh halus yang berada di sekitar tempat upacara agar 

tidak mengganggu jalannya upacara. Pinisepuh juga melakukan ngobbar dupa 

‘membakar kemenyan’, dimaksudkan untuk mengusir roh jahat. Pelaku upacara juga 

bermain gendhungan, yaitu menabuh alat musik tradisional yang disebut dhung-dhung 

sebagai isyarat memanggil semua peserta upacara. Semua peserta upacara datang ke 
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digambarkan melalui acara menyantap kue pleret dan bubur merah dengan maksud 

agar semua wabah penyakit menjadi mleret ‘musnah’. 

  

18) Nglukat atau Ngruwat  

Upacara adat Nglukat atau Ngruwat atau Ruwatan merupakan upacara selamatan 

yang bertujuan agar pelakunya tidak diganggu oleh Batara Kala, yakni seorang dewa 

berwajah raksasa yang senantiasa ingin memusnahkan manusia atau oleh makhluk 

jahat yang lain. Upacara ini diselenggarakan oleh masyarakat Jawa Mataraman yang 

bermukim di eks Karesidenan Madiun dan Kediri, masyarakat Tengger yang 

bermukim di kawasan Bromo-Tengger-Semeru, dan oleh masyarakat Using yang 

bermukim di Kabupaten Banyuwangi.  

Upacara ini berawal dari cerita bahwa Batara Kala, putra raja dewa Batara Guru, 

lahir akibat karma yang salah. Karena berasal dari perbuatan yang melanggar norma, 

Batara Kala memiliki sifat yang jahat, yakni memangsa apa saja yang ditemuinya, 

termasuk manusia. Oleh Batara Guru, Batara Kala diizinkan  untuk memangsa apa 

saja, termasuk manusia yang mempunyai ciri-ciri anak ontang-anting (lahir sebagai anak 

tunggal), anak kedhana-kedhini, anak sendhang kaapit pancuran, anak pancuran kaapit 

sendhang, anak pendhawa tumang, anak pendhawa ampak-ampak, dan anak pendhawa atau 

pendhawi. Namun, Batara Kala tidak diperbolehkan memangsanya apabila anak-anak 

tersebut telah mendapatkan ruwatan. 

Perlengkapan upacara terdiri atas tumpeng dan dua buah peteteng ayam, pintu 

dengan korden lawon, sebuah tangga, kendil berisi air asin (laut), air tempurau, dan 

tiga macam air kembang, dua buah kendi, tikar, ketupat luwar, dan satu nampan jajan 

para bungkil. Musik pengiringnya antara lain gong, gendang, seruling, kecer, biola, 

dan umbul-umbul seperlunya. 

Iring-iringan peserta upacara Ngruwat memasuki tempat sajian dengan urutan 

yang telah ditentukan. Yang punya hajat menyampaikan sambutan singkat tentang 

maksud mengumpulkan sanak-saudara dan mengundang tukang ruwat serta 

memberikan kuasa penuh kepada tukang ruwat untuk melakukan tugasnya. Tukang 

ruwat kemudian melaksanakan tugasnya meruwat anak sengkala atau anak-anak yang 

119 

dipercaya mendapat ancaman musibah. Acara penutupnya berupa tumpengan diikuti 

oleh semua yang hadir. 

Makna-makna kultural: Pesan yang diusung dalam upacara ini adalah bahwa 

dalam perjalanan hidupnya, manusia selalu mendapat  ancaman dari kekuatan jahat 

yang bisa merusak atau menghancurkan hidupnya. Kekuatan jahat ini harus 

disingkirkan atau diusir agar tidak membawa bencana. Oleh karena itu, agar terhindar 

dari ancaman tersebut, manusia harus berusaha menyingkirkannya dengan cara 

memohon kepada Kekuatan Yang Lebih Besar.  

 

19) Pojian  

Pojian adalah upacara adat yang diselenggarakan pada saat masyarakat Madura, 

terutama yang tinggal di Kabupaten Pamekasan, sedang dilanda kesusahan atau 

penderitaan karena tertimpa musibah, misalnya ada wabah penyakit, musim kering 

berkepanjangan, dan panen yang gagal karena serangan hama. Atas dasar petunjuk 

berupa wangsit ‘pemberitahuan secara gaib’ yang diterima oleh seorang pinisepuh, 

masyarakat dengan dipimpin oleh tokoh setempat mengadakan upacara dalam bentuk 

pojian, yakni memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terlepas dari 

musibah atau penderitaan yang menimpanya. 

Jalannya upacara: Dalam upacara pojian peserta upacara memerankan beraneka 

binatang yang sedang dilanda kesedihan, misalnya kekurangan air, mereka menirukan 

gerak-gerik serta suara binatang tersebut. Suara-suara binatang tersebut diartikan 

sebagai suara pujian-pujian dan doa yang ditujukan kepada Tuhan Yang Mahakuasa 

agar mendapat ampunan dan terlepas dari musibah yang menimpanya. 

Seorang pinisepuh bersama beberapa pembantu meletakkan sajian berupa jajan 

pasar di tempat upacara. Sajian ini diletakkan pada sebuah ancak dan dimaksudkan 
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tempat upacara dengan membawa alat perlengkapan yang diperlukan. Peserta laki-laki 

membawa obor terbuat dari buah kelapa sebanyak empat buah, sedangkan peserta 

perempuan yang terdiri atas para gadis belia membawa aneka makanan dan 

perlengkapan lain. 

Pada saat pelaksanaan upacara, pinisepuh membuka acara dan memberi 

penjelasan tentang maksud dan tujuan diadakan upacara pojian. Kemudian, dilakukan 

pembacaan Al-Fatihah dipimpin oleh pinisepuh dan ditujukan kepada junjungan Nabi 

Muhammad SAW dan kepada yang menguasai bumi. 

Para peserta laki-laki mengikuti pinsepuh berperan dan menirukan berbagai 

bunyi binatang sebagai ungkapan permohonan atau doa agar mendapatkan 

pertolongan berupa turunnya hujan atau berlalunya suatu musibah. Peserta 

perempuan meletakkan makanan di tengah-tengah tempat upacara. Beras kuning 

ditabur ke seluruh tempat upacara sebagai syarat agar kegiatan tersebut tidak diganggu 

oleh roh jahat. Pada puncak acara pojian, semua peserta berdiri seraya memanjatkan 

doa sampai terjadi suatu keajaiban, yaitu jatuhnya seorang peserta. Peserta yang jatuh 

tersebut dipercaya telah kemasukan roh halus dan menderita kejang-kejang. Hal itu 

dipercaya sebagai isyarat bahwa pojian akan membawa hasil. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung beberapa pesan 

yang terkait dengan keharmonisan antara Tuhan, alam, dan manusia. Hanya Tuhan 

Yang Maha Esa yang mampu menyelamatkan alam dan manusia sehingga manusia 

harus senantiasa mendekatkan diri dan takwa kepada-Nya. Jika terjadi wabah atau 

bencana, yang menderita bukan hanya manusia, melainkan juga makhluk yang lain 

seperti hewan dan tumbuhan. Manusia juga harus mampu menaklukkan kekuatan 

gaib yang merusak, seperti roh halus dan semacamnya.  

 

20) Tumpeng Sewu 

Tumpeng Sewu ‘Seribu Tumpeng’ adalah upacara adat yang diselenggarakan oleh 

warga Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan 

untuk memohon kesejahteraan dan keselamatan. Dalam upacara ini seluruh warga 

desa membuat beribu-ribu nasi tumpeng (nasi yang dibentuk seperti kerucut sebagai 
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representasi gunung), lengkap dengan lauk-pauknya, dan ditaruh di sepanjang jalan 

desa dengan penerangan obor. Pada sore hari para tetua adat, perangkat desa, dan 

seluruh warga berjalan menuju makam  Buyut Cili, yakni tokoh yang dipercaya sebagai 

orang pertama yang membabat hutan dan kemudian dijadikan permukiman.  

Jerih payah Buyut Cili tersebut kini menjadi sebuah desa yang disebut Desa 

Kemiren. Desa dipercaya akan aman dan terbebas dari bencana apabila warga desa 

melakukan upacara selamatan Tumpeng Sewu.  

 
Gambar 28 

Warga Kemiren menggelar Tumpeng Sewu.11 
 

Pada awalnya upacara tumpengan ini diselenggarakan di depan pintu rumah 

warga, tetapi mulai tahun 2006 diselenggarakan di sepanjang jalan utama desa. Dalam 

upacara ini yang hadir bukan hanya masyarakat dan pejabat tingkat desa, melainkan 

juga masyarakat dari desa lain dan pejabat tingkat kecamatan, bahkan tingkat 

kabupaten. Sebelum upacara dimulai, pada pagi harinya seluruh warga masyarakat 

menjemur kasur di depan rumah masing-masing. Kasur-kasur tersebut memiliki warna 

sama, yakni merah dan hitam, dan bertujuan agar tidak terjadi gangguan dalam 

keluarga. 

Makna-makna kultural: Tak berbeda dari upacara tradisional yang lain, pesan 

utama yang diusung dalam upacara ini adalah permohonan perlindungan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa agar warga desa dijauhkan dari bencana. Di samping itu, 

upacara ini juga mengusung pesan agar para warga desa hendaknya tidak melupakan 

jasa orang yang pertama kali membuka lahan di tempat mereka tinggal. Untuk 
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mengenang jasa tokoh tersebut, mereka menghelat sebuah upacara dengan sesajian 

tertentu terutama berupa tumpeng dan hasil pertanian. 

Bagian-bagian upacara Tumpeng Sewu: Nyolok Obor Belarak, merupakan bagian 

dari upacara Tumpeng Sewu. Warga Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi 

menyalakan obor di petilasan Buyut Cili, kemudian obor-obor tersebut dibawa 

berkeliling kampung, diiringi dengan tari ritual Barong. Menurut kepercayaan warga 

Using Kemiren, Barong selalu didampingi oleh roh Buyut Cili. Obor belarak ‘daun 

kelapa kering’ merupakan alat penerang yang tidak cepat padam. Maksudnya, 

semangat berjuang warga Desa Kemiren tidak boleh cepat padam. Setelah arak-arakan 

obor, ibu-ibu sibuk menyiapkan tumpeng pecel pitik di depan rumah masing-masing. 

Mereka juga menggelar tikar, menyediakan kendi, air putih, dan menyiapkan pincuk  

‘tempat nasi yang terbuat dari daun pisang.’  

Upacara ini mengusung pesan hendaknya warga desa memiliki semangat hidup 

yang tidak pernah padam. Jika tanpa semangat hidup, manusia dipercaya tidak akan 

bisa membangun masa depan yang cerah. Cahaya dari obor-obor yang mereka bawa 

menembus kegelapan malam. Cahaya itu merupakan lambang dari cahaya kehidupan 

dari desa bersangkutan.  

Upacara serupa yang juga menjadi bagian dari Upacara Tumpeng Sewu adalah 

upacara Oncor Ajug-ajug. Dalam upacara ini seluruh warga Desa Kemiren, Kabupaten 

Banyuwangi, menyalakan obor di depan rumah masing-masing. Ajug-ajug berarti 

tempat jujugan ‘tujuan’. Upacara penyalaan obor ini dimaksudkan agar warga Desa 

Kemiren dikaruniai jalan terang dalam mencari rezeki atau meraih cita-cita. Upacara 

ini juga dihadiri oleh beribu-ribu warga dari luar Desa Kemiren 

 

21) Bedhah Krawang  

Upacara adat Bedhah Krawang diselenggarakan oleh warga Desa Arjowilangun, 

Kecamatan Kalipare, yang termasuk wilayah Malang Selatan, Kabupaten Malang. 

Upacara ini dilaksanakan pada hari Jumat Pahing, bulan Sela, menurut kalender Jawa. 

Upacara ini dimaksudkan untuk membersihkan desa dari wabah dan bencana 

sehingga warga desa dapat hidup tenteram, bebas dari ketakutan.  
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Sebelum acara puncak, warga desa melakukan kerja bakti membersihkan makam 

desa, punden ‘makam leluhur yang dikeramatkan’ dan lingkungan seperti pasar, sungai, 

jalan desa, taman-taman desa, dan pos kamling. Setelah kerja bakti, warga melakukan 

selamatan di kompleks punden dan dilanjutkan dengan kirap seni, antara lain dengan 

menggelar seni Jaran Dhengkling, Tari Topeng, dan arakan pasangan pengantin. Yang 

paling meriah adalah acara pengambilan pusaka dari sanggar, yang dilanjutkan dengan 

arak-arakan menuju balai desa. Arak-arakan terdiri atas rombongan tari Jaranan 

Dhengkling, rombongan penari topeng, rombongan pengantin yang diikuti oleh dua 

orang pembawa umbul-umbul gula kelapa, satu orang pembawa pohon beringin kecil 

yang dihiasi kripik ketan dan ripih, dua orang pembawa rontek ‘bendera kecil terbuat 

dari kertas’, dua orang pembawa kembar mayang, satu orang pembawa bunga setaman, 

satu orang pembawa cengkir gadhing ‘kelapa muda berwarna kuning’, satu orang 

pembawa kendi sumber sanga (airnya diambil dari 9 mata air), pembawa tombak, 

pembawa payung, dan terbang jidhor. 

Jalannya upacara: Upacara Bedhah Krawang ini diawali dengan kirap pusaka 

yang dikawal oleh barisan panjang yang terdiri atas seorang pembawa pedang dan pecut 

‘cambuk’ pusaka, seorang pembawa bedhutan, seorang pembawa ikat gadung Melati, 

celana Prabunantan, baju kerong, dan bebet, pembawa rokok klobot, permen blis, dan 

minuman kopi, seorang pembawa kembang kenanga, pembawa tikar dan batal, dan 

seorang pembawa minyak tanah dan tlupak. Upacara yang bermuatan sakral 

dilaksanakan pada malam hari sesudah pukul 20.00 bertempat di Balai Desa 

Arjawinangun. Upacara akhir adalah penataan kembali pusaka-pusaka yang 

dikeramatkan tersebut dan selanjutnya diarak dan dikembalikan ke sanggar, tempat 

pusaka disimpan. Acara ini diiringi dengan gendhing “Kala Gajur”. 

 Makna-makna kultural: Upacara tradisonal ini mengusung pesan agar warga 

dapat hidup tentram dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa. Ungkapan syukur tersebut diwujudkan dalam bentuk sesajian 

berupa hasil-hasil pertanian. Di samping itu, warga desa juga memberikan sajian 

kepada kekuatan gaib lain yang dipercaya dapat menganggu atau menimbulkan 

bencana dalam kehidupan mereka.  
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bisa membangun masa depan yang cerah. Cahaya dari obor-obor yang mereka bawa 

menembus kegelapan malam. Cahaya itu merupakan lambang dari cahaya kehidupan 

dari desa bersangkutan.  

Upacara serupa yang juga menjadi bagian dari Upacara Tumpeng Sewu adalah 
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21) Bedhah Krawang  

Upacara adat Bedhah Krawang diselenggarakan oleh warga Desa Arjowilangun, 

Kecamatan Kalipare, yang termasuk wilayah Malang Selatan, Kabupaten Malang. 

Upacara ini dilaksanakan pada hari Jumat Pahing, bulan Sela, menurut kalender Jawa. 

Upacara ini dimaksudkan untuk membersihkan desa dari wabah dan bencana 

sehingga warga desa dapat hidup tenteram, bebas dari ketakutan.  
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Sebelum acara puncak, warga desa melakukan kerja bakti membersihkan makam 

desa, punden ‘makam leluhur yang dikeramatkan’ dan lingkungan seperti pasar, sungai, 

jalan desa, taman-taman desa, dan pos kamling. Setelah kerja bakti, warga melakukan 

selamatan di kompleks punden dan dilanjutkan dengan kirap seni, antara lain dengan 

menggelar seni Jaran Dhengkling, Tari Topeng, dan arakan pasangan pengantin. Yang 

paling meriah adalah acara pengambilan pusaka dari sanggar, yang dilanjutkan dengan 

arak-arakan menuju balai desa. Arak-arakan terdiri atas rombongan tari Jaranan 

Dhengkling, rombongan penari topeng, rombongan pengantin yang diikuti oleh dua 

orang pembawa umbul-umbul gula kelapa, satu orang pembawa pohon beringin kecil 

yang dihiasi kripik ketan dan ripih, dua orang pembawa rontek ‘bendera kecil terbuat 

dari kertas’, dua orang pembawa kembar mayang, satu orang pembawa bunga setaman, 

satu orang pembawa cengkir gadhing ‘kelapa muda berwarna kuning’, satu orang 

pembawa kendi sumber sanga (airnya diambil dari 9 mata air), pembawa tombak, 

pembawa payung, dan terbang jidhor. 

Jalannya upacara: Upacara Bedhah Krawang ini diawali dengan kirap pusaka 

yang dikawal oleh barisan panjang yang terdiri atas seorang pembawa pedang dan pecut 

‘cambuk’ pusaka, seorang pembawa bedhutan, seorang pembawa ikat gadung Melati, 

celana Prabunantan, baju kerong, dan bebet, pembawa rokok klobot, permen blis, dan 

minuman kopi, seorang pembawa kembang kenanga, pembawa tikar dan batal, dan 

seorang pembawa minyak tanah dan tlupak. Upacara yang bermuatan sakral 

dilaksanakan pada malam hari sesudah pukul 20.00 bertempat di Balai Desa 

Arjawinangun. Upacara akhir adalah penataan kembali pusaka-pusaka yang 

dikeramatkan tersebut dan selanjutnya diarak dan dikembalikan ke sanggar, tempat 

pusaka disimpan. Acara ini diiringi dengan gendhing “Kala Gajur”. 

 Makna-makna kultural: Upacara tradisonal ini mengusung pesan agar warga 

dapat hidup tentram dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa. Ungkapan syukur tersebut diwujudkan dalam bentuk sesajian 

berupa hasil-hasil pertanian. Di samping itu, warga desa juga memberikan sajian 

kepada kekuatan gaib lain yang dipercaya dapat menganggu atau menimbulkan 

bencana dalam kehidupan mereka.  
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22) Mule Metri  

Mule Metri adalah upacara memuliakan arwah para leluhur agar tidak 

mengganggu. Upacara ini diselenggarakan oleh masyarakat yang masih memegang 

teguh tradisi Jawa. Mule metri berasal dari kata mule berarti ‘memuliakan arwah para 

leluhur’ dan metri ‘memagari’. Mule metri senyatanya merupakan rangkaian selamatan 

yang dilaksanakan untuk memohon keselamatan atas berlangsungnya suatu hajatan. 

Upacara ini dilaksanakan oleh warga Blitar sebelum memulai suatu hajatan 

dengan tujuan untuk memohon keselamatan agar hajatan dapat berlangsung dengan 

lancar dan aman. Upacara ini biasanya dilaksanakan sehari atau dua hari sebelum 

pelaksanaan hajatan.  

Kelengkapan sajian: buceng brok, buceng kuat, sega golong, jenang sengkala terdiri 

atas jenang putih/sepuh, kembang setaman, dan ketan kolak apem. Para peserta 

mengenakan busana Jawa, dan jalannya upacara diiringi oleh gamelan Jawa. Busana 

Jawa yang dikenakan meliputi blangkon, ikat kepala, beskap, kain panjang, sabuk 

cindhe, epek-timang, dan keris. Sedangkan bagi perempuan memakai sanggul, kebaya, 

dan kain panjang. 

Makna-makna kultural: Tujuan upacara adat Mule Metri adalah 1) sebagai 

permohonan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, rasul-Nya, dan kekuatan-kekuatan 

adikodrati lain yang dipercaya dapat membantu warga yang akan melaksanakan 

hajatan; dan 2) sebagai sarana berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan 

segala urusan yang terkait dengan hajatan yang akan dilaksanakan. 

 

3.2.4. Upacara Meminta Hujan 

1) Distrikan  

Upacara Distrikan diselenggarakan di beberapa desa di Kabupaten Pasuruan. 

Upacara adat ini pada prinsipnya adalah memohon kepada Yang Mahakuasa agar 

hujan segera turun, agar air ranu (danau) bertambah banyak sehingga dapat mengairi 

sawah. Upacara ini dimaksudkan agar yang mbaureksa ranu tidak mengganggu warga 
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yang memanfaatkan air ranu. Sajian dan penentuan hari upacara merupakan tanggung 

jawab juru kunci ranu. 

Jalannya upacara: Warga mempersiapkan peralatan, khususnya perahu untuk 

larung sajian sehari sebelum upacara dilaksanakan. Pagi hari peserta upacara 

mempersiapkan diri dengan segala peralatan dan sajian di tempat pesanggrahan ranu. 

Gamelan ditabuh untuk menghibur masyarakat yang ingin melihat pelaksanaan 

upacara. Sajian tumpeng dan sandhingan diletakkan di sebuah getek ‘rakit’. Dua buah 

sampan hias yang akan dinaiki peserta untuk melarung sajian juga disiapkan. 

Sesepuh/Kepala Desa Ranuklindungan memerintahkan supaya upacara segera dimulai.  

Juru kunci ranu membacakan asal-usul ranu dengan diiringi tembang macapat 

Dhandhanggula Ranu Grati.  

Sesepuh desa mempersilakan para peserta untuk mengikuti upacara larung di 

tengah ranu dengan naik perahu hias dan membawa getek berisi sajian tumpeng dan 

sandhingan. Peserta menuju ke tengah ranu bersama sebuah perahu lain berisi 

pengrawit dan seorang sinden serta getek berisi sajian. Suara gamelan dan sinden terus 

mengalun hingga di tempat pelarungan. Dari arah lain muncul sampan kecil yang 

dinaiki warga sekitar ranu. Sampai di tengah ranu, sesepuh desa mempersilakan juru 

kunci untuk membacakan doa keselamatan.   

Seusai doa peserta upacara kembali ke pesanggrahan ranu untuk kembul bujana 

‘makan bersama’ sambil menonton pertunjukan wayang kulit. Dua perahu hias 

kembali ke pesanggrahan, diiringi suara gamelan dan sinden sampai di gisik ‘luar 

arena’. Getek yang berisi tumpeng ditinggal di tengah ranu. Warga sekitar ranu 

berebut sajian yang berada di atas getek yang ditinggal di tengah. Setelah acara larung, 

di pesanggrahan diselenggarakan pagelaran wayang kulit gaya Jawa Timuran hingga 

sore hari dengan lakon tetap, yaitu Watu Gunung. Malam harinya diadakan pagelaran 

wayang kulit gaya Jawa Timuran semalam suntuk untuk menghibur warga. 

Makna-makna kultural: Upacara Distrikan dilakukan warga sebagai wujud 

permohonan agar Tuhan Yang Maha Kuasa menurunkan air yang dapat mengaliri 

sawah mereka. Air adalah sumber kehidupan yang begitu penting bagi masyarakat.  
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2) Hodo  

Hodo merupakan upacara adat untuk meminta hujan, yang diselenggarakan oleh 

warga Dukuh Pariopo, Desa Bantal, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. 

Upacara ini dilakukan berdasarkan tradisi lisan yang masih hidup di kalangan warga 

Desa Bantal, yakni tradisi yang terkait dengan kisah perjalanan Raden Damarwulan, 

seorang tokoh dari Kerajaan Majapahit.  

Raden Damarwulan konon diutus untuk memerangi Kadipaten Blambangan. 

Setelah berhasil menaklukkan Blambangan, Raden Damarwulan dan prajuritnya 

kembali ke Majapahit. Pada saat tiba di tempat kering dan tandus yang diapit oleh dua 

bukit (tempat ini kemudian dikenal dengan nama Dukuh Pariopo), mereka kehausan 

dan kelaparan. Mereka lalu membuat batu tomang (tungku) sebagai tempat untuk 

memasak. Namun karena kesulitan air, Raden Damarwulan lalu bersemadi di sebuah 

gua di sebelah utara batu tomang. Dalam semadi tersebut Raden Damarwulan 

mendapat petunjuk agar memotong hewan kurban berupa kambing berwarna hitam di 

kaki Gunung Masali dan membuat sajian di sekitar batu tomang sebagai sarana 

memohon hujan kepada Yang Mahakuasa. Petunjuk tersebut dijalankan dan tak lama 

kemudian hujan turun menyelamatkan warga dari bencana kekeringan. 

Rangkaian upacara Hodo terdiri atas kegiatan yang meliputi 1) bersemadi 

dengan cara melekan ‘tidak tidur’ selama satu malam di dalam gua untuk memohon 

kepada Tuhan agar hal-hal yang akan dikerjakan esok harinya mendapat izin dan 

ridho-Nya; 2) menyucikan diri: semua peserta Hodo melakukan mandi, keramas, dan 

bersuci di Sungai Masali untuk membersihkan diri, lahir dan batin; 3) memotong 

hewan kurban: menyembelih kambing sebagai binatang kurban untuk perlengkapan 

sajian; 4) membuat tumpeng agung: dengan mengenakan pakaian kebesaran semua 

peserta membawa tumpeng agung dan panji-panji serta bakaran dupa menuju altar 

pemujaan, yaitu Bato Tomang; dan 5) memanjatkan doa: semua pelaku ritual berdoa 

kepada Tuhan dipimpin oleh pemangku spiritual. 

Jalannya upacara: Upacara Hodo diawali dengan pembakaran dupa wangi yang 

dilakukan oleh pemangku spiritual. Kidung tua dilantunkan oleh seorang pelaku ritual 

dan sesekali diikuti oleh para penari. Pada akhir kidung semua pelaku ritual 
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membunyikan tabuhan secara bersahutan, dilanjutkan dengan melantunkan pujian. 

Para pengrawit membunyikan gamelan dan para penari menggerakkan tangan dan 

kepala yang menggambarkan penyembahan dan permohonan kepada Sang Pencipta. 

Para penari menggerakkan tubuhnya dengan khidmat untuk memohon turunnya 

hujan. Di bagian akhir para penari menarikan tarian suka ria yang menggambarkan 

bahwa permohonannya dikabulkan oleh Sang Pencipta, diikuti para peserta lain. 

Pemangku spiritual menaburkan bunga sebagai pertanda selesainya seluruh rangkaian 

upacara. 

 

3) Mantu Kucing/Manten Kucing  

Mantu Kucing/Manten Kucing merupakan upacara adat untuk memohon kepada 

Tuhan Yang Maha Esa agar menurunkan hujan di daerah orang-orang yang 

mengadakan upacara tersebut. Upacara tersebut diselenggarakan di wilayah 

kebudayaan Jawa Mataraman, antara lain Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung. 

Dalam upacara ini yang dinikahkan adalah dua ekor kucing. Kucing betina berasal 

dari suatu desa dan kucing jantan diambil dari desa yang lain. Upacara ini biasanya 

diadakan di tepi sebuah aliran sungai atau sumber air. Upacara Manten Kucing di 

Kabupaten Tulungagung belum tentu dilaksanakan setahun sekali. 

Di Kabupaten Tulungagung, misalnya, upacara tersebut dilaksanakan setiap 

tahun oleh warga di Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. 

Upacara dilaksanakan di lokasi Coban Kromo. Apabila pasangan temanten Tirta Sari 

dan Jaka Wana (pasangan kucing) ini dimandikan, dalam waktu singkat akan turun 

hujan. Konon, orang yang pertama kali melaksanakan ritual ini dipanggil Mbah 

Sangkrah. Tradisi ini masih dilaksanakan oleh Mbah Sutameja hingga anak cucunya.  
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Gambar 29 

Upacara Manten Kucing.12 
 

Jalannya upacara dan makna-makna kultural di dalamnya: Pada hari yang telah 

ditetapkan, pengantin betina dinaikkan tandu, diarak, dan dibawa ke tempat upacara 

pernikahan. Tempat yang dimaksudkan berada di batas desa kucing betina dan dipilih 

di tepi sungai. Di tempat inilah pengantin betina menanti kedatangan pengantin 

jantan. Setelah pengantin jantan datang, di tempat tersebut diadakan upacara temu 

pengantin. Pengantin jantan diarak dengan pengiring yang membawa sajian dan 

seperangkat sasrahan ‘barang yang diserah-terimakan’ dari pihak ‘besan jantan’ ke 

‘besan betina’. Dalam upacara serah-terima ini, pengantin jantan diwakili oleh seorang 

perempuan dari suatu desa. Pengantin betina sebagai pihak penerima diwakili oleh 

seorang laki-laki dari desa lain.  

Setelah upacara serah terima, pengantin jantan dan betina didudukkan 

bersanding di dalam tandu pengantin betina. Kedua penganten itu diarak menuju ke 

tepi sungai. Di tepi sungai tempat pesta berlangsung, kepala desa yang satu 

menyerahkan kedua pengantin ke sesepuh desa. Sesepuh inilah yang memimpin 

upacara memandikan pengantin dengan air bunga. Temu penganten itu disebut 

“jemuk”. Dengan perantaraan dua ekor kucing yang dimandikan, sang kakek 

memohon agar Tuhan menurunkan hujan.  

Upacara ngalap berkah berupa selamatan dengan tumpeng nasi kuning. Sesudah 

dipanjatkan doa, warga masyarakat mengadakan makan bersama yang disebut “kembul 
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bujana punar” artinya secara bergantian warga desa yang hadir mengambil nasi kuning 

yang dipersiapkan pihak penganten jantan. Setelah upacara ngalap berkah, rangkaian 

upacara dilanjutkan dengan sungkeman. Pihak keluarga pengantin jantan dan betina 

bergantian mengadakan sungkeman sebagai tanda akhir upacara “Mantu Kucing”. 

Upacara adat Mantu Kucing/Manten Kucing menggunakan musik pengiring 

salawatan, dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pasrah pihak pengantin betina yang 

diucapkan oleh seorang ibu dari satu desa yang besanan ditujukan kepada bapak 

pengantin jantan. Dilanjutkan dengan acara penampi ‘penerimaan’ yang diucapkan 

oleh pihak pengantin jantan kepada pihak pengantin betina. Pasrah pihak pengantin 

jantan dilakukan kepada sesepuh desa dilanjutkan sambutan sesepuh desa yang 

memimpin upacara adat. Upacara adat Manten Kucing versi Kabupaten Tulungagung 

dilaksanakan dengan merujuk kepada sebuah legenda. 

Pada masa yang telah silam, konon terjadi kemarau panjang. Tanaman tidak 

dapat hidup dan sumur-sumur milik penduduk menjadi kering. Pada waktu terjadi 

kemarau panjang, di sumber air Kedung Jambu ada suatu kejadian aneh. Seorang 

janda tua, Mbah Sangkrah, yang bertempat tinggal tidak jauh dari sumber air tersebut 

ingin mandi di Kedung Jambu sambil membawa seekor kucing kesayangannya yang 

berwarna hitam. Kucing itu disebut kucing “candramawa” yaitu kucing yang 

mempunyai kesaktian. Apabila ada mangsa, misalnya seekor tikus berada di atas, 

dengan hanya dipandang saja tikus akan jatuh seketika. 

Mbah Sangkrah dan kucing candramawanya mandi di Kedung Jambu. Selesai 

mandi Mbah Sangkrah dan kucingnya langsung pulang. Tidak lama kemudian datang 

awan tebal di langit kawasan Kedung Jambu dan daerah sekitarnya dan kemudian 

turun hujan yang sangat lebat. Penduduk sekitar Kedung Jambu sangat gembira 

menyambut kedatangan hujan yang telah lama mereka nantikan. Penduduk 

berkesimpulan bahwa hujan lebat itu merupakan akibat dari kegiatan Mbah Sangkrah 

memandikan kucing. 

Tiga tahun kemudian kemarau panjang melanda daerah itu. Para penduduk 

membujuk Mbah Sangkrah agar kucingnya dimandikan lagi di Kedung Jambu. Benar, 
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setelah kucing dimandikan, hujan pun turun. Sejak saat itu nama Kedung Jambu 

berubah menjadi Coban sampai sekarang.  

Lima hari sebelum upacara Manten Kucing, seorang sesepuh yang bertugas 

memimpin upacara mengadakan ritual di Coban dengan maksud minta izin kepada 

Mbah Brahim bahwa pada hari yang telah ditentukan akan dilaksanakan upacara 

Manten Kucing. Menurut keyakinan masyarakat setempat, Mbah Brahim adalah yang 

mbaureksa ‘sosok gaib penjaga desa’ di Coban. 

Perlengkapan upacara yang dipersiapkan antara lain berupa dua ekor kucing 

jantan dan betina yang diambil dari dua dusun, dua orang calon pengantin yang asal 

usulnya sesuai dengan asal kucingnya, seperangkat jaranan dipergunakan untuk 

mengiringi arak-arakan calon pengantin menuju tempat upacara dan dipentaskan di 

tempat upacara, dan rombongan tiban. Tiban merupakan tarian yang diperagakan oleh 

sejumlah pemuda berpakaian hitam-hitam, celana longgar hitam, baju hitam, dan kain 

ikat kepala, membawa “ujung”, yaitu lidi aren/enau yang dipilih sebesar ibu jari untuk 

cambuk. Seni Tiban diiringi dengan gambang, kendang, dan kentongan untuk 

mengiringi arak-arakan calon pengantin dan mengadakan pergelaran Tiban di tempat 

upacara. 

Pada hari yang telah ditentukan kedua calon pengantin berangkat dari dusun 

masing-masing dengan dandanan pengantin, diapit dua buah kembar mayang sambil 

menggendong kucing telon. Pelaksanaan upacara Manten Kucing terdiri atas beberapa 

tahapan sebagai berikut. 1) Memandikan kucing: seorang sesepuh memandikan kucing 

satu persatu. Setelah dimandikan, keduanya dilepas begitu saja. Kedua calon 

pengantin diajak menuju tempat untuk Jemuk Pengantin, yaitu suatu tempat untuk 

mempertemukan pengantin laki-laki dan perempuan yang beralaskan tikar dan kain 

panjang/jarit. 2) Jemuk Pengantin: kedua pengantin berjalan perlahan menuju tempat 

jemuk sambil memegang gantal, yaitu selembar daun sirih yang digulung. Setelah dekat, 

keduanya saling melempar gantal. Dengan dipimpin seorang juru jemuk, kedua 

pengantin itu dipertemukan sesuai adat setempat. Kedua pengantin berdiri di atas 

tikar dan kain panjang/jarit. Juru jemuk melakukan kegiatan terhadap pengantin 

berdua, antara lain a) minum air kendi tiga kali; b) kedua pengantin bersalaman; c) 
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sewaktu bersalaman tangan disiram air kendi tiga kali; d) pengantin perempuan 

membasuh kaki pengantin laki-laki; dan e) kedua pengantin berputar/berkeliling satu 

kali. Selesai kegiatan tersebut, mempelai berdua diajak ke tempat selamatan. 3) 

Selamatan: setelah temu pengantin selesai, diadakan selamatan yang dipimpin oleh 

juru ujub/juru kajat. Seusai selamatan warga menggelar kesenian jaranan dan tiban.  

Ambeng untuk selamatan terdiri atas 1) jenang abang ‘bubur beras diberi gula 

merah’, mempunyai maksud menetapkan benih dari pengantin berdua; 2) jenang 

sengkala, seperti jenang abang, di atasnya diberi sedikit nasi dengan maksud memohon 

keselamatan atas hajat yang telah dilaksanakan; 3) ladha sega gurih ‘ayam bumbu dan 

nasi gurih sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW; 4) mule (nasi putih 

dengan lauk serundeng, tempe kedelai goreng); 5) metri (nasi dibungkus daun sebesar 

kepalan tangan) sebagai bentuk pemuliaan para Nabi, wali, suhada, pandhita, empu, 

hari, wuku, bulan, tahun, dan windu; 6) sega punar (nasi kuning lauk serundeng, telur 

dadar dipotong kecil-kecil), dimaksudkan untuk menyatukan jiwa mempelai berdua; 7) 

buceng (nasi tumpeng berbentuk kerucut, lauk botok tempe, dan lain-lain), dengan 

maksud memohon keselamatan mempelai berdua; 8) sekar setaman (daun andong, 

puring, anak pisang kecil ditaruh di mangkok dan diberi sedikit air), agar mempelai 

berdua agar hidup lestari; 9) buceng kuwa ‘tumpeng ketan berbentuk kerucut’, 

maksudnya memuliakan mempelai berdua; dan 10) maes agung (semua jenis panganan, 

misalnya rangginang, jenang, jadah, bikang, pisang goreng, dan lain-lain), maksudnya 

agar mempelai berdua selalu mendapatkan keselamatan dan banyak rezeki. 

 

3.2.5 Upacara yang Berkaitan dengan Pernikahan 

1) Dhaupan Warga Samin  

Dhaupan Warga Samin adalah upacara pernikahan berdasarkan tradisi warga 

Samin yang bermukim di Kabupaten Bojonegoro. Sejak zaman Belanda perkawinan 

orang Samin dilaksanakan oleh orang tua pengantin dan disaksikan oleh kepala desa 

dan sesepuh desa. Mereka tidak bersedia mencatatkan diri kepada pemerintah Belanda. 

Hingga zaman sekarang, meskipun Indonesia sudah merdeka dan Belanda telah pergi, 
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mereka tetap tidak mau mencatatkan diri kepada pemerintah atau dikaitkan dengan 

sistem administrasi pemerintahan.  

Jalannya upacara: Proses upacara perkawinan amat sederhana. Sebelum 

pernikahan, pihak pengantin laki-laki menyerahkan ubarampen ‘segala keperluan 

perkawinan’ berupa perlengkapan busana pengantin dan bahan makanan yang akan 

dihidangkan kepada para tamu. Pada hari yang telah ditetapkan oleh kedua belah 

pihak, keluarga pengantin perempuan mempersiapkan kedatangan pengantin laki-laki 

dan pengiringnya. Secara tradisional, sesampai di depan rumah pengantin perempuan, 

orang tua pengantin laki-laki mengucapkan kalimat sebagai berikut: “San, angsal kula 

ngriki badhe ngujudake turun kula lanang. Dene rembag kala wingenane sampun kula 

wujudake, suwita tata tatane wong sikep rabi. Ana ala becike kendha tutur”. 

Setelah kedua belah pihak setuju, keluarga pengantin perempuan beserta sanak 

saudaranya mempersiapkan diri untuk melaksanakan upacara menerima rombongan 

pengantin laki-laki. Di depan pintu rumah pengantin perempuan, pihak orang tua 

pengantin laki-laki mengucapkan kalimat pasrah dan diterima pihak orang tua 

pengantin perempuan. Selanjutnya, rombongan pengantin laki-laki memasuki rumah 

upacara. Setelah mereka duduk, pembawa acara mengumumkan bahwa para juru 

lendang menyajikan makanan. Hidangan disajikan dengan cara beranting yang disebut 

sodhokan suguhan. Tiap-tiap tamu menerima satu kreneng berisi makanan dan kue. 

Kalimat dhaupan diucapkan oleh orang tua pengantin perempuan, diterima 

pengantin laki-laki dan dilanjutkan dengan “pengucapan janji”. Sesudah pengucapan 

janji pengantin, para tamu menikmati makanan di suatu tempat yang telah disiapkan. 

Ular-ular ‘nasihat’ diberikan oleh sesepuh desa dan ditujukan kepada kedua pengantin. 

Doa untuk pengantin dipimpin oleh sesepuh desa dengan menggunakan bahasa 

daerah. Acara terakhir adalah memberi ucapan selamat kepada sepasang pengantin 

dan keluarga pengantin. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini dimaksudkan agar kedua 

pengantin menjadi pasangan yang rukun dan bisa bersama-sama mengatasi masalah 

hidup. Kerukunan dipercaya merupakan sumber utama dari pembangunan 

kesejahteraan lahir dan batin. Konflik hanya akan merusak kehidupan.  
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2) Upacara Pernikahan Madura 

a. Lalamaran  

Lalamaran merupakan upacara adat melamar gadis oleh pihak keluarga laki-laki 

Madura. Tradisi ini hingga kini masih hidup dan dipelihara oleh masyarakat di desa-

desa di Madura. Lalamaran berasal dari kata “lamar” yang berarti meminang 

(melamar) seorang gadis. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum memasuki 

acara melamar gadis, yaitu sebagai berikut. 1) Ngin-angin, yaitu memberikan informasi 

tentang jati diri si gadis; 2) Arabas pagar, yakni informasi bahwa si gadis belum 

bertunangan, pihak keluarga pelamar menggunakan jasa orang lain untuk 

menyampaikan pesan rencana lamaran; dan 3) Lalamaran, kegiatan pihak lelaki 

meminang si gadis kepada orang tuanya. 

Pihak pelamar mempersiapkan penyengset, peralatan yang akan diserahkan 

kepada keluarga calon mempelai perempuan, antara lain berupa bahan pakaian untuk 

calon pengantin perempuan, perhiasan, dan peralatan rias. Pihak keluarga calon 

pengantin perempuan mempersiapkan makanan dan minuman yang akan 

dihidangkan pada waktu upacara lamaran berlangsung. 

Pihak keluarga pelamar mengundang kaum-kerabat dan sesepuh untuk melamar 

sang gadis. Hari pelaksanaan ditetapkan oleh kedua belah pihak. Pihak keluarga 

pelamar dan keluarganya berpakaian adat menuju ke rumah si gadis dengan irigan 

musik tradisional. Para sesepuh mengenakan busana adat senek, sang gadis 

mengenakan kebaya pendek dengan sarung batik pesisiran. Rombongan tamu pelamar 

diterima di depan pintu rumah orang tua gadis. Dialog dilakukan antara wakil kedua 

belah pihak, yang disebut panonggul atau pengada. Acara dilanjutkan dengan tawar-

menawar dengan menggunakan sejumlah uang logam yang disimpan di dalam bokor 

kuningan.  

Pihak keluarga gadis menyebut nilai uang logam yang dikehendaki. 

Penyerahannya dilakukan dengan cara menuangkan uang logam ke bokor kuningan 

yang telah disiapkan. Uang tersebut biasanya menimbulkan bunyi yang nyaring. Nilai 

uang logam amat menentukan status sosial pihak keluarga gadis. Seusai acara tersebut, 

rombongan pelamar dipersilakan memasuki ruang tamu keluarga gadis untuk 



133

mereka tetap tidak mau mencatatkan diri kepada pemerintah atau dikaitkan dengan 

sistem administrasi pemerintahan.  
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2) Upacara Pernikahan Madura 

a. Lalamaran  

Lalamaran merupakan upacara adat melamar gadis oleh pihak keluarga laki-laki 

Madura. Tradisi ini hingga kini masih hidup dan dipelihara oleh masyarakat di desa-
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menyampaikan pesan rencana lamaran; dan 3) Lalamaran, kegiatan pihak lelaki 
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kepada keluarga calon mempelai perempuan, antara lain berupa bahan pakaian untuk 

calon pengantin perempuan, perhiasan, dan peralatan rias. Pihak keluarga calon 

pengantin perempuan mempersiapkan makanan dan minuman yang akan 

dihidangkan pada waktu upacara lamaran berlangsung. 

Pihak keluarga pelamar mengundang kaum-kerabat dan sesepuh untuk melamar 

sang gadis. Hari pelaksanaan ditetapkan oleh kedua belah pihak. Pihak keluarga 

pelamar dan keluarganya berpakaian adat menuju ke rumah si gadis dengan irigan 

musik tradisional. Para sesepuh mengenakan busana adat senek, sang gadis 

mengenakan kebaya pendek dengan sarung batik pesisiran. Rombongan tamu pelamar 

diterima di depan pintu rumah orang tua gadis. Dialog dilakukan antara wakil kedua 

belah pihak, yang disebut panonggul atau pengada. Acara dilanjutkan dengan tawar-

menawar dengan menggunakan sejumlah uang logam yang disimpan di dalam bokor 

kuningan.  

Pihak keluarga gadis menyebut nilai uang logam yang dikehendaki. 

Penyerahannya dilakukan dengan cara menuangkan uang logam ke bokor kuningan 

yang telah disiapkan. Uang tersebut biasanya menimbulkan bunyi yang nyaring. Nilai 

uang logam amat menentukan status sosial pihak keluarga gadis. Seusai acara tersebut, 

rombongan pelamar dipersilakan memasuki ruang tamu keluarga gadis untuk 
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menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun perkawinan. Pada waktu itu pula 

diadakan acara perkenalan para anggota keluarga dari kedua belah pihak. Akhir 

upacara adalah silaturahim antara kedua keluarga. Seusai acara pihak keluarga pelamar 

memohon diri dengan diiringi musik tradisional saronen. 

 

b. Mantan Temmo  

Upacara adat Mantan Temmo ‘Temu Pengantin’ merupakan bagian khas dari 

rangkaian upacara perkawinan adat Madura di wilayah Kabupaten Pamekasan. Waktu 

upacara ditetapkan oleh kedua belah pihak, bertempat di rumah pengantin putri. 

Menjelang kedatangan pengantin laki-laki, pada sudut-sudut rumah calon pengantin 

perempuan dilakukan pembakaran kemenyan dengan harapan roh-roh jahat akan 

menyingkir, tidak mengganggu jalannya upacara.  

Jalannya upacara: Petugas penerima tamu membunyikan kronong ‘genta’ sebagai 

tanda bahwa rombongan pengantin laki-laki telah datang. Bersamaan dengan bunyi 

kronong, mengalunlah irama giro keraton atau jidhoran untuk menyambut pengantin laki-

laki. Pengantin laki-laki disambut oleh pihak pengantin perempuan di muka pintu, 

kemudian memasuki upacara mantan sabung ‘mengadu ketrampilan silat’. Wakil 

pengantin laki-laki diwajibkan bermain silat, mengadu keterampilan dengan penjaga 

pintu. Acara silat ini merupakan simbolisasi tugas lelaki sebagai pelindung keluarga, 

berani menghadapi tantangan hidup. Pihak pengantin perempuan menaburkan beras 

kuning, sebagai simbol tolak bala atau pengusir roh jahat.  

Kegiatan berikutnya ialah megga’ blabar ‘memutuskan tali penghalang’ yang 

melintang di depan pintu masuk. Kegiatan dilakukan oleh kedua bujangga dengan 

dialog dalam bentuk tembang yang mengusung pesan tentang maksud kedatangan 

pengantin laki-laki. Pihak pengantin perempuan menjawab dalam tembang Sinom. 

Bujangga pengantin laki-laki diberi izin memasuki rumah setelah memutuskan 

rentangan tali dengan lampu khusus yang disebut damar kambang. 

Setelah rentangan tali putus, acara dilanjutkan dengan memutar pengantin putri 

(mantan lekser) yang duduk di atas talam ‘baki’ di balik tirai. Pengantin laki-laki harus 

memutar pengantin perempuan, dengan makna mengamati dan meneliti secara 
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saksama kebenaran identitas perempuan yang dipilihnya. Puncak acara adalah 

pengantin duduk bersanding atau mantan jajar. Seluruh kerabat memberi ucapan 

selamat dengan iringan gamelan Giro Kepatihan. Dalam acara ini para kerabat dan 

tamu undangan melakukan cocoran ‘penetesan air bunga’ dan memberi doa kepada 

pasangan pengantin. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini dimaksudkan untuk memohon 

ridho Tuhan Yang Maha Esa agar pasangan tersebut bisa mengayuh bahtera 

rumahtangga dengan damai dan sentosa. 

  

c.  Mapar  

Mapar adalah upacara adat untuk merapikan dan meluruskan bentuk susunan 

gigi, dengan menggunakan peralatan khusus, seperti batu asah dan alat yang 

menyerupai kikir serta pengganjal gigi. Upacara Mapar ini mempunyai maksud agar 

bentuk susunan gigi seorang gadis Madura yang akan memasuki jenjang perkawinan 

menjadi rapi dan menarik. Upacara ini juga dimaksudkan untuk membuang sangkal 

bagi sang calon mempelai perempuan. Calon mempelai laki-laki ada juga yang 

melakukan Mapar. 

Jalannya upacara: Berbagai perlengkapan upacara dan kegiatan yang harus 

dipersiapkan oleh calon mempelai perempuan terdiri atas 1) beraneka kue (jajan pasar) 

yang akan dipergunakan sebagai rampatan dan suguhan bagi para tamu; 2) kelapa 

gading, telur ayam, air seribu kembang, nasi kuning, dan lampu minyak kelapa (damar 

kambang); 3) mengundang seorang ahli mapar gigi; 4) mengundang pembaca mocopat 

beserta penerjemahnya; dan 5) perlengkapan lain yang dianggap perlu.  

Persiapan yang sama juga dilakukan di rumah pihak calon mempelai laki-laki 

yang akan dibawa ke rumah calon mempelai perempuan. Barang-barang dan kegiatan 

yang dipersiapkan adalah 1) barang-barang bawaan (ban-giban) dengan menggunakan 

semacam kotak besar yang diukir (judhang) yang berisi bermacam-macam kue, alat-alat 

rias, dan lain-lain; 2) arak-arakan yang terdiri atas para anggota keluarga pihak calon 

mempelai laki-laki dan para kerabat dekatnya dengan membawa judhang, tenong, dan 
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lain-lain. Arak-arakan ini biasanya diiringi dan dimeriahkan dengan kesenian 

tradisional, seperti musik saronen dan hadrah. 

Sebelum rombongan calon mempelai laki-laki tiba, pihak keluarga calon 

mempelai perempuan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk 

pelaksanaan upacara tersebut. Mereka mempersiapkan seorang ahli mapar dan tiga 

orang yang bertugas membacakan syair dari sebuah kitab kuno beraksara Jawa yang 

berisi hikayat Nabi Yusuf. Hikayat tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

Madura oleh seorang tukang teges ‘penerjemah’. 

Pembacaan hikayat yang dilagukan tersebut dilakukan dengan maksud agar 

calon mempelai yang dipapar tidak merasakan sakit. Seiring dengan acara tersebut 

dilakukan pembakaran kemenyan oleh beberapa gadis dengan mengitari calon 

mempelai yang sedang diratakan giginya. Acara dilanjutkan dengan 

membersihkan/mencukur rambut halus yang tumbuh di sekitar dahi dan tengkuk. 

Dalam bahasa Madura kegiatan ini disebut paras yang mempunyai makna untuk 

membuang sial atau aral yang menghadang calon mempelai perempuan.  

Selama upacara berlangsung, calon mempelai laki-laki dan pengiringnya 

menyaksikannya dengan khidmat. Setelah seluruh rangkaian acara papa, para 

pengiring, baik dari pihak calon mempelai perempuan maupun pihak calon mempelai 

laki-laki melakukan kirab menuju ke suatu simpang empat (tapak dangdang) yang 

terdapat di desa tersebut atau menuju tepi pantai guna membuang sisa-sisa potongan 

gigi, rambut, dan sajian rampatan. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini dimaksudkan agar yang 

bersangkutan menjadi lebih menarik dan rupawan. Gigi yang bagus akan memberi 

citra yang bagus kepada pemiliknya. Kerapian gigi akan selalu dapat dilihat karena 

ketika berbicara orang biasanya membuka mulutnya dan giginya terlihat. 

 

d. Mokka’ Blabhar 

Upacara adat temu pengantin Mokka’ Blabhar adalah sebuah tradisi yang harus 

dijalani oleh seorang mempelai laki-laki yang akan menemui mempelai perempuan 

untuk menyampaikan mas kawin seusai akad nikah. Untuk menemui pengantin 

137 

perempuan yang telah menjadi istrinya, pengantin laki-laki harus melalui beberapa 

blabhar. Sebelum memasuki blabhar, dia harus dapat menjawab dan memaknai falsafah 

yang diajukan oleh pihak mempelai perempuan. Setelah semuanya bisa dijawab dan 

dimaknai, pengantin laki-laki baru dapat bertemu dengan sang istri dan menyerahkan 

maharnya. 

Berikut ini dikemukakan contoh dialog antara pujangga dan penjaga blabhar di 

blabhar I. Semuanya terdiri atas 3 blabhar. 

Di Blabhar I  
Pojanggha              : “Assalamualaikum ...”. 
Penjaga Blabhar I  :  “Waalaikumsalam ...”. 
  “Bada ponapa ka`dinto?” 
Pojanggha  :  “Badhan kaula bid. Asmaepon Mantan Lake`, nyo`on edhi, dha` 

ajunan penjennengan, terro mapanggiya Mantan Lake`, sareng raji 
epon”. 

Penjaga Blabhar I  :  “Ngereng....., eatore. Namong bada sarat epon”. 
Pojanggha  :  “Ponapa ka`dinto?” 
Penjaga Blabhar I  : “Badhi apangghi sareng raji epon, Mantan Lake`otaba bakkel epon, 

kodhu bisa ngarte`e serta ama`nae bak tebbhaghan se bada e bhar-
blabhar otaba labang nodju ka kennenggan epon Mantan Bine`” 

Pojanggha  : “Manabi ka`dinto ampon lakar dhaddhi sarat....., ngereng e 
jajagga”. 

Penjaga Blabhar I  :  “Tembang PUCUNG ka`dinto”. 
Pojanggha  :  “Enggi......, ngereng............., etampanna”. 

 
Penjaga Blabhar I menyanyikan Pucung. 
Bada Rato, cajana tera‘ amancor. 
Dateng moso bannya‘. 
Tape rato, ta‘ aghuli. 
Abit ..............., abit ............., mosona bannya‘ matena. 

 
Bapak Ahmad :  “Mon jariya cong kan padha maso ba’ tebaghen oreng 

raddin tape ta’ kenneng e ciom”  
Bapak Husin :  “Oreng raddin ta’ kenneng ciom rogi” 
Pojanggha  :  “Ayo cong la wes jawab” 
Pengantin laki-laki :  “Gampang jawabba, ka`dinto Rama” 
Pojanggha  :  “Apa ............ cong !” 
Pengantin laki-laki  :   “Jawabbha engghi ka’ dinto’ Dhamar” 
Penjaga Blabhar I  :  “Enggi ............... lerres ............... lerres” 
Pojanggha  :  “Ma`na na baramma Cong” 
Pengantin laki-laki  :  “Dhamar..., ka`dinto faeda epon, kennengngan se gi` 

petteng manabi e dhamarre pas dhadhi senat otaba terrang”. 
  “Sapaneka jughan daddhi Reng Lake`, kodhu bisa 

andhaddhiaghi rajih otaba binenah terrang otaba jembhar e 
dhunnya sareng e aherat gu’-aggu’. 
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lain-lain. Arak-arakan ini biasanya diiringi dan dimeriahkan dengan kesenian 
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Penjaga Blabhar I  :  “Lerres......., Lerres, ngereng e atore Blabharra ebukka`a bi` 
kaula” 

Pojanggha  : “Alhamdulillah............., ayo Cong maso`. Namong kaula nyo’on 
ater ka Bhlabhar selanjut epon” 

Penjaga Blabhar I  :  “Engghi ngereng” 
 

Blabhar-blabhar ini dimaksudkan untuk menguji kecerdasan dan kesungguhan 

dari pihak laki-laki. Laki-laki diposisikan sebagai imam dalam keluarga sehingga harus 

merupakan sosok yang cerdas dan bertanggung jawab. Seorang imam yang cerdas dan 

bertanggung jawab akan dapat menahkodai bahtera rumah tangga sampai ke pulau 

tujuan terlepas dari gelombang dan badai kehidupan yang menerpanya. 

Makna-makna kultural: Pesan utama dari upacara tradisional ini adalah agar 

pengantin wanita benar-benar memperoleh dan mencintai imam yang benar. Untuk 

memperoleh imam yang benar keluarganya harus melakukan semacam tes terhadap 

kesungguhan pihak laki-laki. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, sosok laki-laki yang 

terpilih tersebut benar-benar sosok imam yang didambakan. 

 

e. Ponar Mantan Anyar  

Ponar Mantan Anyar merupakan upacara adat yang diselengarakan oleh 

masyarakat Madura di Kabupaten Sampang, sebagai ungkapan rasa syukur kepada 

Allah SWT, karena kedua mempelai telah melampaui malam pertamanya dengan 

selamat. Setelah melewati malam pertama, pagi harinya diadakan upacara sungkeman 

dari pengantin laki-laki kepada sang mertua sebagai pertanda bahwa pengantin laki-laki 

telah dapat menikmati kegadisan sang pengantin perempuan. Dalam acara tersebut 

disajikan nasi kuning (nase’ ponar) yang mengandung maksud se topo ampon tenar ‘yang 

ditutupi telah pecah’, yakni kegadisan sang pengantin perempuan telah pecah. 

Perlengkapan yang harus dipersiapkan berupa pelaminan, nase’ ponar, jajan pasar, 

bunga pengantin, kamar pengantin, dan kamar mandi.  

 

3) Perkawinan Adat Jawa 

Upacara perkawinan adat Jawa merupakan rangkaian kegiatan panjang yang 

masing-masing memiliki makna yang terkait dengan berbagai tahapan dalam 
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kehidupan rumah tangga. Biasanya seluruh acara perkawinan berlangsung kurang 

lebih 60 hari, dengan rangkaian sebagai berikut. 1) Nontoni, melihat dari dekat 

keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya, dilakukan oleh seorang congkok atau 

wakil dari keluarga calon pengantin laki-laki. 2) Pinangan atau lamaran, yakni congkok 

meneruskan tugasnya untuk mengadakan perundingan lebih lanjut dengang istilah 

ngebun-ebun enjing, ajejawah sonten. 3) Peningset ‘tali pengikat’, yakni pemberian sesuatu 

setelah pinangan berhasil. Peningset biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang 

disertai cincin kawin (tukar cincin). 4) Srahsrahan, disebut juga pasak tukon. Apabila 

hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon pengantin laki-laki memberikan hadiah 

kepada calon pengantin perempuan sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan 

kadang-kadang disertai sejumlah uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan 

untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya. 5) Pingitan,yaitu 

larangan calon pengantin perempuan dilarang keluar rumah dan menemui calon 

pengantin laki-laki. Pingitan ini dilakukan kurang lebih tujuh hari menjelang acara 

pernikahan dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. 6) Tarub dan tratak, biasanya 

dipasang pihak calon pengantin perempuan seminggu sebelum upacara perkawinan 

dilaksanakan. 7) Siraman, yaitu calon pengantin dimandikan, dipaes, dan dilanjutkan 

dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin perempuan mengadakan malam 

midodareni. 8) Panggih ‘temu pengantin’dilaksanakan setelah akad nikah, pengantin 

laki-laki dan pengantin perempuan dipertemukan secara adat. 9) Ngundhuh pengantin, 

selesai upacara adat yang diselenggarakan di rumah orang tua pengantin perempuan, 

beberapa hari kemudian orang tua pengantin laki-laki mengundang sanak keluarga 

dengan maksud memperkenalkan pengantin baru. Biasanya orang tua pengantin putra 

ingin merayakan pesta perkawinan putranya. Berikut ini dijelaskan rangkaian upacara 

perkawinan adat Jawa secara lebih rinci. 

Tarub atau tenda dipasang apabila waktu pelaksanaan upacara sudah dekat. 

Setelah pemasangan tarub disusul dengan pemasangan tratak, yaitu memasang hiasan-

hiasan dengan berbagai dedaunan dan buah-buahan. Syarat-syarat hiasan tarub adalah 

1) janur kuning dengan segala macam bentuk dan model atau motif; 2) kelapa gading 
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disajikan nasi kuning (nase’ ponar) yang mengandung maksud se topo ampon tenar ‘yang 

ditutupi telah pecah’, yakni kegadisan sang pengantin perempuan telah pecah. 

Perlengkapan yang harus dipersiapkan berupa pelaminan, nase’ ponar, jajan pasar, 

bunga pengantin, kamar pengantin, dan kamar mandi.  
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untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya. 5) Pingitan,yaitu 

larangan calon pengantin perempuan dilarang keluar rumah dan menemui calon 

pengantin laki-laki. Pingitan ini dilakukan kurang lebih tujuh hari menjelang acara 

pernikahan dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. 6) Tarub dan tratak, biasanya 

dipasang pihak calon pengantin perempuan seminggu sebelum upacara perkawinan 

dilaksanakan. 7) Siraman, yaitu calon pengantin dimandikan, dipaes, dan dilanjutkan 

dengan selamatan. Menjelang malam hari pengantin perempuan mengadakan malam 

midodareni. 8) Panggih ‘temu pengantin’dilaksanakan setelah akad nikah, pengantin 

laki-laki dan pengantin perempuan dipertemukan secara adat. 9) Ngundhuh pengantin, 

selesai upacara adat yang diselenggarakan di rumah orang tua pengantin perempuan, 

beberapa hari kemudian orang tua pengantin laki-laki mengundang sanak keluarga 
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dan kelapa muda yang dipasang di kanan kiri pintu gerbang; 3) setandan pisang raja 

yang masih hijau, tetapi hampir masak; dan 4) pohon tebu wulung, padi, dan lain-lain. 

Aneka sajian tarub terdiri atas sajen bucalan, sajen dapur, sajen pendherman, dan 

sajen tarub. Sajian tarub ditaruh di atas tempat yang terbuat dari pelepah pisang yang 

dibentuk segi empat dengan sebilah bambu. Tempat tersebut diisi dengan satu takir  

jenang katul, satu takir jenang merah putih, satu takir kembang boreh, satu takir 

bumbu dapur tidak dengan terasi, telur mentah (telur ayam), keluwak, kemiri, dan dua 

tumpeng-tumpengan. Tetuwuhan ‘tumbuh-tumbuhan’ terdiri atas tebu wulung, daun 

beringin, cengkir gading, dan janur kuning, yang kesemuanya diatur rapi sehingga 

tampak sangat indah. Ruang tamu dihias dengan kain plisir merah-putih, mengelilingi 

dinding bagian atas yang mengandung arti nikmat lahir batin dan kesucian hati. Loro 

Blonyoh, yaitu dua boneka pengantin yang terbuat dari tanah liat diletakkan di kamar 

pengantin, disertai sepasang kembang mayang, dan satu baki isi kembang setaman. Sajian  

malam midodareni diselenggarakan pada tengah malam.  

Upacara perkawinan adat Jawa adalah kegiatan yang sarat dengan sajian. Sajian 

upacara perkawinan terdiri atas 1) sajian hasil pertanian, misalnya tumpeng robyong 

dan tumpeng gundhul, yang masing-masing ditempatkan di dalam bakul; jenang merah 

putih, jajan pasar yang ditempatkan pada nampan atau nyiru yang terdiri atas pisang 

raja, jambu biji, bengkuang, ubi, mentimun, tebu yang telah dikupas, serabi putih, 

jenang lot, jadah, tape, sekapur sirih, kemenyan, kembang boreh, kunyit, kencur, dinglo 

bangle, temulawak, temu giring dan satu nampan berisi beras satu cangkir, telur ayam 

mentah, uang logam, gula kelapa, kelapa utuh yang telah dikupas, tikar baru, ayam 

hidup, kendi dengan pelita minyak kelapa, dan sepotong daging sapi; 2) sajian 

pendaringan, hampir sama dengan sajian hasil pertanian, tetapi tidak diberi daging 

kerbau atau sapi; 3) sajian pendheman, terdiri atas periuk kecil berisi antara lain ikan 

asin, kedelai, kacang hijau, kemiri, telur ayam mentah, dan minyak kelapa agar 

terhindar dari perbuatan guna-guna. Setelah lengkap, periuk tersebut ditanam di 

depan pintu gerbang dan perempatan jalan; 4) sajian bucalan, yaitu sajian  yang 

dibuang seluruhnya, terdiri atas periuk kecil berisi ikan asin, kedelai, kacang hijau, 

kemiri, telur ayam mentah, kembang boreh, jenang merah putih, dan uang logam.  
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Bentuk-bentuk sajian lain yang harus diupayakan terdiri atas 1) sajian srah-srahan; 

2) sajian waktu siraman; 3) hiasan kamar pengantin; 4) sajian midodareni; 5) sajian paes 

(pengantin putri dirias); 6) sajian bucalan (buangan); dan 7) sajian dapur. 

 
Gambar 30 

Pernikahan adat Jawa13 
 

Jalannya upacara: Dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan ijab kabul menurut 

agama masing-masing, orang tua pihak calon pengantin laki-laki menyerahkan barang-

barang kepada orang tua calon pengantin perempuan. Penyerahan barang-barang 

tersebut disesuaikan dengan kemampuan orang tua calon pengantin laki-laki. 

Perlengkapan srah-srahan tersebut terdiri atas 1) ayam jantan dan betina. Apabila ada 

ibu-ibu yang sedang hamil, ayam betina yang dibawa harus ayam yang sedang 

mengeram; 2) jolen ‘tandu tempat makanan’, berisi pohon cabai, terong, padi, dan 

tebu; 3) jolen berisi peralatan dapur; 4) jolen berisi nasi dengan lauk-pauknya, disertai 

bermacam-macam kue; 5) jolen berisi pakaian lengkap untuk calon pengantin 

perempuan. Apabila salah satu orang tua calon pengantin sudah meninggal dunia, 

dalam upacara srah-srahan disertai dengan gong bendhe. 

Perlengkapan lain yang perlu disiapkan adalah 1) empat lembar sindur; 2) satu 

nampan berisi seikat padi, gula kelapa satu tangkep, kelapa satu butir yang telah 

dibuang tempurungnya; 3) kembar mayang, kelapa muda dua butir, kendi kecil; 4) 

bubur merah-putih yang diletakkan di atas piring kecil; 5) juplak dan ajuk-ajuk, yaitu 

pelita kecil dinyalakan dengan minyak kelapa dengan sumbu benang lawe; 6) ayam 
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dan kelapa muda yang dipasang di kanan kiri pintu gerbang; 3) setandan pisang raja 
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pendaringan, hampir sama dengan sajian hasil pertanian, tetapi tidak diberi daging 

kerbau atau sapi; 3) sajian pendheman, terdiri atas periuk kecil berisi antara lain ikan 

asin, kedelai, kacang hijau, kemiri, telur ayam mentah, dan minyak kelapa agar 

terhindar dari perbuatan guna-guna. Setelah lengkap, periuk tersebut ditanam di 

depan pintu gerbang dan perempatan jalan; 4) sajian bucalan, yaitu sajian  yang 
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Bentuk-bentuk sajian lain yang harus diupayakan terdiri atas 1) sajian srah-srahan; 
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Jalannya upacara: Dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan ijab kabul menurut 

agama masing-masing, orang tua pihak calon pengantin laki-laki menyerahkan barang-
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tebu; 3) jolen berisi peralatan dapur; 4) jolen berisi nasi dengan lauk-pauknya, disertai 

bermacam-macam kue; 5) jolen berisi pakaian lengkap untuk calon pengantin 

perempuan. Apabila salah satu orang tua calon pengantin sudah meninggal dunia, 

dalam upacara srah-srahan disertai dengan gong bendhe. 

Perlengkapan lain yang perlu disiapkan adalah 1) empat lembar sindur; 2) satu 

nampan berisi seikat padi, gula kelapa satu tangkep, kelapa satu butir yang telah 

dibuang tempurungnya; 3) kembar mayang, kelapa muda dua butir, kendi kecil; 4) 

bubur merah-putih yang diletakkan di atas piring kecil; 5) juplak dan ajuk-ajuk, yaitu 

pelita kecil dinyalakan dengan minyak kelapa dengan sumbu benang lawe; 6) ayam 
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jantan kecil yang masih hidup dengan kaki terikat; dan 7) satu piring berisi kue dan 

roti. 

Sajian midodareni terdiri atas nasi gurih atau nasi santan satu nampan kecil yang 

di atasnya diletakkan daging ayam jantan dan betina yang telah dimasak disertai 

lauknya. Lauk tersebut berupa sepiring sayur kol diiris-iris kecil, mentimun diiris-iris 

bergerigi, taoge pendek, dan kemangi. 

Sajian Paes ‘Rias Pengantin’ terdiri atas jajan pasar satu nampan, bubur merah-

putih, tumpeng robyong satu nampan, tumpeng gundhulan satu nampan, juplak atau 

ajuk-ajuk, satu ekor ayam jantan kecil dengan kaki terikat. 

Sajian Bucalan diletakkan di dalam ancak yang terbuat dari anyaman bambu 

basah atau dari pelepah pisang dengan bentuk segi empat kecil-kecil. Tiap ancak berisi 

antara lain tumpeng kecil (takir) dengan lima lembar sirih yang digulung dan diikat 

dengan benang putih, satu bungkus kembang boreh, satu bungkus bubur merah-putih, 

dan lalaban ‘sayur-sayuran’. 

Sajian untuk siraman pengantin laki-laki dan perempuan terdiri atas jajan pasar 

yang terdiri atas pisang raja satu sisir, pisang pulut satu sisir, sedikit buah-buahan 

seperti jambu biji, jambu air, nangka, sawo, sebungkus kecil singkong rebus, ubi rebus, 

kacang tanah rebus, kembang boreh satu bungkus, bubur nasi tiga warna yang dijadikan 

tiga tempat dengan warna masing-masing merah, putih, dan boro-boro (putih diberi 

parutan kelapa dan diberi gula kelapa), dan tumpeng robyong kecil diletakkan di bakul 

kecil. Nasi tumpeng tersebut disertai lauk-pauk seperti kuluban (sayuran) mentah yang 

terdiri atas kobis/kol dan kacang panjang yang semuanya dalam bentuk utuh, telur 

ayam kampung yang telah direbus satu butir. Di atas tumpeng robyong ditancapi lidi 

yang telah ditusuki bawang merah mentah satu biji, terasi bakar, dan cabai merah. 

Tumpeng gundhulan yaitu tumpeng yang terbuat dari nasi yang ditempatkan di dalam 

bakul disertai dengan lauk berupa rempeyek, tempe goreng, entho-entho, dan telur ayam 

yang digoreng. Di samping itu, juga disertakan satu ekor ayam jantan yang masih 

hidup dan diikat kakinya supaya tidak lari. Klenthing yang berisi air dan kembang 

setaman yang dipergunakan untuk mencuci rambut; kosokan yang terdiri atas tujuh 

143 

warna terbuat dari tepung beras biasa yang digiling dengan warna merah, putih, hijau, 

kuning, biru, merah muda, dan abu-abu; dua buah cengkir ‘kelapa sangat muda’. 

Sajian kamar pengantin terdiri atas jajan pasar yang diletakkan pada bagian 

belakang nampan. Jajan tersebut berupa dua sisir a) pisang raja; b) sekapur sirih 

lengkap dengan ramuannya, kembang boreh, dan bumbu dapur; jajan pasar yang telah 

siap tersebut kemudian ditutup dengan kain polos berwarna kuning atau lerek; c) nasi 

asrep-asrepan, yaitu nasi yang ditempatkan di atas nampan bersama lauknya. Lauk 

tersebut berupa ikan asin teri goreng, kacang tanah, kol rebus, kacang sambal gepeng, 

kacang panjang, daun lembayung, dan telur ayam rebus. 

Apabila pengantin laki-laki akan bertemu dengan pengantin perempuan pada 

malam midodareni, ia harus membawa tebusan berupa dua sisir pisang raja yang sudah 

tua, daun sirih, kembang telon (tiga macam bunga), benang sebungkul, cermin, sisir, padi 

secukupnya, kemenyan, kapas, kunyit, kelapa yang sudah tumbuh tunasnya disertai 

uang logam. Semua perlengkapan ini diserahkan kepada ibu pengantin putri. 

Dalam upacara panggih ‘temu pengantin’ dilaksanakan 1) balangan gantal suruh 

‘melempar sirih’, kedua pengantin berjabatan tangan sambil menukar daun sirih dan 

menjatuhkannya ke lantai, dengan disaksikan oleh kakak pengantin; 2) wiji dadi, 

pengantin laki-laki menginjak telur ayam kampung sampai pecah kemudian kakinya 

dibasuh oleh pengantin perempuan dengan air yang diberi bunga setaman; 3) sindur 

binayang, kedua pengantin bergandengan tangan, mengikuti ayah menuju ke 

pelaminan. Ibu menutup bahu kedua pengantin dengan kain sindur dan ikut 

mengantar ke pelaminan; 4) timbang, kedua pengantin duduk di pangkuan ayah 

pengantin putri alas kain tumbal 1.000, yakni kain dengan motif seribu. Atas 

pertanyaan ibu, “Siapakah di antara kedua pengantin yang lebih berat?”, ayah pun 

menjawab, “sama beratnya”; 5) tanem, ayah pengantin perempuan mempersiapkan 

kedua pengantin duduk bersanding di pelaminan; 6) tukar kalpika, kedua pengantin 

saling memasang cincin; 7) kacar-kucur, pengantin laki-laki menuangkan beras dan 

kacang-kacangan ke pangkuan pengantin perempuan; 8) dhahar kembul, makan 

bersama, saling menyuapi; 9) mertui, ayah dan ibu pengantin laki-laki datang; 10) 

sungkeman, kedua pengantin berlutut, menyembah kedua belah pihak orang tua. 
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jantan kecil yang masih hidup dengan kaki terikat; dan 7) satu piring berisi kue dan 
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4) Perkawinan Adat Pengantin Bekasri 

Perkawinan Adat Pengantin Bekasri merupakan upacara perkawinan khas 

Kabupaten Lamongan bagian selatan yang hingga kini masih dilakukan. Disebut 

tradisi Pengantin Bekasri karena pengantin bersangkutan mengenakan pakaian adat 

Bekasri yang dikenal masyarakat setempat sejak abad ke-18 M. Upacara pengantin 

Bekasri diawali dengan a) upacara temu pengantin (bopongan); b) upacara temu 

pengantin khusus Kethokan; c) upacara temu pengantin Waliqoroh; d) upacara 

pengantin langkahan; e) upacara sepekan pengantin; dan f) upacara Tumplak Punjen 

(Tali waris). 

Busana pengantin perempuan terdiri atas kuluk ‘topi’ atau hiasan kepala, terbuat 

dari kain beludru berwarna merah. Bagian luar topi dihiasi dengan lempengan warna 

kuning emas, berbentuk bunga, daun, atau kepala burung. Sumping, hiasan pada 

daun telinga berbentuk bunga melati, sekarang sering diganti dengan giwang 

emas/keemasan. Kalung hiasan pada leher terjuntai ke dada pengantin perempuan. 

Pengantin perempuan mengenakan jarit/kemben dan stagen, jemari bercincin, kaki 

bersandal pengantin atau variasi lain. Di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten 

Jombang, pengantin perempuan mengenakan binggel di kaki. 

Pengantin laki-laki mengenakan ikat kepala terbuat dari kain beludru, biasanya 

berwarna merah, telinga bersumping, dan leher mengenakan hiasan kaca berwarna 

merah dan kuning keemasan, pada lengannya dikenakan kelat bahu, jari tidak 

bercincin; bertelanjang dada dan bercelana panjang yang ditutup kain panjang pada 

bagian atas. 

Dukun pengantin biasanya mengenakan pakaian yang didominasi warna hitam, 

berkerudung putih, dan kadang-kadang mengenakan gendongan berwarna merah. 

Arak-arakan pengantin laki-laki diawali dengan a) pembawa bunga dan tangkai 

beringin; b) pembawa wijidadi (takir berisi telur); c) pembawa dingklik (kursi kecil); d) 

pembawa nyiru berisi beras dan sajian; e) pembawa nasi tumpeng; f) bapak dan ibu 

pengantin; g) sesepuh; h) dukun pengantin; i) pengiring pengantin (kerabat dan 

teman-temannya); dan j) penerima barang-barang dari pengantin perempuan.  
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Arak-arakan pengantin perempuan terdiri atas a) sesepuh (paling depan); b) 

pembawa tombak; c) pengantin laki-laki dan pengantin perempuan; d) pembawa 

payung; e) bapak/ibu pengantin perempuan; f) pengiring; g) pembawa tikar dan 

bantal; dan h) pembawa persembahan dari pengantin perempuan. 

Upacara siraman dalam upacara adat pengantin Bekasri dilaksanakan, baik di 

rumah pengantin laki-laki maupun di rumah pengantin perempuan, dengan cara 

memercikkan air di tubuh pengantin dengan setangkai daun beringin. Daun beringin 

merupakan lambang pengayom atau pelindung. 

Upacara sungkeman dilaksanakan sesudah upacara siraman. Pasangan orang tua 

pengantin laki-laki duduk di sebelah kanan, berdampingan dengan pasangan orang tua 

pengantin perempuan. Upacara ini dilaksanakan apabila kedua pengantin terposisi 

sebagai anak bungsu, atau salah seorang di antara keduanya merupakan anak bungsu. 

Upacara dilaksanakan di rumah pengantin yang berstatus bungsu.  

Pengantin dan dukun duduk di depan tumpeng yang dilengkapi ayam panggang 

(ingkung). Pengantin memegang nyiru yang telah dilengkapi perlengkapan berupa 

beras, bungkusan duri kemarung, bungkusan bumbu, empon dibungkus kain putih, 

dan selanjutnya dukun mengucapkan kalimat ikrar. Setelah dukun mengucapkan Tali 

Waris, para tamu meletakkan uang sumbangan di atas nyiru. Dukun menghitung uang, 

membungkusnya dengan kain, kemudian menyerahkan kepada pengantin laki-laki. 

Kemudian, pengantin laki-laki menyerahkan uang tersebut kepada pengantin 

perempuan. Kedua pengantin menyimpan uang di kamar pengantin, sebagai lambang 

nafkah dan rezeki yang diperoleh untuk mulai mengayuh bahtera rumah tangga. 

 

5) Bubak Kawak  

Bubak Kawak adalah upacara tolak bala (untuk menyingkirkan bencana) yang 

dilakukan oleh orang tua karena sang anak yang baru saja dinikahkan memiliki status 

tertentu. Status tertentu yang dimaksud adalah 1) Kedhana-kedhini (memiliki dua anak, 

satu laki-laki dan satu perempuan); 2) Kembang mekar sepasang/setaman (dua anak 

perempuan); 3) Uger-uger lawang (dua anak laki-laki); 4) Ting-ting kebanting (mempunyai 

seorang anak laki-laki/perempuan saja); 5) Sendhang kaapit pancuran (tiga anak, yang 



145

 

4) Perkawinan Adat Pengantin Bekasri 

Perkawinan Adat Pengantin Bekasri merupakan upacara perkawinan khas 

Kabupaten Lamongan bagian selatan yang hingga kini masih dilakukan. Disebut 

tradisi Pengantin Bekasri karena pengantin bersangkutan mengenakan pakaian adat 

Bekasri yang dikenal masyarakat setempat sejak abad ke-18 M. Upacara pengantin 

Bekasri diawali dengan a) upacara temu pengantin (bopongan); b) upacara temu 

pengantin khusus Kethokan; c) upacara temu pengantin Waliqoroh; d) upacara 

pengantin langkahan; e) upacara sepekan pengantin; dan f) upacara Tumplak Punjen 

(Tali waris). 

Busana pengantin perempuan terdiri atas kuluk ‘topi’ atau hiasan kepala, terbuat 

dari kain beludru berwarna merah. Bagian luar topi dihiasi dengan lempengan warna 

kuning emas, berbentuk bunga, daun, atau kepala burung. Sumping, hiasan pada 

daun telinga berbentuk bunga melati, sekarang sering diganti dengan giwang 

emas/keemasan. Kalung hiasan pada leher terjuntai ke dada pengantin perempuan. 

Pengantin perempuan mengenakan jarit/kemben dan stagen, jemari bercincin, kaki 

bersandal pengantin atau variasi lain. Di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten 

Jombang, pengantin perempuan mengenakan binggel di kaki. 

Pengantin laki-laki mengenakan ikat kepala terbuat dari kain beludru, biasanya 

berwarna merah, telinga bersumping, dan leher mengenakan hiasan kaca berwarna 

merah dan kuning keemasan, pada lengannya dikenakan kelat bahu, jari tidak 

bercincin; bertelanjang dada dan bercelana panjang yang ditutup kain panjang pada 

bagian atas. 

Dukun pengantin biasanya mengenakan pakaian yang didominasi warna hitam, 

berkerudung putih, dan kadang-kadang mengenakan gendongan berwarna merah. 

Arak-arakan pengantin laki-laki diawali dengan a) pembawa bunga dan tangkai 

beringin; b) pembawa wijidadi (takir berisi telur); c) pembawa dingklik (kursi kecil); d) 

pembawa nyiru berisi beras dan sajian; e) pembawa nasi tumpeng; f) bapak dan ibu 

pengantin; g) sesepuh; h) dukun pengantin; i) pengiring pengantin (kerabat dan 

teman-temannya); dan j) penerima barang-barang dari pengantin perempuan.  

145 

Arak-arakan pengantin perempuan terdiri atas a) sesepuh (paling depan); b) 

pembawa tombak; c) pengantin laki-laki dan pengantin perempuan; d) pembawa 

payung; e) bapak/ibu pengantin perempuan; f) pengiring; g) pembawa tikar dan 

bantal; dan h) pembawa persembahan dari pengantin perempuan. 

Upacara siraman dalam upacara adat pengantin Bekasri dilaksanakan, baik di 

rumah pengantin laki-laki maupun di rumah pengantin perempuan, dengan cara 

memercikkan air di tubuh pengantin dengan setangkai daun beringin. Daun beringin 

merupakan lambang pengayom atau pelindung. 

Upacara sungkeman dilaksanakan sesudah upacara siraman. Pasangan orang tua 

pengantin laki-laki duduk di sebelah kanan, berdampingan dengan pasangan orang tua 

pengantin perempuan. Upacara ini dilaksanakan apabila kedua pengantin terposisi 

sebagai anak bungsu, atau salah seorang di antara keduanya merupakan anak bungsu. 

Upacara dilaksanakan di rumah pengantin yang berstatus bungsu.  

Pengantin dan dukun duduk di depan tumpeng yang dilengkapi ayam panggang 

(ingkung). Pengantin memegang nyiru yang telah dilengkapi perlengkapan berupa 

beras, bungkusan duri kemarung, bungkusan bumbu, empon dibungkus kain putih, 

dan selanjutnya dukun mengucapkan kalimat ikrar. Setelah dukun mengucapkan Tali 

Waris, para tamu meletakkan uang sumbangan di atas nyiru. Dukun menghitung uang, 

membungkusnya dengan kain, kemudian menyerahkan kepada pengantin laki-laki. 

Kemudian, pengantin laki-laki menyerahkan uang tersebut kepada pengantin 

perempuan. Kedua pengantin menyimpan uang di kamar pengantin, sebagai lambang 

nafkah dan rezeki yang diperoleh untuk mulai mengayuh bahtera rumah tangga. 

 

5) Bubak Kawak  

Bubak Kawak adalah upacara tolak bala (untuk menyingkirkan bencana) yang 

dilakukan oleh orang tua karena sang anak yang baru saja dinikahkan memiliki status 

tertentu. Status tertentu yang dimaksud adalah 1) Kedhana-kedhini (memiliki dua anak, 

satu laki-laki dan satu perempuan); 2) Kembang mekar sepasang/setaman (dua anak 

perempuan); 3) Uger-uger lawang (dua anak laki-laki); 4) Ting-ting kebanting (mempunyai 

seorang anak laki-laki/perempuan saja); 5) Sendhang kaapit pancuran (tiga anak, yang 



146

pertama laki-laki, kedua perempuan, dan anak ketiga laki-laki); dan 6) Pancuran kaapit 

sendhang (tiga anak, yang pertama perempuan, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga 

perempuan). 

Pelaku upacara terdiri atas 1) seorang Pujangga; 2) keluarga yang melaksanakan 

Bubak Kawak: a) Sang ayah – Bapak Sida Karsa (kehendaknya terkabulkan); b) Sang 

ibu – Ibu Tut Wuri (di belakang memberi dorongan); c) sepasang pengantin; d) adik 

pengantin putri; e) pihak besan (orang tua pengantin laki-laki); Sang ayah, Seraya Yekti, 

dan ibu, Serayu Jati; 3) pembawa sajian (disesuaikan dengan keperluan, misalnya 10 

atau 12 orang); 4) pengatur jalannya upacara/pewara; 5) Juru rias; dan 6) tim penabuh 

gamelan. 

 
Gambar 31 

Warga meramaikan upacara Bubak Kawak.14 
 

Perlengkapan upacara atau sajian terdiri atas 1) dua buah dhelog, yang satu berisi 

uang dan yang lain berisi bibit, dan sekantong beras; 2) empat buah lampu terbuat dari 

tanah (clupak); 3) satu kendi berisi air; 4) satu anglo kecil (untuk membakar 

kemenyan); 5) piring berisi kancing dan peralatan lain (cok bakal); 6) sepasang kembang 

mayang (rangkaian daun kelapa, batang pisang, dan dedaunan yang lain yang ditata 

secara khas); dan 7) seperangkat sajian yang terdiri atas a) bubur merah putih (jenang 

abang lan putih); b) gula gimbal dan gula gingsing; c) brokohan (nasi di atasnya ditutupi 

dengan berbagai lauk dan sayuran); d) sengkala besar (nasi tumpeng ditutup telur 

dadar); e) paes agung/jajan pasar (berbagai macam kue-kue yang dijual di pasar); f) 

nyambung tuwuh, nyiram tuwuh (ember berisi air dan berbagai macam ujung tanaman, 
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misalnya daun beringin, batang pisang kecil, daun andong atau puring); g) sembilan 

bungkus kecil berisi nasi (mule metri golong 9/sanga); h) nasi kuning (sega punar); i) nasi 

gurih di atasnya diberi ingkung dengan ayam utuh (sekul suci ulam sari); dan j) kain 

panjang, motif lompong keli atau tuwuh watu motif batik kain panjang khas Jawa yang 

bernilai sakral. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini mengusung pesan, pertama,  

agar manusia memiliki mental yang kuat dalam menghadapi gangguan/cobaan; kedua, 

manusia hendaknya rajin menabung. Biaya upacara tradisional ini berasal dari dhelog 

(keramik untuk menabung uang/celengan). Sebagian uang yang terdapat dalam dhelog 

digunakan sebagai modal sang anak yang baru dinikahkan; ketiga, warga hendaknya 

hidup berdampingan secara rukun, rajin menabung, dan memikirkan nasib generasi 

pelapisnya.  

 

6) Nebus Kembar Mayang  

Upacara adat Nebus Kembar Mayang diselenggarakan oleh masyarakat Jawa yang 

bermukim di kota Blitar. Kembar mayang merupakan rangkaian janur kuning yang 

dirangkai secara indah pada batang pisang dan ditempatkan pada sebuah bokor 

kuningan. Upacara Nebus Kembar Mayang dilaksanakan pada suatu malam sebelum 

puncak acara temu pengantin yang disebut “malam nanggulan”.  

Pelaku upacara adat Nebus Kembar Mayang terdiri atas 1) orang tua pengantin 

perempuan; 2) pengantin perempuan (dalam tata rias tradisional Jawa); 3) pendamping 

pengantin perempuan sebanyak empat orang remaja putri (sebagai lambang putri 

domas/bidadari yang mendampingi pengantin perempuan); 4) seorang sesepuh; 5) 

pengawal sesepuh sebanyak empat orang, dua laki-laki dan dua perempuan; 6) ahli 

pembuatan kembar mayang dengan dua orang pengawalnya; 7) seorang manggala; 8) 

pemukul gamelan (pengrawit) sebanyak 12 orang; dan 9) seorang pesinden ‘penyanyi 

perempuan’. 
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pertama laki-laki, kedua perempuan, dan anak ketiga laki-laki); dan 6) Pancuran kaapit 
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Gambar 31 

Warga meramaikan upacara Bubak Kawak.14 
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Gambar 32 

Dua perempuan tua menjalankan upacara Nebus Kembang Mayang.15 
 

Upacara adat ini dilengkapi dengan “ambengan” (sajian) yang terdiri atas nasi 

broh putih dan kuning dilengkapi lauk-pauk, pisang, kelapa, gula kelapa, beras, bunga 

tiga warna (kembang telon); tikar, sirih ayu, dan benang yang difungsikan sebagai gantal 

dan cok bakal. 

Sesepuh dan pengawalnya (nanggala yuda) datang ke pemilik hajat pada malam 

hari dengan lampu penerangan obor. Pemilik hajat menerima dan kemudian 

mengajak mereka membuat kembar mayang. Sesepuh yang didampingi seorang tokoh 

lokal menyerahkan persyaratan kembar mayang berupa sasrahan pamekase kembar 

mayang. Pembuat kembar mayang menerangkan tata cara pembuatan kembar mayang, 

makna simbolik kembar mayang, dan mengucapkan kalimat-kalimat adat berdasarkan 

tradisi. Selanjutnya, kembar mayang tersebut dibawa ke rumah pemilik hajat. 

Penyerahan kembar mayang ini dilanjutkan dengan upacara selamatan. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini memiliki dua pesan utama. 

Pertama, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar perjodohan mereka benar-benar 

merupakan perwujudan penyatuan lahir batin antara dua pribadi (laki-laki dan 

perempuan). Di samping itu, dalam melangkah keduanya selalu bermohon agar diberi 

jalan terang sehingga tidak terperosok ke dalam kehidupan yang gelap.   
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3.2.6 Upacara yang Berkaitan dengan Kehamilan dan Kelahiran 

1) Nyayut (Sesayut)  

Nyayut atau Sesayut adalah upacara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat 

Tengger ketika bayi yang berada dalam kandungan telah berumur tujuh bulan. 

Maksud upacara ini adalah agar bayi lahir dengan selamat dan lancar. Urutan upacara 

ini tertata sebagai berikut. Dukun berhadapan dengan orang yang mengandung. Di 

tengah-tengahnya ada sebuah balai-balai yang di atasnya penuh sajian. Sajian tersebut 

terdiri atas tamping “antren-antren”. Dukun mengucapkan doa khusus lalu memerciki 

air prasen pada tamping dan juga pada ibu yang sedang hamil. Setelah itu, ibu hamil 

tersebut melakukan bakti dengan memegang agem yang ditujukan kepada nenek 

moyang atau leluhurnya. Kemudian, dukun menuju pintu masuk dengan membawa 

anak ayam dan duduk di sana. Anak ayam tersebut dibubuhi garam pada kepalanya 

dengan diiringi mantra. Usai pembacaan mantra, anak ayam dilepas. Sementara itu, 

ibu hamil bersangkutan memegang sepotong bambu lalu ditekankan pada perutnya. 

Perbuatan ibu hamil ini disebut pecel brosot. Upacara berakhir dengan pengiriman 

tamping “antren-antren” ke tempat keramat yang dihuni oleh roh halus penjaga desa 

(danyang) oleh ibu yang sedang hamil tersebut.  

Mantra yang dibaca dalam upacara Nyanyut/Sesayut adalah sebagai berikut. 

Hong Pukulun 
benang putih teka si Bapa 
benang abang teka si Biyang 
benang ireng sun gawe menangi si ....... 
lawe wenang punika Pukulun 

 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini dimaksudkan sebagai wujud 

permohonan keselamatan ibu dan bayi yang akan lahir. Proses kelahiran bukanlah 

sesuatu yang mudah, untuk itu masyarakat melakukan ritual agar ibu selamat dan bayi 

dapat dilahirkan dengan proses yang lancar.  
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2) Tingkeban Adat Jawa 

Upacara Tingkeban Adat Jawa atau mitoni adalah suatu upacara yang dihelat 

ketika usia kehamilan seorang ibu genap tujuh bulan. Dalam upacara Tingkeban ibu 

yang sedang hamil dimandikan dengan air kembang setaman disertai doa-doa khusus 

sesuai dengan kepercayaannya. Doa tersebut bertujuan memohon kepada Tuhan agar 

bayi yang akan dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa gangguan apa pun. Urutan 

kegiatan dalam Tingkeban tertata sebagai berikut: 1) siraman dilakukan oleh para 

sesepuh (orang-orang yang dituakan) sebanyak tujuh orang, termasuk ayah dan ibu yang 

bersangkutan. Sebaiknya yang memandikan adalah mereka yang sudah mempunyai 

cucu; 2) upacara memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain (sarung) ibu hamil 

oleh suaminya melalui perut sampai pecah, sebagai simbol bayi akan lahir dengan 

mudah; 3) berganti pakaian sebanyak tujuh kali disertai kain putih; 4) pemutusan lawe 

‘benang’ yang melingkar pada perut ibu hamil, dilakukan oleh calon ayah dengan 

maksud agar bayi yang dikandung akan lahir dengan mudah; 5) calon nenek dari 

pihak ibu hamil menggendong kelapa gading dengan ditemani oleh ibu besan. Kelapa 

gading diteroboskan dari atas ke bawah di  dalam kain yang dipakai ibu hamil lewat 

perut terus ke bawah dan diterima oleh calon nenek sebagai simbol lancarnya 

kehamilan. Calon ayah memecah kelapa dengan cara memilih di antara dua buah 

kelapa gading yang telah digambari Kamajaya dan Ratih atau Arjuna dan Sumbadra 

atau Srikandi. Kedua kelapa gading tersebut dalam posisi dibalik agar sang calon ayah 

tidak dapat melihat gambar tersebut. Apabila kelapa gading yang dipecahkan oleh 

calon ayah bergambar Kamajaya, bayi akan lahir laki-laki dan sebaliknya apabila 

bergambar Ratih, bayi akan lahir perempuan; 6) Setelah upacara, disusul dengan acara 

memilih nasi kuning yang terletak di dalam takir sang suami. Setelah itu, dilanjutkan 

dengan upacara jual “dawet” dan “rujak”. Penjualan dawet dan rujak dibayar dengan 

uang logam tiruan yang terbuat dari pecahan genteng (kreweng). Hasil penjualan 

dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kuali lalu kuali yang berisi kreweng tersebut 

dipecah di depan pintu. Hal ini mempunyai makna agar kelak anak yang dilahirkan 

membawa banyak rezeki dan banyak berbuat amal. 
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Perlengkapan yang perlu dipersiapkan adalah 1 meja yang ditutup kain putih 

bersih. Di atasnya ditutup lagi dengan bangun tulak, kain sindur, kain lurik, yuyu 

sekandhang, mayang mekar atau lentrek, daun dhadhap srep, daun keluwih, dan daun 

alang-alang yang digunakan untuk lambaran waktu nyirami. Perlengkapan lainnya 

adalah bokor, tempurung, sekar setaman, boreh, kendi, dan dua setengah meter kain 

putih yang akan dikenakan setelah selesai mengeringkan badan dan rambut; sebutir 

telur ayam kampung dibungkus plastik, cengkir kelapa gading dua buah dan 

baki/nampan untuk tempatnya; busana aneka ragam, dua meter lawe, baju dalam dan 

baki/nampan untuk tempat, kebaya 7 potong, kain batik tujuh lembar (di antaranya 

ada yang bercorak truntum), dan stagen.  

Sajian tingkeban terdiri atas 1) tumpeng robyong dengan kuluban, telur ayam rebus, 

ikan asin yang digoreng; 2) ayam bekakak (ingkung); 3) satu piring bubur putih; 4) satu 

piring bubur sengkala; 5) satu piring bubur merah; 6) satu piring penyon atau pleret; 

7) ketupat lepet hanya sebagai syarat; 8) buah-buahan; 9) jajan pasar dan pala pendhem 

(ubi-ubian); 10) satu gelas arang-arang kembang; dan 11) dawet ayu. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini dilakukan sebagai wujud 

permohonan perlindungan ibu dan jabang bayi yang dikandung agar terhindar dari 

mara bahaya. Masyarakat memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas keselamatan 

ibu dan bayi yang akan lahir.  

 

3) Nyukit Lemah  

Nyukit Lemah merupakan upacara yang dilakukan pada hari kelima setelah 

kelahiran bayi oleh masyarakat Using di Kabupaten Banyuwangi agar setelah dewasa 

sang bayi tidak tumbuh menjadi orang yang suka bangun siang. Orang yang suka 

bangun siang adalah orang yang malas dan akan jauh dari rezeki. Sajian yang 

disediakan berupa tumpeng pethetheng, ketan kinca, kupat lepet, tumpeng kuning, pitung 

tawar, banyu arum, pecel pitik, pitik urip-uripan, sega serundeng, dan jajan pasar.  

Upacara diselenggarakan pada waktu subuh dengan maksud agar nantinya si 

anak mempunyai kebiasaan bangun pagi hari sebelum matahari terbit. Para tamu yang 

diundang biasanya para tetangga dekat yang diundang secara lisan pada waktu subuh 
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itu juga. Upacara tradisional ini dilakukan sebagai wujud permohonan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa agar bayi yang baru dilahirkan di masa depan menjadi seorang anak 

yang giat dan memiliki kebiasaan bangun sebelum matahari terbit.  

 

4) Obor-obor  

Obor-obor adalah upacara adat yang dimaksudkan untuk mengusir roh jahat agar 

tidak mengganggu jabang bayi dan ibunya. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat 

Using di Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud permohonan perlindungan ibu dan 

jabang bayi yang dikandung agar terhindar dari mara bahaya. Yang menjadi pelaku 

utama dari upacara ini adalah seorang suami yang istrinya baru melahirkan, yakni 

dengan membakar belarak ‘daun kelapa kering’ setiap magrib. Obor tersebut dibawa 

berkeliling rumah sampai bayi mengalami cuplak puser ‘pusarnya rontok’.  

Setiap tamu yang akan menengok bayi harus membakar garam dan memanggang 

kedua kakinya di tempat perapian yang telah disediakan di depan rumah, baru 

kemudian boleh masuk. Hal ini dimaksudkan untuk mengusir roh-roh jahat yang 

menempel pada orang-orang yang hendak menengok bayi. Bayi yang sering menangis 

diyakini telah diganggu oleh roh-roh jahat. Untuk mengatasinya, sang bayi dimintakan 

tamba ‘obat’ kepada seorang tua, biasanya seorang dukun bayi. Sang dukun/tetua 

biasanya akan menyebutkan nama-nama roh pengganggunya dan syarat-syarat yang 

diperlukan untuk menangkal gangguan sebagai pembayar hutang. Syarat yang 

dimaksud antara lain berupa jenang ‘bubur’ sebagai pelengkap sajian, yang diletakkan 

di tempat-tempat yang dianggap sebagai sumber gangguan.  

 

5) Penebusan Bayi Julung Caplok  

Penebusan Bayi Julung Caplok merupakan upacara yang dimaksudkan untuk 

menyelamatkan bayi yang lahir bukan pada waktu yang baik atau tepat, menurut 

hitungan Jawa. Apabila tidak dilaksanakan selamatan, sang bayi dipercaya akan 

mendapat musibah. Upacara adat ini berasal dari Desa Penthungbulus, Kecamatan 

Tempeh, Kabupaten Lumajang, dimaksudkan sebagai panebusing bayi julung caplok. 

Kata “julung” berarti ‘sudah takdir’ akan mendapat kecelakaan karena lahir pada 
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waktu yang tidak baik. Dalam tradisi Jawa kelahiran anak diklasifikasikan menjadi 6 

macam, yaitu 1) julung kembang, anak yang lahir bersamaan dengan matahari terbit di 

ufuk timur. Anak ini konon ditakdirkan akan bertemu dengan binatang buas; 2) julung 

pujut, nama wuku yang kelima belas; 3) julung sarap, lahir menjelang matahari 

terbenam; 4) julung sungsang, anak yang lahir pada tengah hari; 5) julung wangi, nama 

wuku yang ke-9; dan 6) julung caplok, anak yang dilahirkan pada waktu matahari 

terbenam. 

Sehubungan dengan kepercayaan tersebut, bayi julung caplok kelahiran Selasa 

Pahing harus ditebus dengan upacara khusus. Upacara tersebut dimaksudkan untuk a) 

memohon pengampunan kepada Yang Mahakuasa atas segala perbuatan/dosa kedua 

orang tua bayi; b) memohon kepada Yang Mahakuasa agar bayi tersebut dibebaskan 

dari segala malapetaka; dan c) memohon kepada Yang Mahakuasa agar bayi tersebut 

diberi berkah dan kebahagiaan hidup dunia akhirat serta umur panjang. 

Bayi dibawa ke tempat upacara ruwat dengan tata urutan sebagai berikut: 

penunjuk jalan atau cucuk laku, lalu dukun pembaca doa/mantra dan pembantunya 

(pemimpin upacara), pembawa damar kambang yang terdiri atas tujuh gadis sebagai 

lambang roh pengawal bayi; empat gadis pembawa sajian; orang tua bayi, kakek dan 

nenek; barongan dari tiga penjuru sebagai lambang roh jahat yang mengancam 

kehidupan bayi; pembawa tumpeng, kambing (wedhus kendhit), damar kambang, pisang 

ayu, sirih ayu, dan kelapa serta benang lawe. Kambing dilepas dan menjadi rebutan 

warga.  

 

6) Komantan Soddu’  

Komantan Soddu’ merupakan upacara warga pedesaan di Kabupaten Bondowoso 

sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Mahakuasa atas nikmat yang 

diberikan-Nya, yakni berupa keturunan. Upacara ini bermula dari keinginan sepasang 

suami-istri yang sudah sekian lama berjodoh tetapi belum dikaruniai keturunan. 

Setelah sang istri hamil, pihak keluarga memiliki nazar, yakni apabila sang jabang bayi 

lahir mereka mengadakan pesta dengan mendudukkan sang anak, jika laki-laki 
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itu juga. Upacara tradisional ini dilakukan sebagai wujud permohonan kepada Tuhan 
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menjadi komantan sonnat (kemanten khitan) dan apabila sang bayi berkelamin 

perempuan menjadi komantan soddu’, yaitu tusuk telinga. 

 
Gambar 32 

Warga sedang menggelar Komantan Soddu’.16 
 

Upacara ini dimeriahkan dengan hiburan berupa kuda kenca’ (kuda tari) yang 

diiringi kennong tello’. Sang kemanten berada di atas kuda yang dapat menari dan 

diarak berkeliling kampung. Upacara adat komantan soddu’ ini dilaksanakan secara 

turun-temurun sampai sekarang di berbagai desa yang warganya sebagian besar etnik 

Madura.  

 

7) Mudhun Lemah   

Upacara adat Mudhun Lemah ‘Turun Tanah’ diselenggarakan oleh masyarakat 

Jawa untuk menyambut pertumbuhan raga dan jiwa anak. Dalam pertumbuhan ini, 

seorang anak yang selama ini digendong sudah diperkenakan untuk bersentuhan 

dengan tanah. Upacara ini dihadiri oleh keluarga dan tetangga dekat yang sebagian 

besar anak-anak. Dari sejumlah anak yang diundang, ditunjuk seorang anak untuk 

berperan sebagai jaran ‘kuda’, yaitu seorang anak yang gagah, sehat, dan cerdas sebagai 

anak yang pantas ditiru.  

Peralatan yang disediakan dalam upacara ini adalah sejenis kurungan dari bambu, 

sebuah tampah berisi beraneka benda seperti buku, pensil, padi, cermin, sisir, buku 

agama, dan uang. Sajiannya berupa jenang temu, yaitu bubur beras menir yang 

diletakkan di dalam tampah dan di atasnya diberi gula merah. 
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Jalannya upacara: Upacara ini diadakan di halaman rumah atau di dalam rumah 

yang cukup lapang, diawali dengan menginjakkan kaki sang bayi ke tanah. Tampah 

yang berisi barang-barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kurungan. Sang 

bayi dinaikkan ke atas punggung “kuda” terpilih dan disuruh berjalan merangkak 

(seperti kuda), mengelilingi kurungan sebanyak satu putaran. Setelah itu sang bayi 

didudukkan di atas tanah dan disuruh memilih barang-barang yang berada dalam 

tampah. Benda-benda yang dipegang sang bayi dipercaya sebagai gambaran tentang 

pekerjaan yang  akan ditekuninya kelak ketika ia dewasa. Apabila memegang padi, sang 

bayi dipercaya akan menjadi petani, dan apabila memilih pensil, kelak akan menjadi 

pegawai. Begitu juga apabila ia memegang cermin, dipastikan nantinya suka bersolek. 

Kegiatan selanjutnya adalah membagi-bagikan jenang lemu yang dibungkus dan diberi 

sendok dari daun nangka kepada setiap anak yang hadir. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini merupakan ungkapan 

permohonan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar sang anak bisa mulai menjalani 

kehidupan tahap berikutnya dengan selamat.  

 

3.2.7 Upacara yang Berkaitan dengan Anak, Cucu, dan Keluarga 

1) Ruwatan/Ngruwat Anak  

Ruwatan Anak atau Ngruwat Anak adalah upacara yang dimaksudkan untuk 

menyelamatkan anak dari Batara Kala, dewa yang gemar makan daging manusia. 

Menurut kepercayaan, anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan atau waktu tertentu, 

akan menjadi mangsa Batara Kala. Upacara ruwatan merupakan sarana untuk 

membebaskan manusia dari aib dan dosa dan sekaligus menghindarkan diri dari 

malapetaka.  

Anak-anak yang harus diruwat adalah anak yang disebut 1) kedana-kedini, yaitu 

jika keluarga mempunyai dua anak, laki-laki dan perempuan; 2) ontang-anting, yaitu 

anak tunggal; 3) julung wangi, yaitu anak yang lahir pada saat terbit matahari; 4) julung 

pujud, yaitu anak yang lahir bersamaan dengan terbenamnya matahari; 5) margana, 

yaitu anak yang lahir dalam perjalanan; 6) condang-kasih, yaitu anak kembar yang 

seorang berkulit putih dan yang seorang berkulit hitam; dan 7) dampit, yaitu dua anak 
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lahir kembar dari satu kandungan ibu, yang satu laki-laki dan yang satunya 

perempuan; 8) lumunting, yaitu anak yang pada waktu lahir tanpa ari-ari (plasenta); 9) 

pandawa, lima anak, semuanya laki-laki; 10) pendawi, lima anak, semuanya perempuan; 

11) uger-uger lawang, yaitu dua bersaudara semuanya laki-laki; dan 12) kembang sepasang, 

yaitu dua bersaudara semuanya perempuan; dan beberapa lagi. 

Menurut tuntunan (pakem) sajian ruwatan terdiri atas 36 jenis, yaitu 1) tuwuhan, 

yang terdiri atas pisang raja, cengkir atau kelapa muda, dan pohon tebu wulung masing-

masing dua pasang yang diletakkan di kanan-kiri kelir; 2) pari segedheng, yaitu empat ikat 

padi sebelah-menyebelah; 3) sebutir kelapa yang sedang bertunas; 4) dua ekor ayam 

(betina dan jantan) yang diikat pada tuwuhan di kanan-kiri kelir, yang jantan di kanan 

dan yang betina di kiri; 5) empat batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih satu 

hasta; 6) ungker siji, yaitu satu buah gulungan benang; 7) selembar tikar baru; 8) empat 

buah ketupat pangluwar (pembebas atau penolak); 9) sebuah bantal baru; 10) sebuah 

sisir rambut; 11) sebuah sisir khusus untuk mencari kutu rambut; 12) sebuah cermin; 

13) sebuah payung; 14) sebotol minyak wangi; 15) tujuh macam kain batik; 16) daun 

lontar satu genggam; 17) dua bilah pisau; 18) dua butir telur ayam kampung; 19) 

gedhang ayu (pisang raja yang sudah ranum) yang mempunyai maksud nggegadhang 

supaya rahayu artinya mengharapkan agar selamat bahagia, suruh ayu (sirih yang 

digulung dan diikat dengan benang putih), mempunyai maksud ngangsu kawruh kang 

rahayu ‘mencari ilmu pengetahuan yang berguna’, krambil grondhil ‘kelapa tanpa sabut’, 

gula kelapa setangkep, beras sapitrah, ayam panggang; 20) air tujuh macam bunga yang 

ditempatkan dalam jambangan baru dan dimasuki uang logam; 21) seikat benang lawe; 

22) minyak kelapa untuk lampu blencong ‘lampu minyak untuk menerangi layar wayang 

kulit, digantung di atas kepala dalang; 23) nasi gurih ‘nasi uduk’ dan daging ayam yang 

digoreng; 24) segelas badheg, yaitu arak kilang aren atau minuman keras; 25) segelas air 

kilang tebu; 26) tujuh macam tumpeng, yaitu tumpeng magama; tumpeng rajeg doni; 

tumpeng pucuk telur; tumpeng pucuk cabe merah; tumpeng tutul; tumpeng sembur; 

dan tumpeng robyong; 27) tujuh macam jenang ketan: dodol ketan, wajik, jadah, dan 

sebagainya; 28) jajan pasar (buah-buahan dan kue yang bermacam-macam); 29) ketupat 

lepet; 30) jenang abang, jenang putih jenang lemu (bermacam-macam bubur); 31) rujak 
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legi; 32) rujak croba; 33) sesaji yang terdiri atas cacahan daging dan ikan; 34) 

perlengkapan/alat-alat dapur; 35) kendi berisi air penuh; dan 36) diyan anyar kang 

murub ‘pelita baru yang dinyalakan’. 

Seluruh upacara ruwatan dipimpin oleh seorang dalang. Orang (anak) yang 

diruwat tidak boleh meninggalkan tempat pertunjukan hingga ruwatan usai. Ruwatan 

kebanyakan diselenggarakan pada siang hari sampai sore. Cerita yang bisa dipentaskan 

dalam rangka ruwatan adalah cerita Murwakala. Pada malam harinya biasanya 

disambung dengan cerita lain sesuai dengan maksud dan tujuan yang punya hajat. 

Menjelang pagi disambung cerita yang mengisahkan tentang seorang anak yang dikejar-

kejar dan akan dimakan oleh Batara Kala, tetapi Batara Kala bisa ditipu dengan 

makanan biasa dan ia pun menerima ganti-rugi itu. 

Makna-makna kultural: Maksud dari upacara tradisional ini adalah 

menyelamatkan masa depan anak dari gangguan kekuatan yang merusak. Kekuatan ini 

harus ditangkal agar sang anak bisa melangkah tanpa gangguan. Di samping itu, 

upacara ini senyatanya juga merupakan ungkapan kasih orang tua kepada anak-

anaknya  yang secara kultural memiliki kekhasan atau makna tertentu terkait dengan 

jumlah dan jenis kelaminnya. 

 

2) Tuk-petuk 

Tuk-petuk adalah upacara ruwatan atau rokat yang diperuntukkan bagi keluarga 

yang memiliki anak laki-laki tunggal (tanganteng), anak perempuan tunggal (ontang 

anting), dan dua anak laki-laki semua atau perempuan semua. Upacara ini tetap 

dilaksanakan oleh sebagian warga Kota Probolinggo sampai saat ini karena mereka 

percaya bila upacara ruwatan tidak dilaksanakan, akan menghambat rezeki anak 

bersangkutan atau apabila mempunyai anak dua laki-laki atau perempuan semua, salah 

satu di antara mereka akan meninggal. 

Jalannya upacara: Menjelang upacara Tuk-petuk, pelaku berpuasa selama tujuh 

hari. Upacara ini berlangsung selama 10 jam, dilaksanakan setelah magrib hingga pagi 

hari sebelum matahari terbit. Pada saat melakukan upacara Tuk-petuk, pelaku 
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lahir kembar dari satu kandungan ibu, yang satu laki-laki dan yang satunya 
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yaitu dua bersaudara semuanya perempuan; dan beberapa lagi. 
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sisir rambut; 11) sebuah sisir khusus untuk mencari kutu rambut; 12) sebuah cermin; 
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ditempatkan dalam jambangan baru dan dimasuki uang logam; 21) seikat benang lawe; 

22) minyak kelapa untuk lampu blencong ‘lampu minyak untuk menerangi layar wayang 

kulit, digantung di atas kepala dalang; 23) nasi gurih ‘nasi uduk’ dan daging ayam yang 

digoreng; 24) segelas badheg, yaitu arak kilang aren atau minuman keras; 25) segelas air 

kilang tebu; 26) tujuh macam tumpeng, yaitu tumpeng magama; tumpeng rajeg doni; 

tumpeng pucuk telur; tumpeng pucuk cabe merah; tumpeng tutul; tumpeng sembur; 
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legi; 32) rujak croba; 33) sesaji yang terdiri atas cacahan daging dan ikan; 34) 

perlengkapan/alat-alat dapur; 35) kendi berisi air penuh; dan 36) diyan anyar kang 

murub ‘pelita baru yang dinyalakan’. 

Seluruh upacara ruwatan dipimpin oleh seorang dalang. Orang (anak) yang 

diruwat tidak boleh meninggalkan tempat pertunjukan hingga ruwatan usai. Ruwatan 

kebanyakan diselenggarakan pada siang hari sampai sore. Cerita yang bisa dipentaskan 

dalam rangka ruwatan adalah cerita Murwakala. Pada malam harinya biasanya 

disambung dengan cerita lain sesuai dengan maksud dan tujuan yang punya hajat. 

Menjelang pagi disambung cerita yang mengisahkan tentang seorang anak yang dikejar-

kejar dan akan dimakan oleh Batara Kala, tetapi Batara Kala bisa ditipu dengan 

makanan biasa dan ia pun menerima ganti-rugi itu. 

Makna-makna kultural: Maksud dari upacara tradisional ini adalah 

menyelamatkan masa depan anak dari gangguan kekuatan yang merusak. Kekuatan ini 

harus ditangkal agar sang anak bisa melangkah tanpa gangguan. Di samping itu, 

upacara ini senyatanya juga merupakan ungkapan kasih orang tua kepada anak-

anaknya  yang secara kultural memiliki kekhasan atau makna tertentu terkait dengan 

jumlah dan jenis kelaminnya. 

 

2) Tuk-petuk 

Tuk-petuk adalah upacara ruwatan atau rokat yang diperuntukkan bagi keluarga 

yang memiliki anak laki-laki tunggal (tanganteng), anak perempuan tunggal (ontang 

anting), dan dua anak laki-laki semua atau perempuan semua. Upacara ini tetap 

dilaksanakan oleh sebagian warga Kota Probolinggo sampai saat ini karena mereka 

percaya bila upacara ruwatan tidak dilaksanakan, akan menghambat rezeki anak 

bersangkutan atau apabila mempunyai anak dua laki-laki atau perempuan semua, salah 

satu di antara mereka akan meninggal. 

Jalannya upacara: Menjelang upacara Tuk-petuk, pelaku berpuasa selama tujuh 

hari. Upacara ini berlangsung selama 10 jam, dilaksanakan setelah magrib hingga pagi 

hari sebelum matahari terbit. Pada saat melakukan upacara Tuk-petuk, pelaku 
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didampingi oleh dua orang yang membantu menggunakan peralatan upacara dalam 

ritual tuk petuk.  

Ada tiga alat yang digunakan dalam upacara adat ini, yaitu gendang besar 

(terbang) yang dinamai Se Macan, gendang kecil, dan tuk-petuk (rebana kecil). Tidak ada 

persyaratan khusus bagi anak yang akan diruwat. Pihak yang menggelar ruwatan 

menyediakan berbagai perlengkapan sebagai persyaratan ruwatan. Perlengkapan 

upacara yang harus dipersiapkan terdiri atas pote’an (tempat untuk menaruh bumbu), 

kesseh (tempat untuk mewadahi nasi), canteng (gayung), parot (parutan), pasa (parutan 

kasar), pengangian (tempeh besar), budek (keranjang dari bambu), oddeng (ikat kepala 

untuk laki-laki), soblugen (tempat untuk memasak nasi), cobik (cobek), cek kocek (ulek-

ulek), sothel (sutil), benci (panci), sendhuk, buah-buahan sebanyak 7 buah, samper ‘kain 

panjang’ tujuh buah, labun (kain kafan), permainan untuk anak laki-laki dan 

perempuan, bak permandian, serret (alat seperti sisir untuk membersihkan kutu), soroy 

(sisir), kacah (kaca), beddek (bedak), todik kotong (pisau yang terpisah dengan 

pegangannya), arek kotong (clurit yang terpisah dengan pegangannya), bental (bantal), 

teker (tikar), sandal, pajung (payung), dawet, lembur (kopyor), rujak kambeng, demar 

kambeng (cawan dituangi minyak tanah dan diberi sumbu yang dimasukkan ke dalam 

tutup botol), bejik (kue yang dibuat dari ketan), tajin berna lema’ e beddein conteng 

(jenang sebanyak lima macam), tajin berna pettok e beddein toplek (jenang sebanyak tujuh 

macam ditempati toples), kembheng sataman (kembang empat macam), jegung (jagung), 

paddih (padi), tebbuh (tebu), kembheng nuribeng (kembang yang tumbuh di bawah), 

penang tombu (pinang yang bersemi), nyor tombu (kelapa yang tumbuh tunasnya), nyor 

gedding (kelapa gading), kan geddeng cekak bik tongkollah (pohon pisang dengan 

bonggolnya), rasol panggeng ajem (lauk ayam panggang), rasol biasa (lauk-pauk biasa), 

ajem seodik due’ (dua ekor ayam hidup), serabih ngokor orengah (membuat serabi sesuai 

dengan jumlah undangan), dan ketopak lepet (ketupat lepet). 

Semua perlengkapan upacara ini merupakan benda-benda dan tumbuhan yang 

dibutuhkan manusia. Semua perlengkapan tersebut mengandung harapan orang tua 

kepada anaknya agar anaknya bisa mendapatkan rezeki dengan mudah sehingga bisa 

memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya. 
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Pada saat memulai ritual, pelaku membakar kemenyan hingga yang 

bersangkutan tidak sadar dan kesurupan roh leluhurnya. Pada saat dalam keadaan 

setengah sadar, dari mulut pelaku keluar berbagai macam kisah, antara lain kisah 

zaman nabi, kisah Marmaya, dan kisah Jayengrana tanpa dipersiapkannya terlebih dulu. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini merupakan ungkapan dari 

ketakutan keluarga tertentu yang memiliki anak dalam jumlah tertentu dan berjenis 

kelamin tertentu. Mereka percaya apabila tidak dilakukan ruwatan, bahaya akan 

mengancam kehidupan anak-anak tersebut ke depan. Oleh karena itu, pesan utama 

yang diusung dalam upacara tradisional ini adalah permohonan keselamatan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa agar anak-anak mereka dijauhkan dari bencana. Di samping itu, 

upacara ini juga dimaksudkan untuk tidak melupakan jasa-jasa leluhur para peserta 

dan pelaku upacara. 

 

3) Keddha’  

Keddha’ adalah upacara untuk menyambut peristiwa datang bulan (haid) yang 

pertama bagi seorang gadis Madura. Peristiwa ini masih hidup dan berkembang di 

daerah Madura barat, khususnya di daerah Kecamatan Kota Bangkalan. Dalam 

upacara ini sang gadis diberi banyak ajaran, pantangan, dan babhurughan (nasihat) yang 

harus dilakukan dan diterima oleh anak perempuan yang telah mengalami datang 

bulan. Peralatan upacara yang harus dipersiapkan terdiri atas pacca’ (alas kaki dari 

kayu), kursi, bak, gayung, sapu lidi, gelang kaki, kembang setaman, dupa, dan jamu. 

Upacara ini dihelat setelah kedua orang tua gadis mendengar secara pasti bahwa 

anak gadisnya telah mengalami haid yang pertama. Selama upacara sang gadis 

mengenakan pacca’ (alas kaki yang terbuat dari kayu) agar tidak kena kotoran yang 

melekat di tanah. Nenek sang gadis mengibas-ibaskan sapu lidi yang melambangkan 

pengusiran terhadap hal-hal yang kurang baik. Sang gadis kemudian dikramasi dengan 

bunga setaman oleh neneknya dan diikuti secara bergiliran oleh bapak, ibu, dan 

saudara perempuan, dengan harapan agar sang gadis menyebarkan bau yang harum 

dan mengharumkan nama baik keluarga di tengah lingkungan masyarakat. Sang gadis 

mengenakan kebaya bermotif bunga agar dapat menjaga diri dan harum bagai bunga 
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yang bertabur di bajunya. Rambut diikat dan disanggul di sisi kanan-kiri dan diberi 

asap dupa dengan harapan kelak dapat menjunjung tinggi nasihat kedua orang tua. 

Sang gadis meminum jamu dengan harapan agar memiliki kesehatan yang prima.  

Dalam upacara ini peran seorang nenek sangat sentral. Sang nenek memberi 

nasihat agar sang gadis selalu taat kepada orang tua, cepat mendapatkan pasangan 

hidup yang dapat membahagiakannya. Di samping itu, sang gadis harus melakukan 

papar gigi, yakni meratakan gigi agar kelihatan indah dan cantik. Acara sungkeman 

dilakukan sebagai ungkapan bakti seorang anak kepada kedua orang tua dan neneknya, 

sedangkan kedua orang tua dan neneknya mendoakan sang anak untuk keselamatan 

dan kesejahteraan hidupnya. 

Upacara tradisional ini dilakukan sebagai wujud permohonan keselamatan dan 

kesejahteraan seorang gadis yang mulai beranjak dewasa dengan ditandai datang bulan. 

Sang gadis telah melalui tahapan baru dalam perjalanan hidupnya. Godaan dan 

tantangan yang harus dihadapinya akan lebih berat dan apabila ia tidak bisa menjaga 

dirinya maka tantangan dan gangguan tersebut akan mencelakakan hidupnya. 

  

4) Nebbus Ana’  

Nebbus Ana’ merupakan upacara yang terkait dengan pengembalian anak angkat 

kepada orang tua kandungnya, sebagai kelanjutan dari upacara Ngala’ Ana’. Upacara 

ini dilaksanakan oleh masyarakat Madura yang bermukim di Kabupaten Situbondo.  

Upacara Nebbus Ana’ bisa diselenggarakan di dua tempat, yaitu di rumah orang tua 

angkat atau di rumah orang tua kandung apabila anak sudah dewasa atau siap 

menikah. 

Orang tua angkat harus mempersiapkan sajian berupa ketupat legin, ketupat 

sangu, gellung teleng (iwel-iwel), lepet, bunga ramping, dan kemenyan. Sebagai 

penebus, orang tua kandung harus mempersiapkan kambing, kain putih satu meter, 

uang penebus semampunya, uang bumbu semampunya, pisang raja, dan kue/jajan 

pasar. Musik pengiring dalam upacara ini berupa jidoran atau rebana yang lagu-

lagunya bernafaskan Islam (pojian). 
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Jalannya upacara: Pada hari pelaksanaan upacara, orang tua angkat 

mempersiapkan penyambutan orang tua kandung dengan mengundang sanak famili 

dan tetangga, diiringi kesenian jidoran. Rombongan keluarga orang tua kandung 

datang dengan membawa bahan mentah serta seorang pengada’ sebagai juru bicara 

dengan prosesi a) ucapan selamat datang, b) serah terima uang tebusan dan bahan 

mentah oleh rombongan, serta c) ucapan terima kasih dan pamitan. Rombongan 

orang tua kandung disambut oleh orang tua angkat dan tamu undangan.  

Puncak upacara ini adalah melaksanakan niat (khaul) orang tua angkat dan orang 

tua kandung yang pernah diucapkan kepada sang anak. Acara yang menarik adalah 

rebutan katopa legin (ketupat legin) antara ibu kandung dan ibu angkat yang 

dimenangkan oleh ibu kandung. Ibu kandung menyuapi sang anak, sedangkan ibu 

angkat membantunya sampai selesai.  

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini dimaksudkan agar anak yang 

bersangkutan mengetahui berasal dari rahim siapa senyatanya ia hadir di dunia. Ibu 

kandung adalah ibu sejati yang telah menjadi perantara kehadirannya di dunia. Oleh 

karena itu, ibu tidak hanya  harus dihormati, tetapi juga harus menjadi pribadi tempat 

sang anak berterima kasih. 

 

5) Angon Putu  

Angon Putu ‘menggembala cucu’ merupakan upacara sebagai perwujudan rasa 

syukur  manusia Jawa kepada Kang Murbeng Jagad ‘Yang Mahakuasa’ karena sang 

pelaku upacara merasa telah dikaruniai umur panjang sehingga memperoleh karunia 

berupa banyak cucu. Sepasang kakek-nenek Jawa akan menggelar upacara  Angon Putu  

apabila mereka telah dikaruniai cucu sebanyak 25 atau 40 orang, bergantung jumlah 

mana yang dipilih. Upacara ini sangat langka, unik, dan menarik. Untuk Provinsi Jawa 

Timur upacara Angon Putu biasanya diselenggarakan di wilayah kebudayaan Jawa 

Mataraman, seperti eks Karesidenan Madiun dan eks Karesidenan Kediri.  

Jalannya upacara: Upacara dimulai dengan berkumpulnya putra-putri, menantu, 

dan cucu di rumah yang punya hajat (kakek dan nenek). Anak, cucu, dan menantu 

duduk berkelompok dengan tertib pada tempat yang telah ditentukan. Setelah 
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orang tua kandung disambut oleh orang tua angkat dan tamu undangan.  
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5) Angon Putu  

Angon Putu ‘menggembala cucu’ merupakan upacara sebagai perwujudan rasa 

syukur  manusia Jawa kepada Kang Murbeng Jagad ‘Yang Mahakuasa’ karena sang 
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semuanya siap, seorang penata acara memberikan ulasan tentang keluarga besar yang 

punya hajat dan sekaligus memperkenalkan mereka serta keluarganya agar makin 

saling mengenal. 

Selanjutnya sang penata acara mengundang sepasang pengangon  ‘pengembala’ 

(kakek dan nenek) untuk berada di tengah-tengah mereka (anak-cucu). Tentu saja 

kemunculan sepasang pengangon tersebut disambut dengan suka cita, bahkan air mata 

bahagia. Dengan penuh hormat, sang penata acara memberi ulasan tentang perjalanan 

hidup sepasang pengangon yang penuh tantangan, perjuangan, dan keberhasilan yang 

dapat dijadikan sebagai teladan bagi anak cucu dalam mengarungi samudra kehidupan. 

Setelah acara dalam rumah selesai, sang pengangon dengan dipandu oleh penata 

acara mengajak anak cucu untuk bersama-sama mandi di sungai. Acara mandi bersama 

ini mengusung pesan akan pentingnya air dalam kehidupan  manusia. Sebagian tubuh 

manusia terdiri atas air dan manusia tidak bisa hidup tanpa air. Di samping dapat 

digunakan untuk membersihkan tubuh dari segala macam kotoran, air juga  

dimanfaatkan untuk mengairi tanaman dan pepohonan dan juga minuman bagi 

hewan. Selama kegiatan di sungai, penata acara memberikan ulasan tentang 

pentingnya air bagi kehidupan manusia. 

Setelah acara mandi bersama di sungai, sang pengangon melalui penata acara 

mengajak para peserta upacara untuk kembali ke rumah. Dengan dibantu oleh 

sebagian anak cucu, sepasang pengangon kemudian menyiapkan perlengkapan selamatan, 

sementara yang lain duduk dengan tertib. Lalu, sang kakek memberi pengantar 

tentang upacara yang akan digelar selanjutnya sembari  membagikan rontek ‘bendera 

kertas ukuran kecil’ kepada cucu-cucunya. 

Dengan didahului sepasang pengangon sebagai cucuk laku ‘pembuka jalan’, para 

cucu diajak berjalan menuju pasar tradisional untuk mengikuti upacara berikutnya, 

dengan dikawal oleh ayah  dan ibu mereka. Putra dan putri pengangon beserta suami 

dan istri mereka (para menantu) biasanya memainkan rebana sebagai musik pengiring 

sambil mengatur barisan anak-anak. Sang kakek membawa pecut ‘cemeti’ dan sekali-

sekali melecutkannya sehingga mengeluarkan bunyi seperti yang dilakukan oleh 
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seorang penggembala hewan. Sang nenek menggendong senik ‘bakul’ yang di dalamnya 

terdapat kantong berisi uang. 

Setelah tiba di pasar yang dituju, sang kakek dan nenek mohon izin kepada 

penguasa pasar untuk melakukan upacara Angon Putu di dalam pasar. Kedua sosok 

berusia lanjut tersebut meletakkan cok bakal dan nasi tumpeng, sedangkan para cucu  

dipersilakan untuk memilih berbagai makanan yang disukainya. Nenek membayar 

semua jenis makanan yang dipilih cucunya. Setelah kegiatan di pasar selesai, sepasang 

pengangon sebagai pembuka jalan mengajak para cucu untuk berkumpul dan berbaris 

pulang. Sesampainya di rumah dan beristirahat sebentar, penata acara mengajak para 

peserta upacara untuk mengucapkan rasa syukur bersama-sama atas kenikmatan yang 

diberikan oleh Yang Mahakuasa. Tradisi ini terancam punah. 

Makna kultural: Pesan yang dapat ditangkap dari tradisi ini paling tidak ada dua. 

Pertama, tradisi angon putu merupakan sarana bagi penguatan ikatan kekeluargaan dari 

pribadi-pribadi yang masih memiliki ikatan darah; dan kedua tradisi ini juga 

merupakan peristiwa yang mengingatkan pelaku utama upacara (kakek dan nenek) 

akan dekatnya kematian sehingga akan mendekatkan keduanya kepada Tuhan yang 

telah menciptakan dan memberi nikmat kepada mereka.  

 

6) Ngaturi Dhahar  

Ngaturi Dhahar merupakan upacara yang bertujuan untuk membersihkan seluruh 

anggota keluarga dari berbagai cobaan hidup dengan cara mengadakan selamatan. 

Upacara ini diselenggarakan oleh masyarakat Using yang  bermukim di Desa Kemiren, 

Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Pada umumnya, upacara Ngaturi Dhahar 

dilakukan oleh setiap keluarga setahun sekali pada malam Jumat atau malam Senin.  

Dalam upacara ini, keluarga yang punya hajat mengundang kerabat dan tetangga 

dekat. Makanan yang disediakan terdiri atas tujuh piring jenang ‘bubur’ (enam piring 

bubur merah dan satu piring bubur putih), jenang sengkala (bubur lima warna: bubur 

merah, bubur putih, bubur ketan hitam, bubur jagung, bubur kacang hijau), beberapa 

sisir pisang mas atau sebanyak jumlah anggota keluarga yang mengadakan hajat, tujuh 

bungkus nasi golong (nasih putih dengan lauk telur dan ayam pecel), nasi goreh (nasi 
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putih dengan lauk ayam, gimbal jagung, kerupuk, sawur/kelapa goreng), mentimun, 

lima buah cabe merah, dan jangan lembarang (ayam masak santan).  

Sajian juga dilengkapi dengan berbagai bunga, seperti bunga sundel (berwarna 

putih), bunga mawar merah, bunga wangsa (berwarna kuning) dimasukkan ke dalam 

botol berisi air, 44 tangkai kembang wangsa (berwarna kuning) dimasukkan ke dalam 

bokor kuning, satu botol kecil minyak kelentik (minyak kelapa). Sajian ini ditaruh dalam 

satu tampah besar.  

Setelah pembacaan doa oleh modin, para undangan dijamu makan. Pisang dan 

bunga dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. 

Semua makanan harus dihabiskan, tetapi yang punya hajat tidak boleh ikut 

menikmatinya, karena mereka dalam kondisi membersihkan diri. Kalau masih ada sisa 

makanan, ibu-ibu yang telah membantu dan ibu-ibu tetangga diundang untuk 

menghabiskan makanan tersebut. 

Makna-makna kultural: Maksud upacara tradisional ini tidak hanya untuk 

memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan roh leluhur, tetapi 

memiliki pesan sosial yang sangat mendalam, yakni kerukunan antaranggota keluarga, 

antarteman dan antartetangga. Kerukunan merupakan modal bagi kesejahteraan 

bersama. 

 

3.2.8 Upacara Khitanan 

1) Arak-arakan Khitan Jidhor Sentulan  

Arak-arakan Khitan Jidhor Sentulan merupakan upacara yang dilaksanakan di 

beberapa desa di Kabupaten Jombang untuk merayakan khitanan. Upacara ini sangat 

bernuansa Islam meskipun warna lokalnya juga sangat kental. Anak yang dikhitan 

duduk di atas tandu kemudian diajak berkeliling di sepanjang jalan yang telah 

ditentukan dengan diiringi kaum kerabat dan anak-anak yang ikut bergembira.  

Dalam bahasa orang Jombang, anak yang telah dikhitan tersebut dikatakan 

sebagai anak yang telah di-selam atau diislamkan (dijadikan Islam). Musik pengiring 

dalam upacara ini terdiri atas rebana, gendang, dan jidor. Oleh karena itu, iring-

iringan upacara adat yang digelar sebagai ungkapan kebahagiaan dan  rasa syukur atas 
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anak yang telah dikhitan atau diislamkan tersebut dinamakan Arak-arakan Khitan Jidhor 

Sentulan. Upacara ini sangat unik dan mempunyai daya tarik tersendiri karena dikemas 

dengan unsur-unsur lokal. Tampilan seekor harimau jadian yang disebut Kiai Kumbang 

Semendhung, seorang penari topeng yang disebut penthul, arak-arakan, dan upacara 

selamatan.  

Dalam arak-arakan ini yang menjadi pembuka jalan adalah seorang penari 

bertopeng (penthul), disusul anak yang dikhitan yang disebut pengantin khitan yang 

diusung dengan tandu  oleh empat  orang. Harimau jadi-jadian, yang dipercaya sebagai 

penjelmaan Kiai Kumbang Sumendhung, dipercaya sebagai  danyang dusun ‘roh halus 

penjaga dusun’, berjalan di belakang pengantin khitan. Pengiring pengantin khitan ini 

terdiri atas muda-mudi yang belum menikah. Mereka dinggap masih dalam keadaan 

suci dan diberi tugas untuk membawa kembang mayang. Kerabat pengantin khitan 

juga ikut dalam arak-arakan prosesi tersebut. Barisan paling akhir adalah kelompok  

musik yang mengiringi arak-arakan. 

Jalannya upacara: Para peserta upacara melakukan beberapa kegiatan yang 

merupakan rangkaian dari jalannya upacara. Ketika prosesi tiba di depan kediaman 

yang punya hajat (orang tua pengantin khitan), perlengkapan upacara atau sajian yang 

disebut sandhingan dan cok bakal diserahkan kepada ayah pengantin khitan sebagai 

kepala keluarga dan juga kepada pengantin khitan. Selanjutnya, Kiai Kumbang 

Sumendhung menjemput sesepuh ‘sosok yang dituakan’ yang bertugas sebagai  

pemimpin upacara  untuk membaca doa dan mantra sembari  membakar kemenyan. 

Orang tua (sesepuh) ini berperan sebagai dukun yang dipercaya memiliki kemampuan 

untuk  mengusir roh jahat. Apabila tidak diusir, roh jahat tersebut akan mengganggu 

warga dusun. Kegiatan selanjutnya adalah selamatan, melantunkan doa syukur kepada 

Allah untuk memohon perlindungan-Nya. Puncak dari kegiatan ini adalah 

pelaksanaan khitan oleh juru khitan. 

Perlengkapan upacara mengusung berbagai makna. Misalnya, angka 2 (dua) 

mengandung makna yang terkait dengan fenomena alam yang berlawanan, seperti  

terang dan gelap, siang dan malam, tua dan muda, serta lelaki dan perempuan; 

penunjukan angka 1 (satu) mengusung makna keekaan (yang tunggal), seperti bumi 



165

putih dengan lauk ayam, gimbal jagung, kerupuk, sawur/kelapa goreng), mentimun, 

lima buah cabe merah, dan jangan lembarang (ayam masak santan).  

Sajian juga dilengkapi dengan berbagai bunga, seperti bunga sundel (berwarna 

putih), bunga mawar merah, bunga wangsa (berwarna kuning) dimasukkan ke dalam 

botol berisi air, 44 tangkai kembang wangsa (berwarna kuning) dimasukkan ke dalam 

bokor kuning, satu botol kecil minyak kelentik (minyak kelapa). Sajian ini ditaruh dalam 

satu tampah besar.  

Setelah pembacaan doa oleh modin, para undangan dijamu makan. Pisang dan 

bunga dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. 

Semua makanan harus dihabiskan, tetapi yang punya hajat tidak boleh ikut 

menikmatinya, karena mereka dalam kondisi membersihkan diri. Kalau masih ada sisa 

makanan, ibu-ibu yang telah membantu dan ibu-ibu tetangga diundang untuk 

menghabiskan makanan tersebut. 

Makna-makna kultural: Maksud upacara tradisional ini tidak hanya untuk 

memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan roh leluhur, tetapi 

memiliki pesan sosial yang sangat mendalam, yakni kerukunan antaranggota keluarga, 

antarteman dan antartetangga. Kerukunan merupakan modal bagi kesejahteraan 

bersama. 

 

3.2.8 Upacara Khitanan 

1) Arak-arakan Khitan Jidhor Sentulan  

Arak-arakan Khitan Jidhor Sentulan merupakan upacara yang dilaksanakan di 

beberapa desa di Kabupaten Jombang untuk merayakan khitanan. Upacara ini sangat 

bernuansa Islam meskipun warna lokalnya juga sangat kental. Anak yang dikhitan 

duduk di atas tandu kemudian diajak berkeliling di sepanjang jalan yang telah 

ditentukan dengan diiringi kaum kerabat dan anak-anak yang ikut bergembira.  

Dalam bahasa orang Jombang, anak yang telah dikhitan tersebut dikatakan 

sebagai anak yang telah di-selam atau diislamkan (dijadikan Islam). Musik pengiring 

dalam upacara ini terdiri atas rebana, gendang, dan jidor. Oleh karena itu, iring-

iringan upacara adat yang digelar sebagai ungkapan kebahagiaan dan  rasa syukur atas 

165 

anak yang telah dikhitan atau diislamkan tersebut dinamakan Arak-arakan Khitan Jidhor 

Sentulan. Upacara ini sangat unik dan mempunyai daya tarik tersendiri karena dikemas 

dengan unsur-unsur lokal. Tampilan seekor harimau jadian yang disebut Kiai Kumbang 

Semendhung, seorang penari topeng yang disebut penthul, arak-arakan, dan upacara 

selamatan.  

Dalam arak-arakan ini yang menjadi pembuka jalan adalah seorang penari 

bertopeng (penthul), disusul anak yang dikhitan yang disebut pengantin khitan yang 

diusung dengan tandu  oleh empat  orang. Harimau jadi-jadian, yang dipercaya sebagai 

penjelmaan Kiai Kumbang Sumendhung, dipercaya sebagai  danyang dusun ‘roh halus 

penjaga dusun’, berjalan di belakang pengantin khitan. Pengiring pengantin khitan ini 

terdiri atas muda-mudi yang belum menikah. Mereka dinggap masih dalam keadaan 

suci dan diberi tugas untuk membawa kembang mayang. Kerabat pengantin khitan 

juga ikut dalam arak-arakan prosesi tersebut. Barisan paling akhir adalah kelompok  

musik yang mengiringi arak-arakan. 

Jalannya upacara: Para peserta upacara melakukan beberapa kegiatan yang 

merupakan rangkaian dari jalannya upacara. Ketika prosesi tiba di depan kediaman 

yang punya hajat (orang tua pengantin khitan), perlengkapan upacara atau sajian yang 

disebut sandhingan dan cok bakal diserahkan kepada ayah pengantin khitan sebagai 

kepala keluarga dan juga kepada pengantin khitan. Selanjutnya, Kiai Kumbang 

Sumendhung menjemput sesepuh ‘sosok yang dituakan’ yang bertugas sebagai  

pemimpin upacara  untuk membaca doa dan mantra sembari  membakar kemenyan. 

Orang tua (sesepuh) ini berperan sebagai dukun yang dipercaya memiliki kemampuan 

untuk  mengusir roh jahat. Apabila tidak diusir, roh jahat tersebut akan mengganggu 

warga dusun. Kegiatan selanjutnya adalah selamatan, melantunkan doa syukur kepada 

Allah untuk memohon perlindungan-Nya. Puncak dari kegiatan ini adalah 

pelaksanaan khitan oleh juru khitan. 

Perlengkapan upacara mengusung berbagai makna. Misalnya, angka 2 (dua) 

mengandung makna yang terkait dengan fenomena alam yang berlawanan, seperti  

terang dan gelap, siang dan malam, tua dan muda, serta lelaki dan perempuan; 

penunjukan angka 1 (satu) mengusung makna keekaan (yang tunggal), seperti bumi 



166

yang satu dan Sang Pencipta bumi dan isinya yang dipercaya juga hanya satu. 

Penggunaan  angka 5 (lima)  mengacu kepada kepercayaan tradisional Jawa,  yakni 

kiblat papat lima pancer ‘empat kiblat, dan satu pusat yang ke-5’. Tradisi ini terancam 

punah. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini digelar sebagai wujud ungkapan 

kebahagiaan dan  rasa syukur atas anak yang telah dikhitan. Selain itu, juga 

merupakan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan 

perlindung dan keselamatan kepada anak-anak yang masih suci tersebut. 

 

2) Khitanan Using  

Khitanan Using merupakan upacara yang dimaksudkan untuk merayakan dan 

mensyukuri seorang anak Using yang dikhitankan. Upacara khitanan Using dilakukan 

oleh warga Kabupaten Banyuwangi yang masih memegang teguh tradisi Using; 

misalnya warga Kecamatan Glagah, Kecamatan Kota Banyuwangi, dan warga 

Kecamatan Rogojampi. Istilah Khitanan mempunyai pengertian yang sama dengan 

‘sunatan’.  

Dalam masyarakat Using, seorang anak yang dikhitankan sering diartikan 

sebagai di-Islamkan. Khitanan berlaku, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. 

Anak perempuan biasanya dikhitan secara khusus, yang berbeda dari anak laki-laki. 

Khitanan yang dilakukan terhadap anak laki-laki selalu dilaksanakan secara besar-

besaran. Pengkhitanan biasanya dilaksanakan pada usia sekitar tujuh tahun. Dahulu 

kegiatan khitanan dilakukan oleh dukun sunat secara tradisional dengan alat yang 

dinamakan calug. Penyembuhannya dilakukan dengan memberikan lenga putih ‘minyak 

putih’. Pemilihan harinya pun tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi dipilihkan 

hari yang baik berdasarkan perhitungan tertentu. Kegiatan khitanan dalam masyarakat 

Using dirayakan dengan menanggap hiburan selama beberapa malam, misalnya 

Barong, Seblang, atau Angklung.  

Upacara khitanan membutuhkan biaya besar. Upacara khitanan terlebih dahulu 

diawali dengan upacara memule saudara si anak (ari-ari) dan mengirim kabar kepada 

para leluhur yang dipimpin sesepuh. Di samping itu, dilakukan pula selamatan di 
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Makam Buyut Cili dengan memberikan sajian berupa tumpeng serakat dengan sajian 

utama pecel pitik. Sajian ini dimaksudkan agar yang punya hajat dan si anak yang 

dikhitan dijauhkan dari berbagai halangan dan bahaya serta segala sesuatu yang 

dilakukan dapat membuahkan hasil baik. Sebelum berangkat ke dukun/mantri sunat, 

si anak meminta doa restu kepada para tamu undangan, lalu dilanjutkan dengan 

sedhekahan dan tahlilan serta pembacaan Lontar Yusuf semalam. Para tamu undangan 

memberi sumbangan dalam berbagai bentuk kepada si anak, misalnya berupa uang 

atau pakaian. Pada malam harinya, dilanjutkan dengan acara jagongan dan pergelaran 

hiburan. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini merupakan tanda masuknya 

tahapan tertentu dari seorang laki-laki. Tahapan ini harus dilalui dengan senantiasa 

memohon perlindungan dari Yang Mahakuasa agar perjalanan menuju usia dewasa 

terbebas dari aral melintang yang merusak masa depannya. 

 

3.2.9 Upacara yang Berkaitan dengan Pekerjaan 

1) Leliwet  

Leliwet adalah upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat Tengger yang 

bermukim di dataran tingi Tengger, yang  bertujuan untuk memberikan ucapan terima 

kasih kepada Ibu Pertiwi atas hasil bumi yang diberikan kepada mereka. Upacara ini 

dilaksanakan di rumah masing-masing petani sebelum menggarap ladangnya. Upacara 

ini juga dimaksudkan untuk ngupah-ngupahi ‘sedekah’ kepada sumber air, ladang, dan 

hasil bumi. Sajian dalam upacara Leliwet ini adalah dua ekor ayam panggang (putih 

dan hitam), dan gubahan ‘bunga tujuh pasang’. Seusai upacara, sajian ditaruh di 

tempat-tempat suci (danyang), sumber air, perempatan jalan, dan ladang. Ayam putih 

ditujukan kepada Hong Pukulun dan ayam hitam kepada Ibu Pertiwi (danyang).  

Dengan melaksanakan upacara ini, petani mengharap kesejahteraan keluarga, 

hasil ladang yang melimpah, dan sumber-sumber air tetap lancar mengalir. Sebelum 

diadakan upacara, ladang untuk sementara tidak boleh digarap. Dalam upacara ini 

seorang dukun mengucapkan mantra Leliwet yang intinya merupakan ungkapan terima 
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yang satu dan Sang Pencipta bumi dan isinya yang dipercaya juga hanya satu. 
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kasih kepada Hong Pukulan sebagai Kekuatan yang telah memberikan kenikmatan 

duniawi. Di samping doa, pelaku upacara juga memberi sajian berupa hasil pertanian.  

Makna-makna kultural: Pesan yang terkandung dalam upacara ini adalah bahwa 

kita hendaknya selalu memberi balasan kepada “Kekuatan” atau orang yang telah 

memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita. Pemberian itu bisa berupa 

benda atau atau doa yang berisi puja dan puji. Hal ini dilakukan agar terjadi harmoni 

antara yang memberi dan yang diberi. 

 

2) Nyadar/Nadar  

Nyadar adalah upacara yang bertujuan untuk mengenang jasa dan mengirim doa 

kepada leluhurnya yang telah mewariskan keterampilan membuat garam. Upacara ini 

dilaksanakan oleh masyarakat Pinggirpapas di kompleks makam Pangeran Anggasuta 

yang terletak di Desa Kebundadap, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.  

Upacara Nyadar atau Nadar dilaksanakan berdasarkan kepercayaan tentang kisah 

hidup seorang mubalig Islam yang bernama Syekh Anggasuta, yang oleh masyarakat 

dikenal dengan sebutan Embah Anggasuta datang ke Sumenep. Ia datang dari Cirebon, 

tetapi asalnya konon dari negara Arab/Persi. Tujuan awal ke Sumenep adalah untuk 

menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanan ke timur, ia melewati jembatan rantai, 

lalu ke selatan hingga tiba di sebuah pantai di desa Pinggirpapas. Ketika air surut, ia 

melihat bekas telapak kaki yang sangat besar. Setelah beberapa hari pada bekas telapak 

kaki tersebut terdapat gumpalan garam. Dari peristiwa ini Syekh Anggasuta 

mengajarkan kepada masyarakat Desa Pinggirpapas cara membuat garam. Akhirnya 

kebiasaan membuat garam terus dilaksanakan sampai sekarang. Kabupaten Sumenep 

menjadi terkenal sebagai penghasil  garam. 

Di samping Pangeran Anggasuta, tokoh-tokoh lain yang senantiasa dimuliakan 

oleh masyarakat Pinggirpapas adalah Syeh Kuasa, Embah Dukun, dan Embah Bangsa. 

Syeh Kuasa adalah adik Anggasuta yang diberi kekuasaan untuk mengatur warga 

Pinggirpapas. Adik Anggasuta yang bernama Indusari dinikahkan dengan Embah 

Bangsa yang berasal dari Sulawesi. Sementara itu, Embah Dukun yang berasal dari 

Banten adalah pembantu Anggasuta. 
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Dalam perkembangan selanjutnya, setiap bulan Maulud, sebelum garam dipanen, 

warga Desa Pinggirpapas mengadakan Upacara Nadar untuk mengenang, menghargai, 

dan menghormati arwah leluhur, serta untuk meningkatkan syiar agama Islam. Hal 

tersebut terlihat dari pembacaan naskah-naskah kuno yang berisi ajaran Islam yang 

dapat dijadikan tuntutan hidup sehari-hari. 

Pada saat upacara Nyadar dihelat, beberapa benda pusaka seperti tombak dan 

keris dikelurkan sebagai perlengkapan upacara. Benda-benda pusaka tersebut 

dikeluarkan satu kali setahun. Sebelum digunakan, benda-benda pusaka tersebut 

dibersihkan dan dibuatkan sajian. Bahkan, beberapa sesepuh melakukan puasa agar 

upacara berjalan dengan lancar. Beberapa hari sebelum pelaksanaan upacara, 

disiapkan piring keramik besar yang disebut panjang, yang digunakan sebagai tempat 

makanan. Seminggu setelah tanggal ditentukan, diadakan korabhan ‘pengecatan 

kompleks pemakaman’.  

Pemimpin upacara adat diatur berdasarkan keturunan keempat tokoh. Hanya 

keturunan Syeh Kuasa yang diperkenankan memukulkan palu untuk mengesahkan 

keputusan. Keempat pemimpin dibantu oleh empat orang penghulu yang juga 

berdasarkan keturunan. Selain itu, mereka juga dibantu oleh empat orang juru doa. 

Upacara adat Nyadar memiliki beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh 

seluruh warga, yaitu 1) tidak boleh mendahului tanggal 12 Maulud; 2) nilai selamatan 

tidak boleh melebihi nilai selamatan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW; 3) 

biaya pelaksanaan harus halal, bukan dari utang; 4) hubungan suami-istri peserta 

upacara harus rukun lahir dan batin; 5) perempuan yang sedang haid atau nifas tidak 

diperkenankan ikut; dan 6) peserta harus mengikuti perayaan Maulud Nabi terlebih 

dahulu. Jika persyaratan ini dilanggar, konon nasi yang ditanak untuk upacara tidak 

akan masak. 

Upacara Nadar dilaksanakan hingga tiga kali dalam setahun. Upacara Nadar 

pertama dilakukan sekitar bulan Juni. Pada saat itu diperkirakan sudah saatnya 

melepas air tua, yaitu air yang kadar garamnya tinggi sebagai bahan utama untuk 

membuat garam. Pada bulan Juni ini petani garam sudah mulai memanen garamnya. 

Setelah panen garam dilakukan dua hingga tiga kali sampai pada bulan Juli, upacara 
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duniawi. Di samping doa, pelaku upacara juga memberi sajian berupa hasil pertanian.  

Makna-makna kultural: Pesan yang terkandung dalam upacara ini adalah bahwa 

kita hendaknya selalu memberi balasan kepada “Kekuatan” atau orang yang telah 

memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada diri kita. Pemberian itu bisa berupa 

benda atau atau doa yang berisi puja dan puji. Hal ini dilakukan agar terjadi harmoni 

antara yang memberi dan yang diberi. 

 

2) Nyadar/Nadar  

Nyadar adalah upacara yang bertujuan untuk mengenang jasa dan mengirim doa 

kepada leluhurnya yang telah mewariskan keterampilan membuat garam. Upacara ini 

dilaksanakan oleh masyarakat Pinggirpapas di kompleks makam Pangeran Anggasuta 

yang terletak di Desa Kebundadap, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.  

Upacara Nyadar atau Nadar dilaksanakan berdasarkan kepercayaan tentang kisah 

hidup seorang mubalig Islam yang bernama Syekh Anggasuta, yang oleh masyarakat 

dikenal dengan sebutan Embah Anggasuta datang ke Sumenep. Ia datang dari Cirebon, 

tetapi asalnya konon dari negara Arab/Persi. Tujuan awal ke Sumenep adalah untuk 

menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanan ke timur, ia melewati jembatan rantai, 

lalu ke selatan hingga tiba di sebuah pantai di desa Pinggirpapas. Ketika air surut, ia 

melihat bekas telapak kaki yang sangat besar. Setelah beberapa hari pada bekas telapak 

kaki tersebut terdapat gumpalan garam. Dari peristiwa ini Syekh Anggasuta 

mengajarkan kepada masyarakat Desa Pinggirpapas cara membuat garam. Akhirnya 

kebiasaan membuat garam terus dilaksanakan sampai sekarang. Kabupaten Sumenep 

menjadi terkenal sebagai penghasil  garam. 

Di samping Pangeran Anggasuta, tokoh-tokoh lain yang senantiasa dimuliakan 

oleh masyarakat Pinggirpapas adalah Syeh Kuasa, Embah Dukun, dan Embah Bangsa. 

Syeh Kuasa adalah adik Anggasuta yang diberi kekuasaan untuk mengatur warga 

Pinggirpapas. Adik Anggasuta yang bernama Indusari dinikahkan dengan Embah 

Bangsa yang berasal dari Sulawesi. Sementara itu, Embah Dukun yang berasal dari 

Banten adalah pembantu Anggasuta. 

169 

Dalam perkembangan selanjutnya, setiap bulan Maulud, sebelum garam dipanen, 

warga Desa Pinggirpapas mengadakan Upacara Nadar untuk mengenang, menghargai, 

dan menghormati arwah leluhur, serta untuk meningkatkan syiar agama Islam. Hal 

tersebut terlihat dari pembacaan naskah-naskah kuno yang berisi ajaran Islam yang 

dapat dijadikan tuntutan hidup sehari-hari. 

Pada saat upacara Nyadar dihelat, beberapa benda pusaka seperti tombak dan 

keris dikelurkan sebagai perlengkapan upacara. Benda-benda pusaka tersebut 

dikeluarkan satu kali setahun. Sebelum digunakan, benda-benda pusaka tersebut 

dibersihkan dan dibuatkan sajian. Bahkan, beberapa sesepuh melakukan puasa agar 

upacara berjalan dengan lancar. Beberapa hari sebelum pelaksanaan upacara, 

disiapkan piring keramik besar yang disebut panjang, yang digunakan sebagai tempat 

makanan. Seminggu setelah tanggal ditentukan, diadakan korabhan ‘pengecatan 

kompleks pemakaman’.  

Pemimpin upacara adat diatur berdasarkan keturunan keempat tokoh. Hanya 

keturunan Syeh Kuasa yang diperkenankan memukulkan palu untuk mengesahkan 

keputusan. Keempat pemimpin dibantu oleh empat orang penghulu yang juga 

berdasarkan keturunan. Selain itu, mereka juga dibantu oleh empat orang juru doa. 

Upacara adat Nyadar memiliki beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh 

seluruh warga, yaitu 1) tidak boleh mendahului tanggal 12 Maulud; 2) nilai selamatan 

tidak boleh melebihi nilai selamatan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW; 3) 

biaya pelaksanaan harus halal, bukan dari utang; 4) hubungan suami-istri peserta 

upacara harus rukun lahir dan batin; 5) perempuan yang sedang haid atau nifas tidak 

diperkenankan ikut; dan 6) peserta harus mengikuti perayaan Maulud Nabi terlebih 

dahulu. Jika persyaratan ini dilanggar, konon nasi yang ditanak untuk upacara tidak 

akan masak. 

Upacara Nadar dilaksanakan hingga tiga kali dalam setahun. Upacara Nadar 

pertama dilakukan sekitar bulan Juni. Pada saat itu diperkirakan sudah saatnya 

melepas air tua, yaitu air yang kadar garamnya tinggi sebagai bahan utama untuk 

membuat garam. Pada bulan Juni ini petani garam sudah mulai memanen garamnya. 

Setelah panen garam dilakukan dua hingga tiga kali sampai pada bulan Juli, upacara 



170

Nadar kedua mulai dilaksanakan yang jatuh pada bulan Agustus. Pada bulan ini panen 

garam masih berlangsung. Ketika panen garam sudah mulai berakhir, yaitu pada bulan 

September, upacara ketiga mulai dilaksanakan. Pada bulan ini musim kemarau sudah 

mulai berakhir sehingga masyarakat Pinggirpapas mulai menyambut musim penghujan 

dan bersiap-siap untuk mengganti lahan garam menjadi lahan tambak ikan. 

Perlengkapan upacara pertama dan kedua sama, yaitu bunga dan bedak serta 

kemenyan ditambah nasi dan lauk ayam, telur, serta bandeng. Pada Nadar ketiga 

benda-benda dan alat-alat upacara yang dikeluarkan lebih banyak lagi. Ada yang 

disebut panjang, yaitu piring keramik asing yang dipergunakan sebagai tempat 

makanan berupa nasi, telur, dan bandeng. Piring keramik diwariskan secara turun-

temurun. Mereka percaya bahwa anggota keluarga yang berani mengeluarkan panjang 

atau menjualnya akan mendapat celaka. 

Jalannya upacara: Nadar pertama dilaksanakan pada hari Jumat dengan 

melakukan kegiatan nyekar, berziarah dan menabur bunga di kompleks makam 

Anggasuta, dilakukan pada sore hari dengan melewati dua jalur; kepala adat dan 

perangkatnya harus berjalan kaki dan menyeberangi Sungai Sarokah, sedangkan warga 

masyarakat boleh melalui jalan biasa dengan mobil atau kendaraan roda dua.  

Para pelaku upacara kemudian menyerahkan sari yang berisi bunga, bedak, dan 

uang kepada penghulu. Bunga dibawa ke kompleks pemakaman oleh istri-istri 

penghulu, diiringi dengan pembakaran kemenyan. Penghulu memimpin pembacaan 

tahlil. Bunga-bunga tersebut diberikan kepada peserta upacara kemudian diletakkan di 

atas makam. Siapa yang paling dulu meletakkan bunga diyakini hajatnya akan cepat 

terkabul. Peserta upacara yang telah menaburkan bunga diolesi bedak yang dicampur 

air pada belakang telinga atau dahinya sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah 

mengikuti upacara dan olesan itu dapat menghindarkan mereka dari gangguan 

makhluk halus. 

Pada hari berikutnya diadakan upacara Kauman. Tumpeng diletakkan di sekitar 

atau di bawah pohon asam keramat sesuai dengan kelompok masing-masing. Para 

penghulu menghitung panjang dengan menggunakan ilmu kanuragan. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui siapa yang tidak hadir atau melakukan upacara adat 
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nadar di rumahnya. Selesai pembacaan doa, sebagian nasi di dalam panjang dimakan. 

Sisa nasi dan lauknya dibawa pulang dan diberikan kepada warga yang tidak mengikuti 

upacara. 

Upacara Nadar kedua dilaksanakan satu bulan setelah upacara pertama, yaitu 

bulan Agustus, dengan bentuk upacara yang tidak jauh berbeda dari upacara pertama. 

Dalam upacara Nadar kedua ini semua senjata milik Anggasuta dikeluarkan dari 

makam Anggasuta. Senjata tersebut dibawa ke pintu gerbang kompleks makam agar 

tetap terjaga keampuhannya. Setelah dibacakan doa, senjata tersebut dikembalikan ke 

tempat semula. 

Nadar ketiga dilaksanakan pada bulan September dengan persyaratan sama 

dengan Nadar pertama dan kedua. Upacara ini dilaksanakan di bekas kediaman Syekh 

Anggasuta. Dalam upacara ketiga ini Layang Jati Swara dan Layang Sampurnaning 

Sembah, yang ditulis pada daun lontar, dibaca serentak di tiap-tiap makam yang 

dilakukan oleh dua orang, seorang membaca dan seorang menerjemahkan. Kegiatan 

ini dilakukan malam hari hingga menjelang subuh. Kedua naskah tersebut dipercaya 

sebagai sumber pengetahuan yang dijadikan pedoman oleh Anggasuta dalam 

berperilaku dan bertindak sebagai seorang hamba Allah. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini merupakan wujud permohonan 

rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mengenang jasa leluhur yang telah 

mengajarkan keterampilan membuat garam yang sangat berguna terhadap kehidupan 

masyarakat.  

 

3.2.10 Upacara yang Berkaitan dengan Kematian 

1) Berobosan   

Upacara Berobosan biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa, yang merupakan 

bagian dari upacara pemakaman. Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat 

pemakaman, anak, cucu, dan menantu orang yang meninggal melakukan upacara 

penghormatan jenazah dengan cara berjalan bolak-balik di bawah keranda yang dipikul.  

Dengan didahului doa, jenazah kemudian diberangkatkan. Seorang perempuan 

yang membawa sapu membukakan jalan bagi jenazah secara simbolis dengan menyapu 

jalan di depannya. Perempuan lain menyebarkan uang recehan yang biasanya menjadi 
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Nadar kedua mulai dilaksanakan yang jatuh pada bulan Agustus. Pada bulan ini panen 

garam masih berlangsung. Ketika panen garam sudah mulai berakhir, yaitu pada bulan 

September, upacara ketiga mulai dilaksanakan. Pada bulan ini musim kemarau sudah 
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nadar di rumahnya. Selesai pembacaan doa, sebagian nasi di dalam panjang dimakan. 
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Upacara Berobosan biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa, yang merupakan 

bagian dari upacara pemakaman. Sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat 

pemakaman, anak, cucu, dan menantu orang yang meninggal melakukan upacara 

penghormatan jenazah dengan cara berjalan bolak-balik di bawah keranda yang dipikul.  

Dengan didahului doa, jenazah kemudian diberangkatkan. Seorang perempuan 

yang membawa sapu membukakan jalan bagi jenazah secara simbolis dengan menyapu 

jalan di depannya. Perempuan lain menyebarkan uang recehan yang biasanya menjadi 
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rebutan anak-anak kecil. Garam disebarkan di halaman yang ditinggalkan jenazah. 

Setelah sampai di pemakaman, jenazah diturunkan ke liang lahat, diletakkan 

membujur ke utara, miring ke kanan menghadap ke barat, diganjal dengan tanah di 

beberapa bagian tubuh dan tali pengikat jenazah di lepas semua. Papan kayu dipasang 

di atas jenazah sebagai pelindung dengan posisi miring. Selanjutnya liang kubur 

dilempari dengan genggaman tanah sebanyak tiga kali oleh keluarga dan kerabat, lalu 

ditimbun dengan tanah galian sampai membentuk gundukan. 

Makna-makna kultural: Tradisi ini dilaksanakan untuk menghormati orang 

yang telah meninggal karena jasa-jasanya. Dengan begitu, orang yang berjasa tersebut 

setelah meninggal, tidak dilupakan begitu saja tetapi dihormati dengan cara yang layak, 

yakni berjalan di bawah jenazahnya dengan maksud menjunjung tinggi jasa-jasa yang 

telah diberikan jenaza kepada mereka yang masih hidup.  

 

2) Entas-entas  

Entas-entas merupakan salah satu bentuk upacara adat yang berhubungan dengan 

siklus hidup manusia, khususnya manusia yang telah meninggal dunia. Upacara ini 

diselenggarakan oleh masyarakat Tengger yang bertempat tinggal di dataran tinggi 

Tengger, yang secara administratif berada dalam naungan empat kabupaten, yakni 

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten 

Malang. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal 

dunia agar dapat masuk surga atau nirwana. Upacara ini diselenggarakan pada hari ke-

1000, dihitung dari hari pertama kematiannya. Dalam tradisi Jawa upacara semacam 

ini disebut nyewu. 

Bebanten Entas-entas: Upacara ini dipimpin oleh dukun, didampingi legen dan 

sesepuh serta beberapa orang kerabat yang berhajat. Makna upacara ini adalah sebagai 

persembahan kepada Sang Hyang Widhi, memohon keselamatan dan memohon agar 

niatnya terkabulkan. Pemasangan kain penutup di atas kepala para pemangku roh 

hingga kain putih menutupi seluruh tubuh pemangku roh. Selanjutnya, wong 

sepuh/sesepuh mengucapkan niat keluarga dan menyebutkan nama-nama orang yang 

rohnya di-entas pada waktu itu. Mantra-mantra yang dibaca dalam upacara Entas-entas 

adalah mantra Pembaron (Entas-entas), Setaben, Tatasing Karayuan, Pangentase, Puja 
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Limbang, Lukat Alit, Puja Susah, Puja Geni, Pangruwatan, Pamit, Damar, Dom, Bebek, 

Ayam, Ngentas Petra, Pekalan, Dawegan, dan Titinipun Kudhung. Pengucapan mantra 

Entas-entas oleh dukun sebanyak 15 bab dan 26 lanjaran, diiringi bunyi kelinting 

hingga pembacaan mantra selesai.  

 

 
Gambar 33 

Dukun Tengger memimpin Entas-entas.17 
 

Salah satu mantra, yakni mantra Pangentase, berbunyi sebagai berikut.  

Hong Pukulun 
hingsun hanebus hatmane si …  
saking krayuman,  
punika panebusing ulun tumpeng putih kuning,  
panggang ayam, sega sewakul,  
jangan sak kuwali, sajining sagoci,  
jumenenga Kaki Bethara pengaman,  
sang bethara muwah Kaki Sementara,  
Nini Panduga Bethara Uma  
kaki rambut tan rambut haranira Nini Pasungean, 
ibu pertiwi satuanmu satoan bobohan  
sing buta buti kala waringin  
sing hukila jati salembu jagat  
wise Kaki Siramajaya kang kasewahan,  
kang munggah hing palinggihan,  
kang munggah hing panyarikan,  
kang munggah hing pambutuhan,  
kang munggah hing pasang kalan,  
kang munggah hing pamanggihan,  
kang kasewahan pati,  
kang begawan ki pangluar,  
sira kabanda kapidana ring ngulah duduhan,  
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Ayam, Ngentas Petra, Pekalan, Dawegan, dan Titinipun Kudhung. Pengucapan mantra 

Entas-entas oleh dukun sebanyak 15 bab dan 26 lanjaran, diiringi bunyi kelinting 

hingga pembacaan mantra selesai.  
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Salah satu mantra, yakni mantra Pangentase, berbunyi sebagai berikut.  

Hong Pukulun 
hingsun hanebus hatmane si …  
saking krayuman,  
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panggang ayam, sega sewakul,  
jangan sak kuwali, sajining sagoci,  
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paningsun nebus setadhah sajinira  
punika Pukulun. 
Hong Pukulun 
sang cipta tama,  
dura tamah utarata sukama tamane rata  
mapan hatma mentas kabeh,  
miwah sira Sang Hyang Tutur Pramana,  
kita kabeh haja sira katungkul  
mangu kapiran maring tegal humala,  
maring halas banaring kayu hagung,  
pereng hagung, haja sira surup salah rupa,  
aja rupa buta dhengen, haja rupa nyabit nyarit,  
maring hanak putu buyutira,  
balik sira muliha maring  
suwarga kayanganira hing jong giri,  
sing selaka meru pucak manik tama,  
pang sawelas pagoha, ring darma tutur  
mawa Kaki Sang Hyang Jagad Pramana,  
dene prase sarwa sugata, jaya-jayane,  
mendewata kabeh, kerkanane widara,  
widadari mangkono pangandikane,  
panastutining ulun, miwah sira  
Sang Hyang Panca Hatma Wastu,  
teka ta muliha maring swarga kayanganira,  
haja sira tetes hing hendra wiyanara,  
pang ingsun kang ngentas maring sira, 
sira sung sun nyangoni bubur kapitara,  
kelawan banyu kumahiligi,  
sangunira maring swarga kayanganira,  
haja sira tedhak hing kakucahan  
niggala tedha lan sesebel  
lan haweha karo wigna,  
tan hasunga sementara,  
kewuhan balik sira tinggala tirta lemar,  
himbuhana banyu kayuhanan,  
mandela neng Sri sedana,  
mas mirah kumala hinten,  
rawan gowan punika Pukulun. 
Sira mentasa hingsun lepas  
muliha milang wisesaha bra malebur,  
dene Sang Hyang Wisesa Guru kang ngaruta,  
ya kang nglepasna,  
hamor ya lepas lan ana punapa  
punika Pukulun 

 

Pembakaran rambut gombak dan kuncung dilakukan oleh dukun terhadap 

setiap pemangku roh, sambil mengucapkan mantra roh yang dientas, dan menyebut 

nama-nama orang yang rohnya dientas. Lalu, oleh dukun jarum disentuhkan pada 
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ujung petra, disinggungkan di ujung rambut, dan dimasukkan pada kain putih 

sebanyak tiga kali pada setiap pemangku roh.  

Dalam tahapan menyucikan roh, dukun menempatkan sejumput beras di atas 

kepala pemangku roh. Pada waktu itu dukun menerima bebek putih (itik putih) dari 

sesepuh dan dibiarkan mematuki beras di atas kepala pemangku roh. Kegiatan serupa 

diulangi, tetapi yang mematuki beras di atas kepala adalah seekor ayam putih. Dalam 

pelepasan petra, dukun membawa sangku air suci sambil mengucapkan mantra dan 

memercikkan air suci ke setiap petra. Setelah itu, petra dilempar ke sesepuh dan 

diterima dengan alat penangkap kukusan untuk dikumpulkan. Legen mengambil 

bumbung yang berisi beras, diserahkan ke ibu dukun agar isinya dituangkan. Dukun 

memerciki kelapa muda dengan air suci. Acara ini, diakhiri dengan melepas kain putih 

yang ditutupkan di atas kepala pemangku roh leluhur. Dukun, sesepuh, dan legen 

mengangkat kain putih dengan serentak. Pemangku roh mencuci muka masing-masing. 

Acara terakhir adalah pembakaran petra: para kerabat membawa petra ke tempat 

peleburan/padanyangan, didampingi sesepuh. Sesepuh melakukan pembakaran petra 

dan menjaga sampai tuntas hingga petra berubah menjadi abu. 

Makna-makna kultural: Upacara tradisional ini bertujuan untuk membebaskan 

orang yang telah meninggal dari dosa yang dilakukannya sewaktu hidup. Tujuannya 

adalah agar ia mendapatkan jalan yang lapang menuju nirwana atau surga serta 

keluarga yang ditinggalkan tidak dirundung kesedihan dan selalu dilimpahi 

keselamatan dan kesejahteraan.  

 

3) Nyadran/Sedekah Panggonan  

Sedekah Panggonan merupakan upacara untuk memberi penghormatan kepada 

tempat persemayaman atau peristirahatan para leluhur (makam/kuburan/tempat 

keramat). Upacara ini dilaksanakan oleh warga Tengger seusai acara sesanding/santi. 

Salah satu acara penting dalam upacara ini adalah penaburan bunga dengan tujuan 

agar arwah para leluhur bisa menyatu dengan Hyang Agung (Tuhan Yang Maha Esa). 

Upacara sraddha agung pernah terjadi pada zaman Hayam Wuruk untuk memperingati 

12 tahun meninggalnya Rajapatni. Dalam upacara nyadran ini warga Tengger beramai-
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paningsun nebus setadhah sajinira  
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mandela neng Sri sedana,  
mas mirah kumala hinten,  
rawan gowan punika Pukulun. 
Sira mentasa hingsun lepas  
muliha milang wisesaha bra malebur,  
dene Sang Hyang Wisesa Guru kang ngaruta,  
ya kang nglepasna,  
hamor ya lepas lan ana punapa  
punika Pukulun 

 

Pembakaran rambut gombak dan kuncung dilakukan oleh dukun terhadap 

setiap pemangku roh, sambil mengucapkan mantra roh yang dientas, dan menyebut 

nama-nama orang yang rohnya dientas. Lalu, oleh dukun jarum disentuhkan pada 
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ujung petra, disinggungkan di ujung rambut, dan dimasukkan pada kain putih 

sebanyak tiga kali pada setiap pemangku roh.  

Dalam tahapan menyucikan roh, dukun menempatkan sejumput beras di atas 

kepala pemangku roh. Pada waktu itu dukun menerima bebek putih (itik putih) dari 
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Acara terakhir adalah pembakaran petra: para kerabat membawa petra ke tempat 

peleburan/padanyangan, didampingi sesepuh. Sesepuh melakukan pembakaran petra 
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orang yang telah meninggal dari dosa yang dilakukannya sewaktu hidup. Tujuannya 

adalah agar ia mendapatkan jalan yang lapang menuju nirwana atau surga serta 

keluarga yang ditinggalkan tidak dirundung kesedihan dan selalu dilimpahi 
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ramai pergi ke makam desa dengan membawa makanan dan minuman. Mereka 

berkumpul sambil membawa makanan dan minuman dan mendengarkan nasihat atau 

pidato para tokoh setempat tentang mengapa mereka melaksanakan nyadran. 

 
Gambar 34 

Warga Tengger—tua dan muda, laki-laki dan perempuan—berkumpul  
di pemakaman desan untuk melaksanakan upacara nyadran.18 

 

Upacara tradisional ini merupakan wujud penghormatan masyarakat Tengger 

terhadap makam para leluhur. Leluhur telah mengajarkan banyak kebaikan yang 

berguna terhadap kehidupan mereka sehingga mereka patut menghargai jasa-jasa para 

leluhur tersebut. 

 

3.2.11. Sumpah Pocong  

Sumpah Pocong adalah upacara yang menggunakan nyawa sebagai taruhannya. 

Upacara ini sering dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di kawasan Tapal Kuda, 

seperti Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan Siubondo. Upacara ini juga merupakan 

peluang bagi tertuduh untuk membebaskan diri dari suatu tuduhan (misalnya dituduh 

sebagai dukun sihir/santet) agar tidak diasingkan atau dihakimi massa. Sumpah 

Pocong dilakukan dengan cara menyalatkan, mendoakan, dan menyumpah si tertuduh 

yang telah dikafani sebagaimana layaknya orang meninggal (pocongan). Upacara ini 

dilakukan di dalam masjid atau surau dengan dipimpin oleh seorang kiai (dengan 

membawa Al Qur’an) dan disaksikan oleh warga masyarakat. Jika si tertuduh benar-

benar melakukan seperti yang dituduhkan, ia akan dilaknat oleh Allah, yakni akan 
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sakit dan akhirnya meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Akan tetapi, jika 

tuduhan salah, ia dipercaya akan terbebas dari kematian dan keterasingan sosial. Ada 

sebagian orang yang percaya bahwa malapetaka itu akan berbalik menimpa orang yang 

menuduhkannya. 

 

3.2.12 Upacara yang Berkaitan dengan Peringatan Hari Besar 

1) Endhog-endhogan  

Upacara Endhog-endhogan diselenggarakan dalam rangka menyambut kelahiran 

Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Banyuwangi. Ribuan endhog ‘telur’ dipersiapkan 

dan disusun dalam beraneka bentuk. Telur-telur itu diletakkan di atas jodhang (alat 

pengusung) yang ukurannya disesuaikan dengan bentuk susunan telur. Jodhang utama 

dan terbesar, lebih sering berbentuk masjid, sedangkan bentuk lainnya bisa binatang, 

perahu, bulan sabit, atau bentuk lain. Perayaan ini diadakan satu tahun sekali dan 

bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal. Selain 

untuk memperingati hari kelahiran nabi, perayaan ini juga merupakan pembuka 

perayaan-perayaan lainnya. 

Masyarakat Banyuwangi mengekspresikan rasa hormatnya terhadap Nabi 

Muhammad SAW melalui upacara ini. Telur yang disusun sama dengan jumlah dzikir, 

yaitu 33 butir, untuk menyimbulkan ucapan tasbih, tahmid, dan takbir. Telur-telur itu 

disusun pada batang pisang kecil. Selain itu, ada juga batang pisang yang diisi 99 butir 

telur, yang menyimbolkan al-asma al-husna atau nama-nama mulia Allah SWT. Jodhang 

yang terbesar berisi 999 butir telur. 

Setelah semuanya siap, arak-arakan segera diberangkatkan. Untuk jodhang 

terbesar dan utama dipanggul kurang lebih 8 orang. Arak-arakan akan dilepas dari 

depan kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan berakhir di Masjid 

Baiturrahman. Pengiringnya menggunakan kostum beraneka ragam.  

Sebelum prosesi Endhog-endhogan dilaksanakan, ada tradisi yang dilakukan oleh 

sebagian warga. Malam hari sebelumnya, anggota masyarakat, khususnya orang-orang 

tua biasanya bertandang atau mlabot ke rumah seorang kiai atau tokoh masyarakat yang 

dijadikan sebagai dapur umum. Sementara itu, para pemuda dan gadis-gadis desa 
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ramai pergi ke makam desa dengan membawa makanan dan minuman. Mereka 

berkumpul sambil membawa makanan dan minuman dan mendengarkan nasihat atau 

pidato para tokoh setempat tentang mengapa mereka melaksanakan nyadran. 
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mempunyai aktivitas tersendiri. Mereka saling menggoda dengan mengucapkan 

wangsalan dan basanan dengan saling berbalas kata menggunakan bahasa Using. Mereka 

melakukannya di suatu ruangan sederhana yang disekat dengan dinding bambu atau 

gedhek. Tradisi ini kemudian dikenal dengan nama gredhoan ‘godaan’ dan masih 

berlangsung di desa-desa di Kecamatan Rogojampi dan Kabat. 

 

2) Garebeg Sura 

Garebeg Sura merupakan upacara khas yang diselenggarakan oleh masyarakat 

Kabupaten Ponorogo untuk menyambut 1 Sura/Muharam. Dalam upacara adat ini 

berbagai macam kegiatan, baik yang bernuansa agama maupun hiburan, dapat diikuti, 

dilihat, dan dinikmati oleh warga. Seminggu sebelum 1 Sura/Muharam diadakan 

festival reog yang dipusatkan di alun-alun kota Ponorogo. Penari reog dari hampir 

seluruh daerah di Indonesia berdatangan untuk mengikuti festival yang sangat unik ini.  

Satu hari sebelum 1 Sura/Muharam masyarakat Ponorogo mengadakan “Kirab 

Pusaka”. Kirab ini dimulai dari kota lama/makam Betara Katong (pendiri kota 

Ponorogo) menuju pendapa kabupaten. Kirab tersebut diramaikan oleh drum band 

pelajar dan berbagai atraksi. Pusaka-pusaka yang dikirab terdiri atas Keris Puspita Rawe 

milik Ki Ageng Kutu yang akhirnya jatuh ke tangan Betara Katong; Tumbak Tunggul 

Naga milik Patih Sela Aji; Payung Tunggul Wulung milik Bethara Katong; Cinde 

Puspita milik I Ageng Mirah; dan pusaka-pusaka lain yang dimiliki oleh sesepuh dan 

masyarakat Ponorogo. Para penguasa lokal, seperti bupati dan camat mengendarai 

dokar ‘kendaraan tradisional yang ditarik oleh kuda’ dan arak-arakan reog Ponorogo. 

Upacara Garebeg Sura di Ponorogo mempersembahkan sajian yang sangat banyak 

dan beragam. Sajian-sajian tersebut meliputi 1) cok bakal, yang terdiri atas potongan 

kelapa, cabai, gula merah, kluwak, kemiri, jahe, bawang putih, gambir, dan kawadan 

takir; 2) bekakak, yang terdiri atas tepung beras diaduk-aduk dengan air kemudian 

dibentuk seperti manusia atau hewan dan kemudian ditanak; 3) deling sadhapur, berupa 

tepung beras yang sudah ditanak, diaduk-aduk dengan air dan dibentuk tumpeng kecil-

kecil 9 pasang. Buliran-buliran tepung beras sebesar jari kelingking dan berwarna 

merah, putih, hijau, biru, hitam, kuning, dan lain-lain ditancapkan pada tumpeng-

179 

tumpeng tersebut; 4) penyon sunglon, berupa tepung beras dicampur air, diberi warna 

kuning, merah, putih, hitam, dan lain-lain, kemudian disusun bersap-sap seperti lapis, 

ditanak, dan diiris-iris; 5)  robyong sekar, berupa bunga-bungaan yang diberi sunduk dan 

ditancapkan pada bunga atau pohon pisang; 6) robyong pradapa, berupa daun-daunan, 

seperti kol, sawi, lembayung, kangkung, pepaya, andong, beringin, sawo, dan lain-lain 

yang ditancapkan di bunga atau pohon pisang; 7) robyong kinang, berupa sirih, gambir, 

kapur, buah pinang, tembakau, dimasukkan dalam daun pisang berbentuk corong; 8) 

robyong rokok, berupa bermacam-macam rokok kelobot, rokok putih, dan cerutu; 9) 

robyong konyoh, berupa bermacam-macam pewangi; 10) tumpeng megana, berupa nasi 

uduk, diisi telur rebus dan sayuran seperti wortel, taoge, buncis, dan lain-lain; 11) 

tumpeng kenit, berupa nasi berbentuk gunungan bersabuk hitam; 12) tumpeng urubing 

damar, yakni tumpeng yang di atasnya ditancapkan cabai merah; 13) tumpeng sasrah, 

berupa nasi yang disebar merata ke seluruh tampah, di atasnya diberi tumpeng; 14) 

tumpeng rukmi, berupa nasi kuning; 15) tumpeng lulut, berupa nasi beras dicampur ketan, 

dibentuk tumpeng; 16) tumpeng giling, berupa tumpeng besar dikelilingi tumpeng-

tumpeng kecil; 17) tumpeng rawon, berupa tumpeng gundul, di atasnya diberi rawon; 

18) tumpeng rajekan, berupa tumpeng yang dikelilingi berbagai sayuran bumbu kelapa; 

19) jangan iwak manuk, berupa sayur burung merpati, derkuku, dan lain-lain; 20) jangan 

iwak banyu tawa, berupa sayur ikan tambra, nila, gurameh, dan lain-lain; 21) jangan 

iwak wedhus (sup kambing); 22) jangan iwak sapi (sup lembu); 23) jangan iwak kebo (sup 

kerbau); 24) jenang abang (bubur merah), yakni bubur beras dicampur santan dan gula 

merah; 25) jenang putih, berupa bubur beras dicampur santan; 26) jenang salaka, berupa 

bubur tepung beras putih; 27) jenang manggul, berupa bubur beras putih dengan 

bumbu bawang merah, bawang goreng, kunyit, daun jeruk, serai dicampur sedikit 

santan, di atasnya diberi telur dadar yang dipotong-potong; 28) jenang grendul, berupa 

bubur warna merah dengan butiran-butiran dari beras ketan dicampur gula merah; 29) 

jenang sumsum, berupa bubur tepung beras, disiram gula merah yang sudah dicairkan; 

30) jenang pathi, berupa bubur dari tepung singkong, diberi santan; 31) jenang dodol, 

berupa tepung beras/ketan, dicampur parutan kelapa, garam, gula merah, dan ditanak; 

32) jenang ngangrang, berupa beras ketan dicampur gula merah, kadang-kadang 



179

mempunyai aktivitas tersendiri. Mereka saling menggoda dengan mengucapkan 

wangsalan dan basanan dengan saling berbalas kata menggunakan bahasa Using. Mereka 

melakukannya di suatu ruangan sederhana yang disekat dengan dinding bambu atau 

gedhek. Tradisi ini kemudian dikenal dengan nama gredhoan ‘godaan’ dan masih 

berlangsung di desa-desa di Kecamatan Rogojampi dan Kabat. 

 

2) Garebeg Sura 

Garebeg Sura merupakan upacara khas yang diselenggarakan oleh masyarakat 

Kabupaten Ponorogo untuk menyambut 1 Sura/Muharam. Dalam upacara adat ini 

berbagai macam kegiatan, baik yang bernuansa agama maupun hiburan, dapat diikuti, 

dilihat, dan dinikmati oleh warga. Seminggu sebelum 1 Sura/Muharam diadakan 

festival reog yang dipusatkan di alun-alun kota Ponorogo. Penari reog dari hampir 

seluruh daerah di Indonesia berdatangan untuk mengikuti festival yang sangat unik ini.  

Satu hari sebelum 1 Sura/Muharam masyarakat Ponorogo mengadakan “Kirab 

Pusaka”. Kirab ini dimulai dari kota lama/makam Betara Katong (pendiri kota 

Ponorogo) menuju pendapa kabupaten. Kirab tersebut diramaikan oleh drum band 

pelajar dan berbagai atraksi. Pusaka-pusaka yang dikirab terdiri atas Keris Puspita Rawe 

milik Ki Ageng Kutu yang akhirnya jatuh ke tangan Betara Katong; Tumbak Tunggul 

Naga milik Patih Sela Aji; Payung Tunggul Wulung milik Bethara Katong; Cinde 

Puspita milik I Ageng Mirah; dan pusaka-pusaka lain yang dimiliki oleh sesepuh dan 

masyarakat Ponorogo. Para penguasa lokal, seperti bupati dan camat mengendarai 

dokar ‘kendaraan tradisional yang ditarik oleh kuda’ dan arak-arakan reog Ponorogo. 

Upacara Garebeg Sura di Ponorogo mempersembahkan sajian yang sangat banyak 

dan beragam. Sajian-sajian tersebut meliputi 1) cok bakal, yang terdiri atas potongan 

kelapa, cabai, gula merah, kluwak, kemiri, jahe, bawang putih, gambir, dan kawadan 

takir; 2) bekakak, yang terdiri atas tepung beras diaduk-aduk dengan air kemudian 

dibentuk seperti manusia atau hewan dan kemudian ditanak; 3) deling sadhapur, berupa 

tepung beras yang sudah ditanak, diaduk-aduk dengan air dan dibentuk tumpeng kecil-

kecil 9 pasang. Buliran-buliran tepung beras sebesar jari kelingking dan berwarna 

merah, putih, hijau, biru, hitam, kuning, dan lain-lain ditancapkan pada tumpeng-

179 

tumpeng tersebut; 4) penyon sunglon, berupa tepung beras dicampur air, diberi warna 

kuning, merah, putih, hitam, dan lain-lain, kemudian disusun bersap-sap seperti lapis, 

ditanak, dan diiris-iris; 5)  robyong sekar, berupa bunga-bungaan yang diberi sunduk dan 

ditancapkan pada bunga atau pohon pisang; 6) robyong pradapa, berupa daun-daunan, 

seperti kol, sawi, lembayung, kangkung, pepaya, andong, beringin, sawo, dan lain-lain 

yang ditancapkan di bunga atau pohon pisang; 7) robyong kinang, berupa sirih, gambir, 

kapur, buah pinang, tembakau, dimasukkan dalam daun pisang berbentuk corong; 8) 

robyong rokok, berupa bermacam-macam rokok kelobot, rokok putih, dan cerutu; 9) 

robyong konyoh, berupa bermacam-macam pewangi; 10) tumpeng megana, berupa nasi 

uduk, diisi telur rebus dan sayuran seperti wortel, taoge, buncis, dan lain-lain; 11) 

tumpeng kenit, berupa nasi berbentuk gunungan bersabuk hitam; 12) tumpeng urubing 

damar, yakni tumpeng yang di atasnya ditancapkan cabai merah; 13) tumpeng sasrah, 

berupa nasi yang disebar merata ke seluruh tampah, di atasnya diberi tumpeng; 14) 

tumpeng rukmi, berupa nasi kuning; 15) tumpeng lulut, berupa nasi beras dicampur ketan, 

dibentuk tumpeng; 16) tumpeng giling, berupa tumpeng besar dikelilingi tumpeng-

tumpeng kecil; 17) tumpeng rawon, berupa tumpeng gundul, di atasnya diberi rawon; 

18) tumpeng rajekan, berupa tumpeng yang dikelilingi berbagai sayuran bumbu kelapa; 

19) jangan iwak manuk, berupa sayur burung merpati, derkuku, dan lain-lain; 20) jangan 

iwak banyu tawa, berupa sayur ikan tambra, nila, gurameh, dan lain-lain; 21) jangan 

iwak wedhus (sup kambing); 22) jangan iwak sapi (sup lembu); 23) jangan iwak kebo (sup 

kerbau); 24) jenang abang (bubur merah), yakni bubur beras dicampur santan dan gula 

merah; 25) jenang putih, berupa bubur beras dicampur santan; 26) jenang salaka, berupa 

bubur tepung beras putih; 27) jenang manggul, berupa bubur beras putih dengan 

bumbu bawang merah, bawang goreng, kunyit, daun jeruk, serai dicampur sedikit 

santan, di atasnya diberi telur dadar yang dipotong-potong; 28) jenang grendul, berupa 

bubur warna merah dengan butiran-butiran dari beras ketan dicampur gula merah; 29) 

jenang sumsum, berupa bubur tepung beras, disiram gula merah yang sudah dicairkan; 

30) jenang pathi, berupa bubur dari tepung singkong, diberi santan; 31) jenang dodol, 

berupa tepung beras/ketan, dicampur parutan kelapa, garam, gula merah, dan ditanak; 

32) jenang ngangrang, berupa beras ketan dicampur gula merah, kadang-kadang 



180

dicampur buah nangka masak yang dipotong kecil-kecil; 33) jenang lemu, berupa bubur 

beras dicampur santan, dan sedikit garam; 34) jenang kalindhingringan, berupa bubur 

merah yang sebagian ditumpangi bubur putih; 35) jenang taning, berupa campuran 

bermacam-macam bubur; 36) jenang koloh, berupa kolak pisang dan lain-lain; 37) jadah, 

berupa ketan dicampur parutan kelapa dan garam, kemudian ditanak; 38) wajik, 

berupa ketan yang ditanak, kemudian dicampur adonan gula merah, santan, dan 

sedikit garam; 39) pudhak, berupa nasi gurih yang dipadatkan; 40) pondhoh, berupa 

beras dicampur parutan kelapa, diberi warna biru, kemudian ditanak dan dipadatkan; 

41) ketan manca warna, berupa ketan dicampur kelapa dan sedikit garam, ditanak, 

diberi warna merah, hijau, hitam, kuning, dan lain-lain; 42) jajan pasar; 43) pala kirna, 

berupa bermacam-macam hasil palawija; 44) pala gumantung, seperti sawo, mangga, 

jambu, dan lain-lain; 45) pala kapendhem, seperti ubi, suweg, ubi jalar, dan lain-lain; 46) 

pala kasimpar, seperti waluh, semangka, mentimun, dan lain-lain; 47) pala adeg, seperti 

kelapa, pepaya, pinang, dan lain-lain; 48) telur ayam; 49) endhog kambangan, seperti 

telur itik, angsa, dan lain-lain; 50) telur burung; 51) telur puyuh; 52) endhog jrubug, 

yakni telur ikan air tawar; 53) ikan lele yang masih hidup; 54) jarik batik semen-semen, 

yakni batik motif dedaunan dan bunga-bungaan; 55) jarik tenun; 56) jarik bangbangan, 

yakni batik dengan berbagai warna. 

Dalam upacara adat Garebeg Suro ini juga diadakan upacara pelarungan sesaji, 

yakni upacara pelepasan (pelarungan) sesaji ke tengah telaga Ngebel (Ponorogo bagian 

timur) yang dilaksanakan pada hari 1 Sura/Muharam dengan tujuan agar terhindar 

dari musibah dan bencana (tolak balak). Larung sesaji di Telaga Ngebel ini juga terkait 

dengan legenda tentang asal-usulnya. Dikisahkan bahwa seekor ular besar dimasak dan 

dibuat pesta para penduduk. Di tengah pesta tersebut muncul seorang anak kecil. 

Anak kecil itu kemudian mengadakan sayembara untuk mencabut sebatang lidi yang 

ditancapkan ke dalam tanah. Tak seorang warga desa pun berhasil mencabut lidi itu. 

Sebelum anak kecil itu muncul di pesta, ia berpesan kepada nenek tua yang tidak ikut 

makan daging ular untuk membuat perahu dan dayung. Kemudian, anak kecil itu 

mencabut lidi dari dalam tanah dan keluarlah air dari lubang bekas lidi tersebut yang 
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akhirnya menggenangi dan menenggelamkan desa beserta para warganya. Ternyata 

anak kecil itu merupakan jelmaan dari ular tersebut yang bernama Baru Klinting. 

Sajian yang diperlukan dalam larung sesaji Telaga Ngebel meliputi bunga tujuh 

warna, nasi tumpeng lengkap dengan isinya, satu ayam jago berwarna putih, dan satu 

ayam jago cemani (berwarna hitam). Upacara dilaksanakan pada pagi hari 1 

Sura/Muharam di Telaga Ngebel. Upacara dimulai dengan dua orang yang membawa 

semua perlengkapan ke tengah telaga dengan berenang, disaksikan oleh tokoh-tokoh 

masyarakat, sesepuh, dan aparat desa/pemerintah di tepi telaga.  

Festival Reog Ponorogo berlangsung selama 1 minggu yang diakhiri dengan 

acara penutupan, yaitu pengumuman dan penyerahan piala kepada pemenangnya, 

yang disampaikan oleh Bupati Ponorogo sekaligus menutup acara festival tersebut. 

Selama berlangsungnya acara festival tersebut ada acara lain yang juga digelar, yaitu 

bazar makanan dan minuman khas Ponorogo. Festival Reog Ponorogo berkaitan 

dengan aspek keagamaan. Pada zaman dahulu orang Jawa mempunyai kepercayaan 

bahwa roh hewan yang mati dapat dipanggil lagi seperti halnya roh manusia. Roh 

tersebut dipanggil agar dapat menjaga keselamatan dan memberi kekuatan dengan 

cara mengenakan topeng hewan dan menari-nari sambil menantikan turunnya roh 

tersebut. Roh harimau dianggap sebagai roh yang paling kuat dalam menjaga 

keselamatan. Ritual tersebut kemudian berkembang menjadi tari-tarian. 

 

3) Upacara Karo  

Upacara adat Karo atau perayaan Karo atau hari raya Karo orang Tengger jatuh 

pada bulan ke-2 kalender Tengger. Karo merupakan nama bulan ke-2 dalam 

perhitungan tahun kalender Tengger. Dalam bulan ini orang Tengger mengadakan 

upacara/selamatan dan perayaan untuk memuliakan, mengingat, dan memohon 

berkah kepada roh-roh halus dan arwah orang-orang yang telah meninggal dunia. 

Sebagian pewaris aktif tradisi Tengger mengatakan bahwa perayaan Karo merupakan 

kesepakatan antara Kanjeng Nabi dan Ajisaka untuk mengenang gugurnya dua abdi 

yang bernama Setya atau Alif dan Setuhu atau Hana, pengikut setia kedua tokoh 

tersebut. Menurut mereka makna Karo adalah nylameti wong loro ‘mengadakan 
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dicampur buah nangka masak yang dipotong kecil-kecil; 33) jenang lemu, berupa bubur 
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selamatan untuk dua orang’, si Hana dan si Alif atau si Setya dan si Setuhu, atau juga 

laki-laki dan perempuan yang mengemban tugas suci dari Yang Mahaagung sebagai 

pembawa wiji ‘benih’, lambang kehidupan/kesuburan. Perayaan Karo jatuh pada 

purnama bulan Karo (tanggal 15 Karo). Masyarakat Tengger mengundang leluhurnya 

dengan cara meminta kemenyan yang sudah diberi mantra oleh dukun. Para leluhur 

yang telah meninggal dunia dimohon dapat mendampingi keluarga yang masih hidup. 

Hari raya Karo sangat mirip dengan perayaan lebaran atau hari raya Fitri yang 

dirayakan umat Islam. Pada hari berbahagia tersebut orang Tengger saling berkunjung, 

baik ke rumah sanak saudara maupun tetangga, untuk memberikan ucapan selamat 

Karo dan bermaaf-maafan. Perayaan ini berlangsung selama satu sampai dua minggu. 

Selama waktu itu berpuluh-puluh ternak, kebanyakan ayam, kambing, sapi, dan babi 

disembelih untuk dinikmati dagingnya.  

Bagi orang Tengger, hari raya Karo adalah hari yang ditunggu-tunggu. Perayaan 

yang berlangsung hampir dua minggu tersebut merupakan saat yang penuh suka cita 

dan pesta pora, seolah-olah orang Tengger ingin menebus seluruh keletihan dan 

kejenuhan kerja seharian penuh di ladang yang telah mereka jalani selama satu tahun. 

Seluruh lapisan masyarakat Tengger, baik tua-muda, besar-kecil, Hindu, Kristen, 

Budha, maupun Islam, menyatu dalam suka cita perayaan Karo. Hari raya Karo akan 

makin meriah apabila hasil panen orang Tengger bagus. 

Perayaan Karo yang diselenggarakan oleh orang Tengger Malang dan Lumajang 

tidak disertai pertunjukan tari sakral Sodor atau Sodoran seperti yang terjadi di kawasan 

orang Tengger Pasuruan dan Probolinggo. Orang Tengger Malang dan Lumajang 

merayakannya dengan tari Ojung dan seni tayuban. Seni tayub adalah seni tari yang 

penarinya terdiri atas kaum laki-laki dan satu atau lebih penari perempuan yang 

disebut tledhek atau tandhak. Tledhek atau tandhak bertugas menemani laki-laki yang 

menari. Di samping itu, para tandhak juga menyanyi dan menyuguhkan bir atau 

minuman keras jenis lain kepada para lelaki yang menari. Tentu saja acara seperti ini 

seringkali menjadi ajang mabuk-mabukan, terutama ketika malam telah larut. 

Menurut para pewaris aktif tradisi Tengger, roh-roh halus menyukai seni tayub. 

Oleh karena itu, dalam setiap perayaan Karo penyelenggaraan tayuban menjadi 
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prioritas utama. Jika tidak menyelenggarakan tayuban, mereka percaya bahwa musibah 

akan menimpa desa, baik berupa wabah maupun bencana alam. Musibah tersebut 

dipercaya sebagai akibat dari kemarahan roh halus penjaga desa. Menurut penuturan 

mereka, apabila permintaan roh halus tidak dilayani, mereka akan mengamuk dan 

banyak orang meninggal dunia pada bulan Karo. 

Perayaan Karo yang melibatkan seluruh warga desa tersebut dapat dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu 1) penyelenggaraan yang bersifat komunal yang didanai oleh 

seluruh warga desa, dan 2) penyelenggaraan yang bersifat individual yang didanai oleh 

masing-masing kepala keluarga. Pada umumnya perayaan Karo dimulai dengan 

upacara sameninga yang diselenggarakan di rumah dukun. Di beberapa tempat, upacara 

awal ini diselenggarakan di Balai Desa. Maksud upacara ini adalah untuk 

memberitahukan kepada dewa bahwa kegiatan ritual Karo telah dimulai. 

Beberapa hari setelah upacara pembukaan, tiap-tiap kepala keluarga membawa 

sumbangan berupa makanan dan uang yang disebut torun atau pupon ke Balai Desa. Di 

tempat ini dukun Tengger mengabsahkan sajian yang sudah dipersiapkan. Kepala Desa 

mengundang para pemuka desa ke Balai Desa untuk membagi tugas dalam 

penyelenggaraan upacara Karo dan dilanjutkan dengan makan bersama. Mereka 

kemudian menyiapkan tempat yang akan digunakan untuk tayuban dan makan-

minum yang merupakan puncak perayaan, dan mengundang tandhak atau tledhek dari 

daerah “bawah” atau dataran rendah. 

Sebelum acara tayuban dimulai, tandhak atau tledhek dibawa ke sanggar 

padayangan yang dijaga oleh roh halus tertentu. Di tempat ini dukun Tengger 

mengabsahkan sesaji dan membakar kemenyan. Dewa-dewa diundang turun ke desa. 

Tandhak, pemuka desa, dan dukun terlibat dalam kegiatan di tempat ini. Tandhak 

menari dan menyanyikan lagu Jawa tertentu yang menurut dukun Tengger menjadi 

kesukaan Sang Danyang. Seusai memberi sajian kepada Sang Danyang, dukun dan 

rombongan memberi sajian dan doa kepada roh halus penjaga sumber air (sanggar 

banyu) yang biasanya terletak tidak jauh dari sanggar padanyangan. 

Dari sanggar padanyangan, dukun lalu memimpin rombongan untuk menuju ke 

makam para cikal bakal (tokoh pendiri desa). Di makam keramat tersebut lagi-lagi 
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dukun dan rombongan meminta tledhek atau tandhak untuk menari dan menyanyikan 

lagu-lagu Jawa dan beberapa lagu kesukaan para roh. Setelah acara di padanyangan, 

sanggar banyu, dan makam cikal bakal selesai, warga desa berbondong-bondong ke balai 

desa untuk makan bersama. Di Balai Desa dukun mengabsahkan sajian sanggar ageng 

atau dandosan resik yang disediakan oleh kepala desa. Sajian ini ditujukan kepada roh 

leluhur agar tidak mengganggu anak cucu yang masih hidup di dunia. Di samping itu, 

ada sajian lain yang disebut tumpeng ageng yang juga ditujukan kepada dewa dan roh 

leluhur. Sajian ini berasal dari para warga yang sengaja dibawa dari rumah untuk 

keperluan selamatan ini di balai desa. 

Acara tayuban di balai desa dimulai setelah seorang atau lebih tandhak 

menyanyikan lagu selamat datang kepada para hadirin. Para ibu berdiri berderet-deret 

sambil melihat suami mereka menari dan bersuka ria bersama para tandhak. 

Perempuan-perempuan desa ini tidak ikut menari atau minum alkohol. Para suami 

mereka duduk di dalam ruangan, menunggu saat-saat ketiban sampur (mendapat giliran 

menari bersama tandhak). Yang lebih dulu mendapat giliran menari biasanya adalah 

yang status sosial yang lebih tinggi, misalnya pejabat pemerintah daerah, pamong desa 

atau para pemuka masyarakat. Mereka menyanyi dan menari sampai pagi hari. 

Di samping acara-acara tersebut, masih ada satu upacara kecil tetapi penting, 

yaitu upacara banten gedhe yang juga diselenggarakan di balai desa. Sajian banten gedhe 

ini berupa batang tebu (jika ada) sebagai penyangga, bunga, daun kelapa, dan dahan-

dahan kecil. Pada batang tebu itu ditaruh pisang, nasi, jagung, dan daging. Upacara ini 

berlangsung sangat singkat. Para dukun berdiri menghadap tuwuhan (tanaman yang 

dijadikan sajian), berdoa, membakar kemenyan, dan mempersilakan dewa untuk 

menerima sajian. 

Setelah upacara banten gedhe para dukun mulai berkeliling dari rumah ke rumah 

untuk mengesahkan sajian yang dipersiapkan oleh masing-masing kepala keluarga. Di 

sini pelaksanaan ritual yang bersifat individual dimulai. Karena wilayahnya sangat luas, 

para dukun dibantu oleh beberapa orang dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat 

yang bersamaan orang Tengger saling berkunjung, saling memaafkan, tidak ubahnya 

orang Islam yang merayakan hari Lebaran. 
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Setiap rumah orang Tengger, meskipun berbeda agama, mengadakan sajian 

selamatan Karo, yaitu yang disebut sajian sesanding atau sesanti. Pelaksanaan ritual yang 

bersifat individual ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan 

seluruh anggota keluarga yang bersangkutan. Sajian sesanding terdiri atas nasi tumpeng 

22 buah, takir berisi jajan 22 buah, disertai petra dan agem. Petra adalah boneka yang 

terbuat dari dedaunan dan bunga yang digunakan sebagai lambang anggota keluarga 

yang sudah meninggal, sedangkan agem adalah tempat duduk roh leluhur yang terbuat 

dari bunga. Jumlah petra bergantung pada jumlah anggota yang sudah meninggal. 

Di samping sajian di atas, orang Tengger juga mempersiapkan sajian yang 

ditaruh di atas balai-balai. Sajian tersebut disertai sandhingan berupa pisang (gedhang 

ayu) dan dandanan pras yang ditaruh di dalam sebuah tampah atau nyiru. Sajian ini 

ditujukan kepada roh leluhur yang sekarang berada di alam lain, yang merupakan 

tempat asal mereka sebelumnya. Tujuan adalah agar roh-roh tersebut tidak 

mengganggu para saudaranya yang masih hidup dan agar yang masih hidup diberi 

kemudahan mencari sandang pangan. Dalam mengabsahkan sajian, para dukun 

menyembah boneka petra lalu mengusapnya dengan wewangian dan kemudian berdoa 

lagi untuk meminta kepada roh leluhur agar yang mengadakan sajian diberi 

perlindungan. Pelaksanaan ritual yang terakhir adalah mempersilakan roh-roh leluhur 

kembali ke tempat tinggalnya. 

Seminggu setelah acara tayuban atau sodoran, orang Tengger menyelenggarakan 

upacara nyadran secara besar-besaran di makam-makam sanak keluarga dan orang tua 

mereka yang terletak di pinggir desa. Kata nyadran berasal dari kata sraddha, yakni 

upacara untuk memperingati orang yang telah meninggal dunia. Upacara sraddha agung 

pernah terjadi pada zaman Hayam Wuruk untuk memperingati dua belas tahun 

meninggalnya Rajapatni (Lihat Poesponegoro, 1990:438). Dalam upacara nyadran 

orang Tengger ramai-ramai berkumpul di makam desa mereka dengan membawa 

makanan dan minuman serta mengenakan baju baru. Di sekitar makam biasanya para 

pemuda Tengger berhura-hura dengan membunyikan petasan yang ledakannya sangat 

memekakkan telinga. 
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leluhur agar tidak mengganggu anak cucu yang masih hidup di dunia. Di samping itu, 

ada sajian lain yang disebut tumpeng ageng yang juga ditujukan kepada dewa dan roh 

leluhur. Sajian ini berasal dari para warga yang sengaja dibawa dari rumah untuk 

keperluan selamatan ini di balai desa. 

Acara tayuban di balai desa dimulai setelah seorang atau lebih tandhak 

menyanyikan lagu selamat datang kepada para hadirin. Para ibu berdiri berderet-deret 

sambil melihat suami mereka menari dan bersuka ria bersama para tandhak. 

Perempuan-perempuan desa ini tidak ikut menari atau minum alkohol. Para suami 

mereka duduk di dalam ruangan, menunggu saat-saat ketiban sampur (mendapat giliran 

menari bersama tandhak). Yang lebih dulu mendapat giliran menari biasanya adalah 

yang status sosial yang lebih tinggi, misalnya pejabat pemerintah daerah, pamong desa 

atau para pemuka masyarakat. Mereka menyanyi dan menari sampai pagi hari. 

Di samping acara-acara tersebut, masih ada satu upacara kecil tetapi penting, 

yaitu upacara banten gedhe yang juga diselenggarakan di balai desa. Sajian banten gedhe 

ini berupa batang tebu (jika ada) sebagai penyangga, bunga, daun kelapa, dan dahan-

dahan kecil. Pada batang tebu itu ditaruh pisang, nasi, jagung, dan daging. Upacara ini 

berlangsung sangat singkat. Para dukun berdiri menghadap tuwuhan (tanaman yang 

dijadikan sajian), berdoa, membakar kemenyan, dan mempersilakan dewa untuk 

menerima sajian. 

Setelah upacara banten gedhe para dukun mulai berkeliling dari rumah ke rumah 

untuk mengesahkan sajian yang dipersiapkan oleh masing-masing kepala keluarga. Di 

sini pelaksanaan ritual yang bersifat individual dimulai. Karena wilayahnya sangat luas, 

para dukun dibantu oleh beberapa orang dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat 

yang bersamaan orang Tengger saling berkunjung, saling memaafkan, tidak ubahnya 

orang Islam yang merayakan hari Lebaran. 
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Setiap rumah orang Tengger, meskipun berbeda agama, mengadakan sajian 

selamatan Karo, yaitu yang disebut sajian sesanding atau sesanti. Pelaksanaan ritual yang 

bersifat individual ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan 

seluruh anggota keluarga yang bersangkutan. Sajian sesanding terdiri atas nasi tumpeng 

22 buah, takir berisi jajan 22 buah, disertai petra dan agem. Petra adalah boneka yang 

terbuat dari dedaunan dan bunga yang digunakan sebagai lambang anggota keluarga 

yang sudah meninggal, sedangkan agem adalah tempat duduk roh leluhur yang terbuat 

dari bunga. Jumlah petra bergantung pada jumlah anggota yang sudah meninggal. 

Di samping sajian di atas, orang Tengger juga mempersiapkan sajian yang 

ditaruh di atas balai-balai. Sajian tersebut disertai sandhingan berupa pisang (gedhang 

ayu) dan dandanan pras yang ditaruh di dalam sebuah tampah atau nyiru. Sajian ini 

ditujukan kepada roh leluhur yang sekarang berada di alam lain, yang merupakan 

tempat asal mereka sebelumnya. Tujuan adalah agar roh-roh tersebut tidak 

mengganggu para saudaranya yang masih hidup dan agar yang masih hidup diberi 

kemudahan mencari sandang pangan. Dalam mengabsahkan sajian, para dukun 

menyembah boneka petra lalu mengusapnya dengan wewangian dan kemudian berdoa 

lagi untuk meminta kepada roh leluhur agar yang mengadakan sajian diberi 

perlindungan. Pelaksanaan ritual yang terakhir adalah mempersilakan roh-roh leluhur 

kembali ke tempat tinggalnya. 

Seminggu setelah acara tayuban atau sodoran, orang Tengger menyelenggarakan 

upacara nyadran secara besar-besaran di makam-makam sanak keluarga dan orang tua 

mereka yang terletak di pinggir desa. Kata nyadran berasal dari kata sraddha, yakni 

upacara untuk memperingati orang yang telah meninggal dunia. Upacara sraddha agung 

pernah terjadi pada zaman Hayam Wuruk untuk memperingati dua belas tahun 

meninggalnya Rajapatni (Lihat Poesponegoro, 1990:438). Dalam upacara nyadran 

orang Tengger ramai-ramai berkumpul di makam desa mereka dengan membawa 

makanan dan minuman serta mengenakan baju baru. Di sekitar makam biasanya para 

pemuda Tengger berhura-hura dengan membunyikan petasan yang ledakannya sangat 

memekakkan telinga. 
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Upacara nyadran juga dipimpin oleh dukun Tengger. Selain diberi sesaji 

makanan dan minuman, roh-roh orang yang sudah meninggal juga dihibur dengan 

kuda kencak atau kuda joged yang dihias dan menari-nari diiringi gamelan. Dalam 

upacara di tengah makam yang berlangsung dengan meriah itu, sebagian dukun 

Tengger mengingatkan kembali tentang kisah Ajisaka yang menjadi leluhur mereka. 

Upacara ini diakhiri dengan makan dan minum bersama-sama.  

 

4) Kasada  

Upacara adat Kasada atau Yadnya Kasada adalah hari raya kurban bagi orang 

Tengger. Upacara ini jatuh pada tanggal 14 malam bulan ke-12 atau bulan Kasada 

menurut kalender Tengger. Yadnya Kasada  diikuti oleh seluruh masyarakat Tengger 

yang bertempat tinggal di kawasan Bromo-Tengger-Semeru. Puncak upacara 

diselenggarakan di Pura Luhur Poten, di tengah Laut Pasir atau Segara Wedhi. Pura 

tersebut menghadap ke Gunung Bromo. Yadnya Kasada merupakan amanat dari 

Raden Kusuma, putra bungsu pasangan Rara Anteng dan Jaka Seger, leluhur orang 

Tengger. Pada waktu fajar menyingsing orang Tengger berbondong-bondong menuju 

kawah Bromo untuk melempar kurban ke dalam kawah tersebut. Kurban yang 

dilempar ke dalam kawah berupa hasil pertanian dan ternak. Dengan 

mempersembahkan kurban, orang Tengger berharap mereka akan dijauhkan dari 

malapetaka dan diberi kemakmuran. Sajian yang dilempar tersebut ditaruh dalam 

ongkek, yakni alat yang terbuat dari bambu untuk menaruh sajian. Di tengah-tengah 

Yadnya Kasada yang diselenggarakan di Poten tersebut juga dilaksanakan mulunen, 

yakni ujiacalon dukun Tengger. Para calon dukun yang hafal mantra-mantra tertentu 

akan dinyatakan lulus. 

Sampai saat ini masyarakat Tengger dan para dukun yang menjadi pewaris aktif 

tradisi Tengger berpendapat bahwa kata Tengger berasal dari paduan dua suku kata 

terakhir tokoh legendaris yang juga dianggap sebagai leluhur orang Tengger, yakni 

Rara Anteng dan Jaka Seger. Rara Anteng mereka yakini sebagai puteri Prabu Brawijaya 

V, Raja Majapahit terakhir yang memerintah menjelang kejatuhan Majapahit. Rara 

Anteng terpaksa mengungsi ke pegunungan Tengger karena Majapahit mendapat 
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serangan dari Demak. Jaka Seger dipercaya sebagai seorang putera Brahmana yang 

sedang bertapa di pegunungan ini.  

 

5) Kirab 1 Sura Pamenang  

Upacara adat Kirab 1 Sura Pamenang adalah upacara yang bertujuan untuk 

memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Upacara ini 

dilaksanakan di Desa Pamenang, Kabupaten Kediri, pada 1 Muharam. Dalam agama 

Islam, 1 Muharam merupakan tahun baru Hijriyah. Menurut kepercayaan masyarakat 

Jawa, tanggal 1 Sura ini merupakan hari yang sakral atau keramat. Upacara adat Kirab 

1 Sura Pamenang merupakan ruwatan pusaka di tempat moksanya Prabu Jayabaya yang 

diyakini oleh masyarakat setempat, yakni di kompleks makam Prabu Jayabaya, seorang 

raja yang memerintah di Kerajaan Jenggala. 

Sehari sebelum upacara kirab Suroan dilakukan acara pengajian di masjid dan 

langgar-langgar setempat dengan masing-masing orang membawa nasi berkat. Kegiatan 

ini dilakukan pada pagi hari dan dipimpin oleh para kiai. Seusai acara pengajian, nasi 

berkat tersebut dibagi kepada para peserta dan pada akhir acara diadakan acara makan 

bersama. 

Upacara kirab 1 Sura dimulai dengan acara pertemuan di antara para pejabat 

pemerintah kelurahan setempat dan kecamatan beserta para sesepuhnya. Acara 

pertemuan ini berada di tempat Lurah/Kepala Desa Pamenang karena di tempat 

tersebut terdapat salah satu pusaka peninggalan Prabu Jayabaya yang berupa keris. 

Pusaka-pusaka yang diikutsertakan dalam acara kirab tersebut biasanya milik 

para sesepuh atau siapa saja yang memiliki pusaka yang bertuah, seperti tombak dan 

keris. Setelah diadakan ruwatan, pusaka-pusaka tersebut diharapkan akan lebih 

bertuah. Tiap-tiap pusaka dimasukkan ke dalam joli-joli yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Joli-joli tersebut dipikul oleh 4 orang laki-laki yang kesemuanya 

mengenakan pakaian layaknya abdi kerajaan Jenggala. 

Kirab pusaka diberangkatkan sore hari menuju tempat moksanya Prabu Jayabaya. 

Kirab terdiri atas Putri Domas (barisan paling depan) dengan membawa bunga-

bungaan, disusul barisan prajurit lengkap dengan senjata tombaknya, lalu barisan joli-
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joli yang membawa berbagai pusaka. Di belakang barisan joli-joli adalah barisan para 

sesepuh yang akan melakukan ruwatan dan terakhir merupakan barisan para pemilik 

pusaka yang akan diruwat. Di sepanjang jalan menuju tempat ruwatan banyak warga 

menyaksikan kirab pusaka-pusaka bertuah tersebut. Di samping ingin tahu, mereka 

juga ingin ngalab berkah ‘mengambil dampak positif dari pusaka-pusaka tersebut’. 

Puncak upacara Suroan dilakukan di tempat moksanya Prabu Jayabaya. Upacara 

dimulai dengan melakukan pembacaan riwayat singkat Prabu Jayabaya oleh seorang 

sesepuh. Kemudian, penghormatan dilakukan dengan menaburkan bunga. Setelah itu, 

dilakukan acara ruwatan pusaka yang diiringi dengan puji-pujian secara kejawen 

‘merujuk kepada tradisi Jawa’ di sebuah pendapa yang dibangun untuk acara 

penyucian tersebut. Dengan berakhirnya acara ngruwat pusaka, berakhir pula upacara 

kirab 1 Sura ini. 

Pada malam harinya dilakukan acara pergelaran wayang kulit semalam suntuk di 

tempat kediaman Lurah Pamenang. Lakon wayang yang dibawakan biasanya berupa 

cerita-cerita Panji yang bersumber dari Kerajaan Jenggala atau Kediri.  

Pamoksan Sri Aji Jayabhaya terletak di Desa Menang, Kecamatan Pagu, 

Kabupaten Kediri dengan jarak kira-kira 20 km arah timur laut Kota Kediri. Kata 

“pamoksan” berasal dari kata dasar “moksa” yang berarti ‘hilang/naiknya jiwa dan raga 

manusia secara bersama-sama menghadap Sang Pencipta di alam kelanggengan’. Di 

sekitar Desa Menang ini banyak tersebar situs-situs arkeologis, antara lain Situs Arca 

Thotok Kerot (Dwarapala) di Bulupasar, kira-kira 1 km sebelah selatan Desa Menang 

dan Situs Calon Arang (struktur bangunan) di Sukorejo, kira-kira 1 km sebelah timur 

Desa Menang.    

Sri Aji Jayabhaya atau Sri Mapanji Jayabhaya adalah sosok raja yang termashur 

dalam dinamika kesejarahan Indonesia pada masa Jawa Kuna. Di antara raja-raja masa 

Kerajaan Kadiri, Sri Mapanji Jayabhaya merupakan raja yang terbesar dan termashur. 

Kebesaran dan kemashurannya masih berkumandang sampai dengan saat ini, 

terutama jika dikaitkan dengan ramalan-ramalannya tentang Tanah Jawa yang 

dikemukakan dalam Jangka Jayabaya. 
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6) Manusuk Sima  

Manusuk Sima merupakan upacara yang diselenggarakan oleh warga Kediri dalam 

rangka peringatan Hari Jadi Kota Kediri, yang didasarkan pada sumber prasasti tertulis 

Kwak yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rake Kayuwangi yang telah memberikan 

tanah sima (tanah yang dibebaskan dari berbagai bentuk pajak). Penyerahan tanah 

sima tersebut akhirnya dikenal dengan upacara Manusuk Sima.  

Pelaksanaan upacara yang selalu diadakan pada saat peringatan hari jadi Kota 

Kediri ini dipusatkan di sumber air Kwak (pemandian Tirtayasa). Di tempat inilah 

didirikan witana atau panggung untuk tempat pelaksanaan upacara tradisi Manusuk 

Sima. Perlengkapan yang diperlukan dalam upacara ini terdiri atas a) uba rampe yang 

meliputi tambra prasasti, batu sima, batu kalumpang, ayam jantan cemani, telur, dupa, 

dan kemenyan; b) sajian terdiri atas emas 8 masa, kain bebed sebanyak 3 yugala, beras 1 

pada, uang kepeng (wsi iket), 10 halu-halu (alat pemukul dengan ujung besi), 1 tara tarah 

(beliung), sebuah tampilan (mata bajak), sebuah keris, sebuah tatah, sebuah landuk 

(parang), sebuah linggis,  sebuah dandang, sebuah piring tembaga, padamaran (lampu), 

bunga setaman, nasi tumpeng, nasi brok, dan sega golong.  

Pelaksanaan upacara Manusuk Sima di Kwak dilakukan dengan susunan acara 

sebagai berikut. Pembukaan dilakukan dengan cara menampilkan tari-tarian. Upacara 

Manusuk Sima termasuk dalam kategori upacara sakral, sehingga jenis tarian yang 

ditampilkan juga tarian sakral berupa pemujaan kepada para dewa. Dalam acara 

pembukaan, tarian yang disajikan adalah tari Bedhaya Jayati. Tarian ini sengaja digarap 

untuk memenuhi unsur kesakralan dengan menonjolkan ciri dan warna khas Kota 

Kediri, khususnya dalam tata rias dan tata busana yang ditarikan oleh sembilan orang 

gadis. Manusuk Sima ditandai dengan pembacaan mantra dan pembakaran kemenyan 

oleh sang makudur. Selanjutnya, sang makudur memotong leher ayam jantan cemani 

berlandaskan watu kalumpang, memecah telur dengan cara dihantamkan pada watu 

sima, dan menaburkan abu. 

Mantra yang dibacakan oleh sang makudur berbunyi sebagai berikut. Aum 

sembahing anatha, Tinggalan de tri lokasarana, Awignham astu Isun tan Awacana, De nir 

Artaka darpa, Dang dahana hagni nir aweh sara sudharma ‘Ya Tuhan semoga sembah 
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joli yang membawa berbagai pusaka. Di belakang barisan joli-joli adalah barisan para 
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permohonan hamba ini, Paduka ketahui Sang Pelindung Tiga Buwana, jangan ada 

halangan, hamba tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dan sombong, api 

yang menyala-nyala ini semoga memberi pusaka yang berguna’. 

Dalam upacara Manusuk Sima juga dibacakan prasasti yang kemudian 

diserahkan oleh Rakai Hino kepada Rakai Wka pu Catura. Sementara, pisungsung 

diserahkan oleh Rakai Hino kepada Rakai Wka pu Catura dan empat orang rama 

‘kepala desa’ yang desanya berbatasan langsung dengan Desa Kwak. 

Dalam acara penutupan diadakan pesta makan dan minum atau kembul bujana. 

Semua peserta  upacara makan tiga macam nasi yang dijadikan sajian, yaitu nasi liwet 

(nasi yang ditanak dengan pangliwetan—sega golong), nasi dinyun (nasi yang ditanak 

dengan jun—nasi brok), dan nasi matiman (nasi yang ditanak dengan kukusan—nasi  

tumpeng). 

 

7) Tetaken Gunung Lima  

Tetaken Gunung Lima merupakan upacara adat peninggalan nenek moyang yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten 

Pacitan. Upacara ini diangkat dari sejarah kejayaan kerajaan Majapahit. Tersebutlah 

seorang punggawa kraton yang lari menyusuri bukit daerah barat dan akhirnya sampai 

di Gunung Lawu dan bertapa di sana. Kedua anaknya, kakak-beradik, menyusul sang 

ayah dan ikut bertapa di tempat itu. Sang ayah tidak setuju dan akhirnya kedua 

anaknya disuruh mencari tempat tersendiri, yaitu di wilayah selatan sebelah timur. 

Sang kakak yang bernama Kiai Tunggul Wulung menemukan tempat di lereng 

Gunung Lima dan adiknya yang bernama Ki Brayut memilih desa tetangga yang 

bernama Desa Sidomulyo. Dalam pertapaannya yang panjang, Kiai Tunggul Wulung 

menjadi orang sakti dan sampai sekarang oleh masyarakat setempat kehadirannya 

selalu diperingati dengan kegiatan yang bernama Tetaken Gunung Lima. 

 

3.3 Penutup 

Jika dilihat dari pesan sosiokultural yang diusungnya, upacara-upacara 

tradisional, apapun bentuknya, merupakan sarana yang dapat digunakan untuk 
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membangun kohesi sosial. Peserta dan pelaku upacara tradisional tidak menonjolkan 

latar belakang keyakinan yang dipeluknya atau  latar belakang yang lain. Artinya, 

upacara ini tidak memberi peluang akan tumbuhnya sekat-sekat sosial dalam 

pelaksanaannya. Tua-muda, laki-laki-perempuan, kaya-miskin yang berasal dari 

berbagai keyakinan atau agama  dapat mengikuti upacara tradisional karena mereka 

memiliki tujuan yang sama, yakni membangun harmoni, keselarasan, dan 

keseimbangan, baik dengan Tuhan, kekuatan gaib yang lain, maupun dengan sesama. 

Dalam upacara tradisional, kepentingannya hanya satu, yakni memohon keselamatan, 

perlindungan, dan pelimpahan rezeki atau kesejahteraan. 

Upacara tradisional juga dapat memperkokoh bangunan kebangsaan karena 

kegiatan yang bernuansa religio-kultural ini selalu mengusung pesan toleransi, 

kerukunan, dan kebersamaan yang merupakan unsur-unsur yang dapat mengokohkan 

bangunan keindonesiaan yang bhinneka tunggal ika. Tambahan pula, sekarang ini 

masyarakat Indonesia yang sedang mengikhtiarkan perubahan besar dari masyarakat 

plural menjadi masyarakat Indonesia yang multikultural, yakni masyarakat memiliki 

kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak pandang agama, suku, ras, 

dan golongan. 

 

Catatan akhir 

                                                            
1 Foto diunduh dari: http://humas-trenggalek.blogspot.com/2011/10/upacara-adat-longkangan-di-
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8 Foto diunduh dari: http://stasiun-tinta.blogspot.com/2011/06/gulat-okol-dalam-rangkaian-sedekah-
bumi.html, 23 November 2013.  
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BAB IV 

CERITA RAKYAT, UNGKAPAN TRADISIONAL,  

DAN PERMAINAN TRADISIONAL 

 

 

4.1 Cerita Rakyat 

4.1.1 Pengantar 

Cerita rakyat merupakan salah satu bentuk budaya daerah yang banyak memberi 

tuntutan. Oleh karena itu cerita rakyat memiliki peranan yang sangat penting bagi 

masyarakatnya, karena di dalamnya banyak dijumpai ajaran-ajaran moral dan pedoman 

dalam bersikap dan bertingkah laku. Di dalam cerita rakyat terkandung nilai-nilai 

budaya daerah yang dianut atau dipedomani oleh masyarakatnya. Cerita rakyat adalah 

cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan 

(KBBI, 2011). Cerita rakyat dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu mite (myth), 

legenda (legend), dan dongeng (folktale) (Bascom dalam Danandjaja, 1984). Perbedaan 

ketiga jenis cerita rakyat tersebut adalah sebagai berikut. 

Mite Legenda Dongeng 
Dianggap benar-benar 
terjadi serta dianggap suci 
oleh masyarakat pemiliknya 

Dianggap benar-benar terjadi 
tetapi tidak dianggap suci 
oleh masyarakat pemiliknya 

Dianggaptidak benar-benar 
terjadi 

Tokohnya adalah para dewa 
atau makhluk setengah dewa 

Tokohnya manusia, 
walaupun kadang-kadang 
mempunyai sifat-sifat luar 
biasa atau dibantu oleh 
makhluk gaib 

Tokohnya bisa para dewa, 
manusia, atau binatang 

Tempat terjadinya peristiwa 
adalah di dunia lain, bukan 
di dunia yang kita kenal 
sekarang  

Tempat terjadinya peristiwa 
adalah di dunia yang kita 
kenal sekarang  

Tempat terjadinya peristiwa 
tidak jelas atau tidak 
disebutkan; biasanya 
menggunakan kata-kata 
“pada suatu tempat” 

Waktu terjadinya pada masa 
lampau 

Waktu terjadinya tidak 
terlalu lampau 

Waktu terjadinya tidak jelas 
atau tidak disebutkan 

 

Meskipun demikian, dalam kenyataan kita sering menjumpai cerita rakyat yang 

mempunyai ciri lebih dari satu kategori sehingga kita kesulitan untuk menentukan 

jenis sebuah cerita rakyat. Untuk menentukan jenis sebuah cerita rakyat—apakah 
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termasuk mite, legenda, atau dogeng—yang mempunyai lebih dari satu kategori 

tersebut, kita harus melihat ciri yang paling menonjol dari cerita rakyat tersebut. Jika 

ciri yang paling menonjol dari cerita rakyat tersebut mite, cerita rakyat tersebut kita 

golongkan sebagai mite. Begitu juga sebaliknya, jika ciri yang paling menonjol dari 

cerita rakyat tersebut legenda, cerita rakyat tersebut kita golongkan sebagai legenda. 

Hampir di setiap daerah di Jawa Timur memiliki cerita rakyat tentang asal-usul 

daerah masing-masing. Cerita-cerita semacam itu menjadi kebanggaan dan identitas 

daerah masing-masing. Akan tetapi, cerita-cerita asal-usul daerah tersebut biasanya 

hanya diketahui oleh masyarakat setempat dan jarang diketahui oleh masyarakat dari 

daerah lain. 

Cerita rakyat di Jawa Timur bukan hanya berkaitan dengan kehidupan istana, 

tetapi juga dengan kehidupan masyarakat biasa dan binatang. Cerita-cerita tersebut 

pada dasarnya selalu membawa pesan mulia yang dapat dijadikan sebagai rujukan 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tema-tema yang diusung 

dalam cerita-cerita rakyat biasanya berkaitan dengan “yang benar pasti menang dan 

yang salah pasti kalah”. Dalam cerita-cerita rakyat selalu digambarkan bahwa kebaikan 

akan mengantarkan para tokoh-tokohnya menuju kemenangan, sedangkan kejahatan 

atau keburukan selalu mengantarkan tokoh-tokohnya pada kesengsaraan atau bencana. 

Cerita-cerita rakyat sering dijadikan lakon dalam sandiwara ketoprak dan juga menjadi 

kebanggaan masyarakat pendukungnya. 

Salah satu cerita rakyat yang dikenal luas di seluruh Jawa Timur adalah Cerita 

Panji. Selain Cerita Panji, cerita rakyat yang dikenal luas di seluruh Jawa Timur antara 

lain adalah (1) Anglingdarma, (2) Ande-Ande Lumut, (3) Bangsacara, (4) 

Baruklinthing, (5) Brandal Lokajaya, (6) Jaka Budhug, (7) Jaka Kendhil, (8) Jaka 

Sambang, (9) Jaka Tingkir, (10) Jakatole, (11) Kebo Kicak, (12) Klana Sewandana, (13) 

Lembu Sura, (14) Menak Sopal, (15) Panji Laras-Liris, (16) Raden Sagara, (17) Rara 

Anteng dan Jaka Seger, (18) Rara Kembang Sore, (19) Retno Dumilah, (20) Sakerah, 

(21) Sarip Tambak Asa, (22) Sawunggaling, dan (23) Sri Tanjung. Cerita-cerita rakyat 

tersebut diuraikan pada bagian berikut.  

 

  

4.1.2 Ragam Cerita Rakyat 

1) Anglingdarma 

Dalam cerita Mahabarata, Anglingdarma dianggap sebagai keturunan ketujuh 

dari Arjuna, merupakan cucu dari Jayabaya dan lahir dari rahim Pramesti. 

Anglingdarma memiliki kemampuan mengetahui bahasa segala jenis binatang. Selain 

itu, Anglingdarma merupakan titisan Batara Wisnu. Ringkasan cerita tentang 

Anglingdarma sebagai berikut. 

Setelah naik takhta, Yudayana mengganti nama kerajaan Hastina menjadi 

Yawastina. Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya, yakni 

Gendrayana. Hanya karena kesalahpahaman, Gendrayana menghukum adiknya yang 

bernama Sudarsana. Mengetahui terjadinya ketidakadilan yang dilakukan oleh 

Gendrayana kepada Sudarsana, Batara Narada diutus oleh dewata turun dari 

kahyangan untuk mengadili Gendrayana. Atas ketidakadilan yang dilakukannya, oleh 

Batara Narada, Gendrayana dijatuhi hukuman dengan cara diasingkan ke hutan, 

sedangkan Sudarsana dijadikan sebagai raja baru di Kerajaan Yawastina. 

Di pengasingan, Gendrayana membangun kerajaan baru yang diberi nama 

Mamenang. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya. Sementara 

itu, Sudarsana digantikan putranya yang bernama Sariwahana. Sariwahana kemudian 

mewariskan tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Astradarma. 

Antara kerajaan Yawastina dan kerajaan Mamenang terlibat perang saudara yang 

berkepanjangan. Melihat keadaan tersebut pertapa kera putih yang bernama Hanoman

merasa perihatin dan berusaha mendamaikan kedua kerajaan tersebut. Singkat cerita, 

kedua kerajaan tersebut berdamai melalui pernikahan antara Astradarma dengan putri 

Jayabaya yang bernama Pramesti. 

Tidak lama setelah pernikahannya dengan Astradarma, pada suatu malam 

Pramesti bermimpi bertemu Batara Wisnu. Dalam mimpi Pramesti, Batara Wisnu 

berkata bahwa ia akan lahir ke dunia melalui rahim Pramesti. Ketika Pramesti bangun, 

tiba-tiba perutnya buncit karena telah mengandung. Mengetahui Pramesti telah 

mengandung, Astradarma menuduh Pramesti telah berselingkuh dan tidak mau 

memercayai penjelasan dari Pramesti bahwa anak yang dikandungnya merupakan 
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Baruklinthing, (5) Brandal Lokajaya, (6) Jaka Budhug, (7) Jaka Kendhil, (8) Jaka 

Sambang, (9) Jaka Tingkir, (10) Jakatole, (11) Kebo Kicak, (12) Klana Sewandana, (13) 

Lembu Sura, (14) Menak Sopal, (15) Panji Laras-Liris, (16) Raden Sagara, (17) Rara 

Anteng dan Jaka Seger, (18) Rara Kembang Sore, (19) Retno Dumilah, (20) Sakerah, 

(21) Sarip Tambak Asa, (22) Sawunggaling, dan (23) Sri Tanjung. Cerita-cerita rakyat 

tersebut diuraikan pada bagian berikut.  

 

  

4.1.2 Ragam Cerita Rakyat 

1) Anglingdarma 

Dalam cerita Mahabarata, Anglingdarma dianggap sebagai keturunan ketujuh 

dari Arjuna, merupakan cucu dari Jayabaya dan lahir dari rahim Pramesti. 

Anglingdarma memiliki kemampuan mengetahui bahasa segala jenis binatang. Selain 

itu, Anglingdarma merupakan titisan Batara Wisnu. Ringkasan cerita tentang 

Anglingdarma sebagai berikut. 

Setelah naik takhta, Yudayana mengganti nama kerajaan Hastina menjadi 

Yawastina. Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya, yakni 

Gendrayana. Hanya karena kesalahpahaman, Gendrayana menghukum adiknya yang 

bernama Sudarsana. Mengetahui terjadinya ketidakadilan yang dilakukan oleh 

Gendrayana kepada Sudarsana, Batara Narada diutus oleh dewata turun dari 

kahyangan untuk mengadili Gendrayana. Atas ketidakadilan yang dilakukannya, oleh 

Batara Narada, Gendrayana dijatuhi hukuman dengan cara diasingkan ke hutan, 

sedangkan Sudarsana dijadikan sebagai raja baru di Kerajaan Yawastina. 

Di pengasingan, Gendrayana membangun kerajaan baru yang diberi nama 

Mamenang. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya. Sementara 

itu, Sudarsana digantikan putranya yang bernama Sariwahana. Sariwahana kemudian 

mewariskan tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Astradarma. 

Antara kerajaan Yawastina dan kerajaan Mamenang terlibat perang saudara yang 

berkepanjangan. Melihat keadaan tersebut pertapa kera putih yang bernama Hanoman

merasa perihatin dan berusaha mendamaikan kedua kerajaan tersebut. Singkat cerita, 

kedua kerajaan tersebut berdamai melalui pernikahan antara Astradarma dengan putri 

Jayabaya yang bernama Pramesti. 

Tidak lama setelah pernikahannya dengan Astradarma, pada suatu malam 

Pramesti bermimpi bertemu Batara Wisnu. Dalam mimpi Pramesti, Batara Wisnu 

berkata bahwa ia akan lahir ke dunia melalui rahim Pramesti. Ketika Pramesti bangun, 

tiba-tiba perutnya buncit karena telah mengandung. Mengetahui Pramesti telah 

mengandung, Astradarma menuduh Pramesti telah berselingkuh dan tidak mau 

memercayai penjelasan dari Pramesti bahwa anak yang dikandungnya merupakan 
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penjelmaan dari Batara Wisnu yang disampaikan melalui mimpinya. Astradarma 

marah dan mengusir Pramesti untuk pulang ke Kerajaan Mamenang. 

Mengetahui anaknya (Pramesti) diusir oleh suaminya (Astradarma), Jayabaya 

murka dan mengutuk kerajaan Yawastina bahwa Kerajaan Yawastina akan tenggelam 

oleh banjir lumpur. Kutukan tersebut menjadi kenyataan dan Astradarma tewas 

bersama lenyapnya istana Yawastina. 

Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama 

Anglingdarma. Kelahiran bayi titisan Batara Wisnu tersebut bersamaan dengan 

wafatnya Jayabaya. Tahta kerajaan Mamenang kemudian diwarisi oleh saudara 

Pramesti yang bernama Jaya Amijaya. 

Setelah dewasa, Anglingdarma membawa ibunya pindah ke kerajaan yang 

dibangunnya sendiri yang diberi nama Kerajaan Malawapati. Pada waktu memerintah 

di kerajaan Malawapati ini, Anglingdarma kemudian bergelar Prabu Anglingdarma 

atau Prabu Ajidarma. 

Prabu Anglingdarma sangat gemar berburu. Pada suatu hari ketika sedang 

berburu, ia menolong seorang gadis yang sedang dikejar harimau. Gadis itu bernama 

Setyawati. Setelah diselamatkan dari kebuasan harimau yang mengejarnya, Setyawati 

diantarkan pulang ke rumah orang tuanya, yang merupakan seorang pertapa yang 

bernama Resi Maniksutra. Setelah itu, Anglingdarma melamar Setyawati untuk 

dijadikan sebagai permaisuri. 

Sebelum mempersunting Setyawati, Anglingdarma harus berperang melawan 

kakak Setyawati yang bernama Batikmadrim karena Batikmadrim telah bersumpah 

bahwa orang yang akan menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka, 

terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Anglingdarma. Sejak saat itu, 

Setyawati menjadi permaisuri Anglingdarma, sedangkan Batikmadrim diangkat sebagai 

patih di Kerajaan Malawapati. 

Pada suatu hari ketika sedang berburu, Anglingdarma memergoki Nagagini yang 

merupakan istri dari gurunya (Nagaraja) berselingkuh dengan seekor ular tampar 

jantan. Anglingdarma berhasil  membunuh ular tampar tersebut, sedangkan Nagagini 

pulang dalam keadaan terluka. Kepada suaminya Nagagini kemudian menyusun 

laporan palsu dan meminta Nagaraja untuk membalas dendam kepada Anglingdarma.  

  

Nagaraja memercayai laporan dari istrinya dan bermaksud membalas dendam 

kepada Anglingdarma dengan cara menyusup ke dalam istana Malawapati. Pada waktu 

menyusup itu, Nagaraja mendengar pembicaraan Anglingdarma dengan istrinya 

tentang perselingkuhan antara Nagagini dan seekor ular tampar. Setelah mendengar 

pembicaraan itu, Nagaraja sadar bahwa yang salah adalah istrinya. Kemudian, Nagaraja 

menampakkan jati dirinya dan meminta maaf kepada Anglingdarma. Sebagai bentuk 

permintaan maaf, Nagaraja mewariskan ilmu kesaktiannya kepada Anglingdarma yang 

berupa Aji Ginem, yakni ilmu yang membuat seseorang mengetahui bahasa binatang. 

Akan tetapi, dengan satu syarat bahwa Anglingdarma harus bersumpah untuk menjaga 

dan merahasiakan ilmu tersebut kepada siapa pun. Setelah mewariskan ilmunya, 

Nagaraja pun wafat. 

Sejak mewarisi ilmu Aji Ginem, Anglingdarma menjadi paham bahasa binatang. 

Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu membuat Setyawati 

tersinggung. Anglingdarma tidak mau berterus terang kepada Setyawati karena 

terlanjur berjanji untuk merahasiakan ilmu tersebut. Hal itu membuat Setyawati 

bertambah marah karena merasa dirinya tidak dihargai lagi. Setyawati mengancam 

kalau Anglingdarma tetap tidak mau menceritakan keadaan yang sebenarnya, ia akan 

bunuh diri dengan cara dibakar. Anglingdarma lebih memilih menemani Setyawati 

mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. 

Ketika upacara pembakaran diri Setyawati digelar, Anglingdarma sempat 

mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu Anglingdarma sadar 

kalau keputusannya untuk menemani Setyawati mati bunuh diri merupakan 

keputusan yang emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka, ketika 

Setyawati terjun ke dalam kobaran api, Anglingdarma tidak menyertainya. 

Perbuatan Anglingdarma yang mengingkari janji untuk sehidup semati dengan 

Setyawati membuat dirinya harus menjalani hukuman sebagai penebus dosa dengan 

cara dibuang dari kerajaan sampai batas waktu tertentu. Selama menjalani hukuman 

itu, Kerajaan Malawapati dititipkan kepada Batikmadrim. 

Dalam perjalanan melaksanakan hukuman, Anglingdarma bertemu tiga orang 

putri yang bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada 
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penjelmaan dari Batara Wisnu yang disampaikan melalui mimpinya. Astradarma 

marah dan mengusir Pramesti untuk pulang ke Kerajaan Mamenang. 

Mengetahui anaknya (Pramesti) diusir oleh suaminya (Astradarma), Jayabaya 

murka dan mengutuk kerajaan Yawastina bahwa Kerajaan Yawastina akan tenggelam 

oleh banjir lumpur. Kutukan tersebut menjadi kenyataan dan Astradarma tewas 

bersama lenyapnya istana Yawastina. 

Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama 

Anglingdarma. Kelahiran bayi titisan Batara Wisnu tersebut bersamaan dengan 

wafatnya Jayabaya. Tahta kerajaan Mamenang kemudian diwarisi oleh saudara 

Pramesti yang bernama Jaya Amijaya. 

Setelah dewasa, Anglingdarma membawa ibunya pindah ke kerajaan yang 

dibangunnya sendiri yang diberi nama Kerajaan Malawapati. Pada waktu memerintah 

di kerajaan Malawapati ini, Anglingdarma kemudian bergelar Prabu Anglingdarma 

atau Prabu Ajidarma. 

Prabu Anglingdarma sangat gemar berburu. Pada suatu hari ketika sedang 

berburu, ia menolong seorang gadis yang sedang dikejar harimau. Gadis itu bernama 

Setyawati. Setelah diselamatkan dari kebuasan harimau yang mengejarnya, Setyawati 

diantarkan pulang ke rumah orang tuanya, yang merupakan seorang pertapa yang 

bernama Resi Maniksutra. Setelah itu, Anglingdarma melamar Setyawati untuk 

dijadikan sebagai permaisuri. 

Sebelum mempersunting Setyawati, Anglingdarma harus berperang melawan 

kakak Setyawati yang bernama Batikmadrim karena Batikmadrim telah bersumpah 

bahwa orang yang akan menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka, 

terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Anglingdarma. Sejak saat itu, 

Setyawati menjadi permaisuri Anglingdarma, sedangkan Batikmadrim diangkat sebagai 

patih di Kerajaan Malawapati. 

Pada suatu hari ketika sedang berburu, Anglingdarma memergoki Nagagini yang 

merupakan istri dari gurunya (Nagaraja) berselingkuh dengan seekor ular tampar 

jantan. Anglingdarma berhasil  membunuh ular tampar tersebut, sedangkan Nagagini 

pulang dalam keadaan terluka. Kepada suaminya Nagagini kemudian menyusun 

laporan palsu dan meminta Nagaraja untuk membalas dendam kepada Anglingdarma.  

  

Nagaraja memercayai laporan dari istrinya dan bermaksud membalas dendam 

kepada Anglingdarma dengan cara menyusup ke dalam istana Malawapati. Pada waktu 

menyusup itu, Nagaraja mendengar pembicaraan Anglingdarma dengan istrinya 

tentang perselingkuhan antara Nagagini dan seekor ular tampar. Setelah mendengar 

pembicaraan itu, Nagaraja sadar bahwa yang salah adalah istrinya. Kemudian, Nagaraja 

menampakkan jati dirinya dan meminta maaf kepada Anglingdarma. Sebagai bentuk 

permintaan maaf, Nagaraja mewariskan ilmu kesaktiannya kepada Anglingdarma yang 

berupa Aji Ginem, yakni ilmu yang membuat seseorang mengetahui bahasa binatang. 

Akan tetapi, dengan satu syarat bahwa Anglingdarma harus bersumpah untuk menjaga 

dan merahasiakan ilmu tersebut kepada siapa pun. Setelah mewariskan ilmunya, 

Nagaraja pun wafat. 

Sejak mewarisi ilmu Aji Ginem, Anglingdarma menjadi paham bahasa binatang. 

Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu membuat Setyawati 

tersinggung. Anglingdarma tidak mau berterus terang kepada Setyawati karena 

terlanjur berjanji untuk merahasiakan ilmu tersebut. Hal itu membuat Setyawati 

bertambah marah karena merasa dirinya tidak dihargai lagi. Setyawati mengancam 

kalau Anglingdarma tetap tidak mau menceritakan keadaan yang sebenarnya, ia akan 

bunuh diri dengan cara dibakar. Anglingdarma lebih memilih menemani Setyawati 

mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. 

Ketika upacara pembakaran diri Setyawati digelar, Anglingdarma sempat 

mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu Anglingdarma sadar 

kalau keputusannya untuk menemani Setyawati mati bunuh diri merupakan 

keputusan yang emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka, ketika 

Setyawati terjun ke dalam kobaran api, Anglingdarma tidak menyertainya. 

Perbuatan Anglingdarma yang mengingkari janji untuk sehidup semati dengan 

Setyawati membuat dirinya harus menjalani hukuman sebagai penebus dosa dengan 

cara dibuang dari kerajaan sampai batas waktu tertentu. Selama menjalani hukuman 

itu, Kerajaan Malawapati dititipkan kepada Batikmadrim. 

Dalam perjalanan melaksanakan hukuman, Anglingdarma bertemu tiga orang 

putri yang bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada 
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Anglingdarma dan menahannya untuk tidak pergi. Anglingdarma curiga kepada ketiga 

putri tersebut karena ia menganggap tidak wajar ada putri yang keluyuran di malam 

hari. Anglingdarma kemudian menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki 

kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Ternyata setiap malam ketiganya berpesta makan 

daging manusia. Anglingdarma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu. 

Akhirnya, ketiga putri mengutuk Anglingdarma menjadi seekor belibis putih. 

Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah Kerajaan Bojanagara yang 

dipimpin oleh Darmawangsa. Di kerajaan itu belibis putih jelmaan Anglingdarma 

dipelihara oleh seorang pemuda desa yang bernama Jaka Geduk. Belibis putih melihat 

Darmawangsa yang sedang bingung bersama seorang wanita bernama Bermani yang 

mendapati suaminya bernama Bermana berjumlah dua orang. Atas petunjuk belibis 

putih, Jaka Geduk berhasil membongkar Bermana palsu kembali ke wujud aslinya, 

yaitu Jin Wiratsangka. Atas keberhasilannya itu, Jaka Geduk diangkat sebagai hakim 

negara, sedangkan belibis putih diminta sebagai peliharaan putri Darmawangsa yang 

bernama Ambarawati. 

Belibis putih jelmaan Anglingdarma bisa berubah wujud menjadi manusia, 

tetapi pada malam hari saja. Setiap malam Anglingdarma menemui Ambarawati dalam 

wujud manusia. Mereka menikah tanpa sepengetahuan Darmawangsa. Dari 

perkawinan itu Ambarawati pun mengandung. Darmawangsa heran dan bingung 

mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Dalam keadaan bingung itu, 

muncullah seorang pertapa bernama Resi Yogiswara yang mengaku siap menemukan 

ayah dari janin yang dikandung oleh Ambarawati. 

Yogiswara kemudian menyerang belibis putih peliharaan Ambarawati. Setelah 

melalui pertarungan seru, belibis putih kembali ke wujud Anglingdarma, sedangkan 

Yogiswara berubah menjadi Batikmadrim. Kedatangan Batikmadrim adalah untuk 

menjemput Anglingdarma yang sudah habis masa hukumannya. 

Anglingdarma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malawapati. Dari 

perkawinan dengan Ambarawati itu lahir seorang putra bernama Anglingkusuma, yang 

setelah dewasa menggantikan Darmawangsa menjadi raja di Kerajaan Bojanagara. Di 

dalam kerajaan, Anglingkusuma mempunyai musuh yang bernama Durgandini dan 

  

Sudawirat. Akan tetapi, pada akhirnya Sudawirat sadar dan mengabdi kepada kepada 

Kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Anglingdarma (orang tua dari Anglingkusuma). 

Pesan mulia: Salah satu sikap luhur seorang kesatria adalah membela 

kebenaran. Dalam membela kebenaran seringkali dibutuhkan dua hal lain yang tak 

kalah berharga, yaitu pengorbanan dan ketulusan. Dengan berbekal keyakinan bahwa 

yang salah akan kalah, seorang yang berjiwa kesatria tidak pernah letih membela 

kebenaran. 

 

2) Ande-Ande Lumut 

Kisah Ande-Ande Lumut diduga berasal dari era Majapahit. Kisah ini 

berkembang di daerah Kediri, Daha, Jenggala, dan sekitarnya. Sampai sekarang kisah 

ini tetap eksis dan bertahan serta banyak didokumentasikan. Berbagai buku cerita 

untuk anak memuat banyak versi kisah ini. Demikian pula di majalah-majalah, kisah 

ini ditulis ulang. Rekaman dalam bentuk kaset juga pernah dibuat. Pernah juga kisah 

ini dibuat miniseri yang ditayangkan di stasiun televisi. Pemertahanan yang paling 

dekat adalah diangkatnya kisah ini ke dalam lakon ketoprak. Dalam pementasan cerita 

ini biasanya juga diselingi lagu yang berjudul “Ande-Ande Lumut”. Ringkasan cerita 

Ande-Ande Lumut sebagai berikut.  

Konon di desa Dadapan tinggallah seorang janda yang sangat miskin dan hina. 

Ia memiliki anak angkat yang sangat tampan, gagah dan perkasa yang bernama Ande-

Ande Lumut. Sudah banyak gadis yang melamarnya, tetapi tak satu pun diterima. 

“Bagaimana dengan gadis-gadis yang mengharapkan engkau menjadi suaminya, Nak?” 

tanya Nyi Dadapan sambil bekerja kepada Ande-Ande Lumut.  

Ande-Ande Lumut diam sesaat dan berkata, “Saya belum berpikir tentang 

pernikahan, Bu?” Karena mengerti anak angkatnya belum berhasrat untuk 

membicarakan pernikahan, Nyi Dadapan berhenti membicarakan hal itu. 

Tak jauh dari desa Dadapan terdapat sebuah desa yang bernama Karang 

Wulusan. Syahdan, desa itu terpisah oleh sebuah sungai yang cukup besar dari desa 

Dadapan. Di sana tinggal seorang janda yang hidup berkecukupan bernama Nyi 

Menah. Ia mempunyai enam orang anak yang cantik-cantik, yaitu Kleting Merah, 

Kleting Hijau, Kleting Biru, Kleting Ungu, Kleting Kelabu, dan Kleting Hitam. Pada 
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Anglingdarma dan menahannya untuk tidak pergi. Anglingdarma curiga kepada ketiga 
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Kleting Hijau, Kleting Biru, Kleting Ungu, Kleting Kelabu, dan Kleting Hitam. Pada 
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suatu hari datanglah seorang gadis berpakaian kotor yang bernama Kleting Kuning. 

“Saya sangat lapar dan haus, sudikah nona memberi makan dan minum?” pinta gadis 

itu. Keenam gadis itu mencemooh. Untunglah Nyi Menah segera mengajak gadis itu, 

kemudian memberinya makan dan minum serta pakaian. 

“Eh, Kleting Kuning, jemput bawaan ibu itu”, perintah Kleting Merah dengan 

nada kasar. Kleting Kuning segera menjemput Nyi Menah yang pulang dari pasar. 

Kleting Kuning seorang anak yang rajin, sedangkan keenam gadis anak Nyi Menah 

pemalas dan pekerjaannya hanya bersolek. “Di desa Dadapan ada seorang jejaka 

tampan yang menginginkan seorang istri, namanya Ande-Ande Lumut, nah kalian 

segera ke sana,” kata Nyi Menah kepada keenam anak gadisnya.  

Keenam gadis itu segera berangkat. Mereka saling mendahului agar segera 

terpilih menjadi istri Ande-Ande Lumut. Tibalah mereka di pinggir sungai yang 

memisahkan desa Dadapan dan Karang Wulusan. Mereka memikirkan cara untuk 

menyeberangi sungai tersebut. Kemudian, muncullah ketam raksasa yang bernama 

Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang bersedia menyeberangkan mereka dengan syarat 

setelah sampai di seberang sungai, Yuyu Kangkang mencium mereka. Keenam gadis 

itu setuju dengan syarat yang diajukan itu.  

Setelah sampai di seberang sungai, “Geli aku! Bau!” teriak keenam Kleting itu. 

Namun, mereka tidak bisa mengingkari janji. Dalam pikiran mereka yang penting 

segera bertemu dengan pria idaman yang tak lain adalah Ande-Ande Lumut. Yuyu 

Kangkang langsung mencium keenam Kleting itu satu per satu.  

Sesampainya di rumah Nyi Dadapan, mereka segera masuk dan 

memperkenalkan diri. “Sekarang kalian maju satu per satu, mulai dari Kleting yang 

paling tua”, kata Nyi Dadapan. Kleting Merah segera maju. Ia berjalan lenggak-lenggok 

berusaha menarik perhatian Ande-Ande Lumut.  

Sementara itu, Nyi Dadapan melantunkan lagu. “Anakku, si Ande-Ande Lumut 

temuilah ada gadis yang ingin melamarmu, si gadis nan cantik rupawan Kleting Merah 

namanya”. Jawab Ande-Ande Lumut, “Duh ibu saya tidak mau menerima rupa cantik 

bekas si Yuyu Kangkang”. Kleting Merah sangat kecewa, begitupun Kleting yang 

lainnya. 

  

Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kleting Kuning berangkat 

menyusul keenam Kleting. Tibalah ia di tepi sungai besar. Klenting Kuning juga 

bertemu dengan Yuyu Kangkang, yang mau menyeberangkan dengan syarat yang sama 

seperti Kleting yang lain, yakni dicium. 

Setelah sampai di seberang, Kleting Kuning segera membuka kotoran ayam yang 

dibungkus daun pisang. Lalu dioleskannya di kedua pipinya. Yuyu Kangkang 

kemudian menagih janji. “Sekarang aku tinggal menciummu gadis manis”. Kleting 

Kuning segera memasang pipinya yang diolesi kotoran ayam. Yuyu Kangkang tidak 

kuat  dengan bau tersebut dan pergi meninggalkan Klenting Kuning.  

Kleting Kuning tiba di rumah Nyi Dadapan. “Dinda Candra Kirana, akhirnya 

kau kutemukan!” kata Pangeran Inu Kertapati yang telah menyamar sebagai Ande-

Ande Lumut. Kleting Kuning tergagap dan bingung ketika menyadari dirinya 

dihampiri seorang Pangeran. Akhirnya dua sejoli, putra dan putri raja itu bertemu 

kembali. Pada hari pernikahannya, mereka tidak lupa menjemput Nyi Dadapan, Nyi 

Menah, dan keenam anak gadisnya. Akhirnya mereka hidup bahagia. 

Pesan mulia: Cinta sejati tidak akan pernah mati. Bagi seseorang yang memiliki 

cinta sejati, cinta adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidupnya. Kehidupan akan 

selalu memberi ruang yang terhormat bagi mereka yang masih percaya adanya cinta 

sejati, yakni cinta yang tak mendua yang menjadi modal bagi perjuangan hidupnya.  

 

3) Bangsacara  

Cerita Bangsacara merupakan salah satu cerita rakyat jenis legenda yang terkenal 

di kalangan masyarakat Madura. Cerita rakyat ini sering dijadikan cerita lakon dalam 

ludruk, saronen, atau tunel. Adapun ringkasan cerita legenda ini sebagai berikut. 

Di Madura terdapat kerajaan yang pusat pemerintahannya terletak di kota 

Pacangan. Rajanya bernama Bidarba. Ia amat disegani oleh seluruh rakyat, bawahan, 

serta para raja yang berada di bawah kekuasaannya. Ia memiliki empat orang 

permaisuri yang cantik-cantik. Salah  seorang di antaranya bernama Ragapadmi. 

Pada suatu hari, Ragapadmi terkena penyakit cacar di sekujur tubuhnya hingga 

berbau busuk. Bidarba tidak berkenan dan merasa jijik dengan keadaan Ragapadmi. 

Oleh karena itu, Bidarba menyingkirkannya dengan jalan menyerahkan Ragapadmi 



201

  

suatu hari datanglah seorang gadis berpakaian kotor yang bernama Kleting Kuning. 

“Saya sangat lapar dan haus, sudikah nona memberi makan dan minum?” pinta gadis 

itu. Keenam gadis itu mencemooh. Untunglah Nyi Menah segera mengajak gadis itu, 

kemudian memberinya makan dan minum serta pakaian. 

“Eh, Kleting Kuning, jemput bawaan ibu itu”, perintah Kleting Merah dengan 

nada kasar. Kleting Kuning segera menjemput Nyi Menah yang pulang dari pasar. 

Kleting Kuning seorang anak yang rajin, sedangkan keenam gadis anak Nyi Menah 

pemalas dan pekerjaannya hanya bersolek. “Di desa Dadapan ada seorang jejaka 

tampan yang menginginkan seorang istri, namanya Ande-Ande Lumut, nah kalian 

segera ke sana,” kata Nyi Menah kepada keenam anak gadisnya.  

Keenam gadis itu segera berangkat. Mereka saling mendahului agar segera 

terpilih menjadi istri Ande-Ande Lumut. Tibalah mereka di pinggir sungai yang 

memisahkan desa Dadapan dan Karang Wulusan. Mereka memikirkan cara untuk 

menyeberangi sungai tersebut. Kemudian, muncullah ketam raksasa yang bernama 

Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang bersedia menyeberangkan mereka dengan syarat 

setelah sampai di seberang sungai, Yuyu Kangkang mencium mereka. Keenam gadis 

itu setuju dengan syarat yang diajukan itu.  

Setelah sampai di seberang sungai, “Geli aku! Bau!” teriak keenam Kleting itu. 

Namun, mereka tidak bisa mengingkari janji. Dalam pikiran mereka yang penting 

segera bertemu dengan pria idaman yang tak lain adalah Ande-Ande Lumut. Yuyu 

Kangkang langsung mencium keenam Kleting itu satu per satu.  

Sesampainya di rumah Nyi Dadapan, mereka segera masuk dan 

memperkenalkan diri. “Sekarang kalian maju satu per satu, mulai dari Kleting yang 

paling tua”, kata Nyi Dadapan. Kleting Merah segera maju. Ia berjalan lenggak-lenggok 

berusaha menarik perhatian Ande-Ande Lumut.  

Sementara itu, Nyi Dadapan melantunkan lagu. “Anakku, si Ande-Ande Lumut 

temuilah ada gadis yang ingin melamarmu, si gadis nan cantik rupawan Kleting Merah 

namanya”. Jawab Ande-Ande Lumut, “Duh ibu saya tidak mau menerima rupa cantik 

bekas si Yuyu Kangkang”. Kleting Merah sangat kecewa, begitupun Kleting yang 

lainnya. 

  

Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kleting Kuning berangkat 

menyusul keenam Kleting. Tibalah ia di tepi sungai besar. Klenting Kuning juga 

bertemu dengan Yuyu Kangkang, yang mau menyeberangkan dengan syarat yang sama 

seperti Kleting yang lain, yakni dicium. 

Setelah sampai di seberang, Kleting Kuning segera membuka kotoran ayam yang 

dibungkus daun pisang. Lalu dioleskannya di kedua pipinya. Yuyu Kangkang 

kemudian menagih janji. “Sekarang aku tinggal menciummu gadis manis”. Kleting 

Kuning segera memasang pipinya yang diolesi kotoran ayam. Yuyu Kangkang tidak 

kuat  dengan bau tersebut dan pergi meninggalkan Klenting Kuning.  

Kleting Kuning tiba di rumah Nyi Dadapan. “Dinda Candra Kirana, akhirnya 

kau kutemukan!” kata Pangeran Inu Kertapati yang telah menyamar sebagai Ande-

Ande Lumut. Kleting Kuning tergagap dan bingung ketika menyadari dirinya 

dihampiri seorang Pangeran. Akhirnya dua sejoli, putra dan putri raja itu bertemu 

kembali. Pada hari pernikahannya, mereka tidak lupa menjemput Nyi Dadapan, Nyi 

Menah, dan keenam anak gadisnya. Akhirnya mereka hidup bahagia. 

Pesan mulia: Cinta sejati tidak akan pernah mati. Bagi seseorang yang memiliki 

cinta sejati, cinta adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidupnya. Kehidupan akan 

selalu memberi ruang yang terhormat bagi mereka yang masih percaya adanya cinta 

sejati, yakni cinta yang tak mendua yang menjadi modal bagi perjuangan hidupnya.  

 

3) Bangsacara  

Cerita Bangsacara merupakan salah satu cerita rakyat jenis legenda yang terkenal 

di kalangan masyarakat Madura. Cerita rakyat ini sering dijadikan cerita lakon dalam 

ludruk, saronen, atau tunel. Adapun ringkasan cerita legenda ini sebagai berikut. 

Di Madura terdapat kerajaan yang pusat pemerintahannya terletak di kota 

Pacangan. Rajanya bernama Bidarba. Ia amat disegani oleh seluruh rakyat, bawahan, 

serta para raja yang berada di bawah kekuasaannya. Ia memiliki empat orang 

permaisuri yang cantik-cantik. Salah  seorang di antaranya bernama Ragapadmi. 

Pada suatu hari, Ragapadmi terkena penyakit cacar di sekujur tubuhnya hingga 

berbau busuk. Bidarba tidak berkenan dan merasa jijik dengan keadaan Ragapadmi. 

Oleh karena itu, Bidarba menyingkirkannya dengan jalan menyerahkan Ragapadmi 



202

  

kepada pembantunya yang bernama Bangsacara untuk dijadikan istri. Bangsacara tidak 

dapat menolak kehendak rajanya untuk menjadikan Ragapadmi sebagai istrinya. 

Ragapadmi kemudian dibawa oleh Bangsacara ke rumah ibunya untuk dirawat. Ibu 

Bangsacara yang bertugas sebagai penjaga makam raja menerima Ragapadmi dengan 

tangan terbuka dan merawatnya dengan baik. Sebelum kembali ke istana, Bangsacara 

sempat bersumpah tidak akan memperistri Ragapadmi. 

Beberapa lama kemudian Bangsacara berkeinginan untuk pulang menjenguk 

ibunya. Begitu sampai di rumahnya, Bangsacara sangat terkejut ketika melihat 

Ragapadmi yang sudah sembuh dan berparas amat cantik seperti sedia kala. Karena 

sangat terkejut, Bangsacara jatuh pingsan. Melihat hal itu Ragapadmi tidak merasa 

simpati. Dia ingat pada sumpah Bangsacara yang tidak akan memperistrinya karena 

merasa jijik. Namun, ibu Bangsacara memohon agar Ragapadmi sudi membantu 

menyadarkan Bangsacara. 

Setelah sadar, Bangsacara menyatakan penyesalannya kepada Ragapadmi atas 

kekhilafannya dulu. Keduanya kemudian menikah dan hidup bahagia sampai-sampai 

Bangsacara lupa terhadap kewajibannya untuk kembali ke istana. Karena Bangsacara 

tidak segera kembali ke istana, Raja Bidarba memerintahkan Bangsapate dan 

prajuritnya untuk menjemput Bangsacara. Bangsapate merasa heran dengan adanya 

wanita cantik di rumah Bangsacara. Dia langsung kembali ke keraton dan 

menceritakan kepada raja bahwa di rumah Bangsacara ada seorang wanita cantik. 

Bangsapate menghasut raja agar mau memperistri Ragapadmi kembali. Raja 

terkena hasutan Bangsapate. Untuk itu Bangsacara perlu disingkirkan dengan cara 

halus dan licik, yaitu diperintahkan untuk memburu kijang ke Pulau Mandangel, 

tetapi sesampainya di Pulau Mandangel ia dibunuh. Mendengar bahwa Bangsacara 

dibunuh, Ragapadmi berduka dan akhirnya dia ikut bunuh diri. Jasad Bangsacara dan 

Ragapadmi di Pulau Mandangel ditemukan oleh seorang saudagar dan dikubur di 

sana. Setelah mengetahui Ragapadmi bunuh diri, raja menjadi kecewa. Raja kemudian 

mengetahui bahwa hal itu terjadi karena kelicikan dari Bangsapate. Sebagai 

hukumannya, Bangsapate dihukum mati.  

Pesan mulia: Cinta sejati seringkali memakan korban. Meskipun demikian, apa 

saja yang dikorbankan termasuk nyawanya, senantiasa dianggap sesuatu yang tidak sia-

  

sia. Kehidupan selalu memberi ruang terhormat bagi mereka yang menjadi korban 

cinta sejati.  

 

4) Baru Klinthing  

Cerita rakyat Baru Klinthing menceritakan legenda Telaga Ngebel yang 

terdapat di Kabupaten Ponorogo. Telaga Ngebel merupakan salah satu tempat wisata 

paling legendaris dan paling populer yang terdapat di Kabupaten Ponorogo.Telaga 

Ngebel terletak di Kecamatan Jenangan, daerah Ponorogo Timur, berdekatan dengan 

gunung Wilis. Kata ngebel berasal dari bahasa Jawa ngembel yang artinya “berair”. 

Menurut cerita, pada zaman dahulu ada seorang wara’i atau orang yang sakti ilmu 

kanuragan dan ilmu agamanya melewati suatu daerah di kawasan Ponorogo dan 

melihat fenomena tanah yang berair itu. Sang wara’i berujar, “Ana sawijining jaman, 

tlatah iki kasebut Ngembel” yang artinya ‘Suatu saat daerah ini bernama Ngembel’. Akan 

tetapi, karena masyarakat setempat pada waktu itu salah mengucapkan, ngembel 

berubah menjadi ngebel. Adapun ringkasan cerita Baru Klinthing  adalah sebagai 

berikut. 

Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang tinggal di suatu kampung 

yang melahirkan anak seekor ular naga. Naga itu diberi nama Baru Klinting. Melihat 

keanehan wujud Baru Klinting ini, mereka tidak berani tinggal di kampung tersebut 

karena merasa malu dan takut menjadi bahan gunjingan tetangga. Akhirnya mereka 

mengasingkan diri ke puncak gunung dan memohon kepada dewa agar mengubah 

wujud putranya ke wujud manusia. 

Mendengar permohonan mereka, dewa mengatakan bahwa doa mereka akan 

dikabulkan dengan syarat Baru Klinting harus bertapa selama 300 tahun dengan cara 

melingkarkan tubuhnya di gunung Semeru. Mereka tidak keberatan dan bersedia 

melakukan syarat yang ditentukan oleh dewa. Akan tetapi, panjang tubuh Baru 

Klinting ternyata kurang sejengkal untuk bisa melingkari seluruh gunung. Maka, 

untuk menutupi kekurangan itu, Baru Klinting  terpaksa harus menjulurkan lidahnya 

hingga menyentuh ujung ekornya. Ternyata syaratnya tidak hanya itu. Syarat lainnya, 

Sang Ayah juga harus memotong lidah Baru Klinting yang sedang bertapa tersebut. 
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Baru Klinting tidak menolak syarat tersebut demi kebaikannya untuk dapat berubah 

wujud menjadi manusia. 

Ketika waktu bertapa hampir selesai, ada seorang kepala kampung yang akan 

menikahkan anaknya dengan pesta yang sangat mewah dan sangat besar. Kepala 

kampung pun sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, terutama hidangan untuk para 

tamunya. Untuk keperluan bahan makanan yang sangat banyak, warga secara sukarela 

membantu berburu dan mencari buah-buahan di hutan. Pada waktu berburu, tanpa 

sengaja, ada segolongan warga yang istirahat mengayunkan parangnya pada pokok 

pohon yang tumbang. Namun, alangkah kagetnya mereka, ternyata parang itu 

berlumuran darah. Dari pokok pohon tumbang itu mengucur darah segar. Mereka 

baru sadar kalau yang mereka tebas tadi bukan pohon tumbang, melainkan ular 

raksasa. Melihat hal ini, warga pun beramai-ramai mengambil dagingnya untuk 

dimasak dalam pesta pernikahan tersebut. 

Hari pesta pernikahan anak kepala kampung adalah hari berakhirnya 

pertapaan Baru Klinting. Benar saja, naga itu berubah wujud menjadi seorang anak 

kecil. Sayangnya, si anak mengalami kesulitan untuk berbicara karena tidak 

mempunyai lidah. Selain itu, tubuhnya penuh dengan borok yang membusuk lantaran 

saat bertapa tubuhnya disayat-sayat untuk diambil dagingnya oleh warga sebagai 

hidangan waktu pesta pernikahan anak kepala kampung. 

Anak jelmaan naga itu mendatangi pesta kepala kampung. Karena merasa 

lapar, anak itu memohon untuk diberi makanan. Namun, tak satu pun warga yang 

memedulikannya. Warga malah mengejek dan mengusir anak kecil itu. Melihat nasib 

anak itu, seorang wanita tua merasa kasihan dan membawanya pulang. Lalu si anak 

diberi makan dengan lauk berupa daging yang diterima dari pesta di rumah kepala 

kampung. Si anak pun makan dengan lahap, tetapi dia tak mau memakan daging itu. 

“Bu, saya kira sudah tak ada lagi orang baik di kampung ini. Rupanya, masih 

ada orang seperti Ibu. Bu, tolong siapkan lesung (alat untuk menumbuk padi yang 

terbuat dari kayu). Bila terjadi sesuatu, segeralah Ibu naik ke atas lesung tersebut”, 

begitu pesan Baru Klinting kepada orang yang memberinya makan. Tanpa banyak 

bertanya, wanita tua itu menuruti ucapan Baru Klinting. Setelah makan, Baru Klinting 

pergi ke tempat pesta di rumah kepala kampung. 

  

“Wahai warga semua, lihatlah di tanganku. Aku memiliki sekerat daging. Jika 

kau mampu mencabut lidi yang kutancapkan ke tanah ini, ambillah daging ini. 

Namun, jika kalian tak mampu, berikanlah semua daging yang kalian masak padaku”. 

Ucap Baru Klinting. Semua warga satu persatu mencoba tapi semuanya tak mampu 

mencabut lidi tersebut. Walaupun kalah, warga tetap tak mau mengembalikan daging 

yang telah mereka masak. 

“Lihatlah ketamakan kalian wahai manusia. Lihatlah ketidakpedulian kalian 

pada sesama, pada manusia yang cacat sepertiku. Bahkan, kalian tidak mau 

mengembalikan hakku! Ketahuilah, daging yang kalian masak itu adalah dagingku saat 

aku menjadi ular naga. Maka, kalian berhak mendapatkan balasan yang setimpal!” 

Baru Klinting kemudian mencabut lidi yang ditancapkan ke tanah. Dari lidi itu 

mengucur air terus-menerus hingga menenggelamkan kampung tersebut. Seluruh 

warga di kampung itu menjadi korban, kecuali orang tua yang telah memberinya 

makan. Genangan air itu kemudian berubah menjadi telaga. Setelah itu, Baru Klinting 

berubah lagi menjadi ular dengan melingkarkan tubuhnya di dasar telaga yang 

bentuknya menyempit di bagian bawahnya. 

Pesan mulia: Cinta seringkali memangsa pelakunya. Kecantikan kadang-

kadang dimanfaatkan sebagai alat untuk mengalahkan musuh. Namun, jika hal 

tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan negara, para pendukungnya selalu 

memosisikan perbuatan seperti itu bukan sesuatu yang keliru. Mencintai negara 

dianggap lebih mulia daripada mencintai kepentingannya sendiri.  

 

5) Brandal Lokajaya 

Brandal Lokajaya adalah sebutan untuk Sunan Kalijaga sebelum menjadi wali. 

Disebut sebagai brandal (preman) karena sering mencuri hasil kekayaan Kadipaten 

Tuban. Kisah Brandal Lokajaya secara ringkas sebagai berikut. 

 Nama asli dari Brandal Lokajaya adalah Raden Said yang merupakan putra dari 

Bupati Tuban VIII Raden Tumenggung Haryo Wilotikto. Tumenggung Haryo 

Wilotikto terkenal dengan sebutan Raden Sahur.Walaupun merupakan keturunan 

Ranggalawe yang beragama Hindu, Raden Sahur memeluk agama Islam. Oleh karena 
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itu, sejak kecil Raden Said sudah diperkenalkan dengan agama Islam oleh guru agama 

Kadipaten Tuban.  

Melihat kehidupan rakyat jelata banyak yang menderita yang disebabkan oleh 

kesewenang-wenangan pihak kerajaan, jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda 

Raden Said seakan meledak-ledak manakala melihat praktik oknum pejabat Kadipaten 

Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata. Padahal, pada waktu 

itu rakyat sudah sangat menderita karena adanya musim kemarau panjang. Menjadi 

semakin sengsara karena mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai 

dengan ketentuan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah 

mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para 

penarik pajak. 

Walaupun Raden Said putra seorang adipati, dia lebih menyukai kehidupan 

yang tidak terikat oleh adat-istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan dengan 

segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Karena 

pergaulannya yang supel itulah dia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat 

Tuban. Raden Said kemudian menyampaikan keinginannya untuk mengurangi 

penderitaan rakyat kepada ayahnya. Namun, ayahnya tidak bisa berbuat banyak karena 

sebagai adipati, ayahnya merupakan bawahan dari kerajaan Majapahit. Oleh karena 

itu, Raden Said menjadi gelisah. Jika sebelumnya pada malam hari dia sering berada di 

dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Qur’an, dia berubah 

menjadi sering keluar rumah. 

Ketika penjaga gudang kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian 

hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan 

yang dicuri dari gudang kadipaten itu kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang 

sangat membutuhkannya, tanpa sepengetahuan mereka. Tentu saja rakyat yang tak 

tahu apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-

duga.  

Lama-kelamaan, penjaga gudang kadipaten menjadi curiga karena barang-barang 

yang hendak disetorkan ke kerajaan Majapahit semakin berkurang. Setelah diselidiki, 

ternyata memang ada pencuri yang mengambilnya. Para penjaga seakan tak percaya 

bahwa pencuri itu ternyata Raden Said, putra junjungannya sendiri. Para penjaga tidak 

  

berani melaporkan kepada Adipati Wilatikta karena takut dianggap memfitnah. 

Penjaga gudang itu hanya minta dua orang saksi dari sang Adipati untuk memergoki 

pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Akhirnya, pada 

suatu malam ketika Raden Said hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-

bahan makanan, tiga orang prajurit Kadipaten menangkapnya beserta barang bukti 

yang dibawanya. Raden Said dibawa kehadapan ayahnya. Setelah mengetahui 

perbuatan anaknya, Adipati Wilatikta marah. Raden Said mendapat hukuman 

cambuk dua ratus kali pada tangannya dan disekap selama beberapa hari.  

Sesudah menjalani hukuman, Raden Said memutuskan untuk keluar dari 

lingkungan istana. Dia tak pernah pulang sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. 

Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam, dan merampok harta orang-

orang kaya di Kabupaten Tuban, terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat 

Kadipaten yang curang. Hasil rampokannya kemudian diberikan kepada fakir miskin 

dan orang-orang yang menderita. Perbuatan Raden Said tersebut kemudian diketahui 

oleh seorang pemimpin perampok yang kemudian mengenakan pakaian dan topeng 

yang serupa dengan yang digunakan oleh Raden Said.  

Pada suatu malam, Raden Said yang baru saja menyelesaikan salat Isya 

mendengar jerit tangis para penduduk desa yang kampungnya sedang dijarah 

perampok. Raden Said segera mendatangi tempat kejadian itu. Begitu mengetahui 

kedatangan Raden Said, kawanan perampok itu segera berhamburan melarikan diri. 

Tinggal pemimpin mereka yang sedang asyik memerkosa seorang gadis cantik. Raden 

Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa oleh seseorang yang 

berpakaian dan menggunakan topeng seperti yang biasa dipakainya. Raden Said 

berusaha menangkap perampok itu. Namun pemimpin rampok itu berhasil melarikan 

diri. Mendadak terdengar suara kentongan bertalu-talu sehingga penduduk dari 

kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itu, si gadis yang baru diperkosa 

oleh perampok memegang erat-erat tangan Raden Said. Raden Said jadi panik dan 

kebingungan karena tidak bisa melarikan diri sehingga tertangkap dan dibawa ke 

rumah kepala desa. 

Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden 

Said. Begitu mengetahui siapa orang dibalik topeng itu sang kepala desa jadi 
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terbungkam. Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putra 

junjungannya sendiri, yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden 

Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa menjadi bukti kuat 

dan saksi hidup atas kejadian itu. Namun, kepala desa masih berusaha menutupi aib 

junjungannya. Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa 

diketahui orang banyak. 

Sang Adipati menjadi murka dan Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten 

Tuban. Atas kejadian itu, Adipati Wilatikta merasa sangat sedih, batinnya terpukul. 

Sebab, Raden Said tidak lagi dapat diharapkan untuk mengggantikan kedudukannya 

sebagai Adipati Tuban. Semua orang percaya bahwa Raden Said seorang pencuri dan 

pemerkosa. Hanya ada satu orang yang tidak percaya, yakni adiknya sendiri yang 

bernama Dewi Rasawulan. Dewi Rasawulan yang sangat menyayangi kakaknya itu 

merasa kasihan sehingga tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya dia meninggalkan 

istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajak pulang. 

Raden Said mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya dia menetap di 

hutan Jatiwangi dan berganti nama menjadi Lokajaya. Karena sering merampok, 

kemudian dia terkenal dengan julukan Brandal Lokajaya. Selama bertahun-tahun dia 

menjadi perampok budiman karena hasil rampokannya selalu diberikan kepada fakir 

miskin dan orang yang dirampok hanya para hartawan atau orang kaya yang kikir, 

yang tidak menyantuni rakyat jelata dan yang tidak mau membayar zakat. 

Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh 

Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya 

berkilauan. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat, langkah 

orang itu dihadang. Tanpa banyak bicara lagi direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki 

berjubah putih. Karena tongkat itu dicabut dengan paksa, orang berjubah putih itu 

jatuh tersungkur. 

Dengan susah payah orang itu bangun, sepasang matanya mengeluarkan air 

walaupun tidak terdengar suara tangis dari mulutnya. Lokajaya mengamat-amati 

gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya 

gagangnya yang terbuat dari kuningan sehingga berkilauan seperti emas ketika 

  

tertimpa cahaya matahari. Lokajaya heran melihat orang itu menangis. Segera 

diulurkannya kembali tongkat itu, “Jangan menangis, ini tongkatmu kukembalikan”. 

“Bukan tongkat ini yang kutangisi,” kata lelaki itu sembari memperlihatkan 

beberapa batang rumput ditelapak tangannya. “Lihatlah! Aku telah berbuat dosa, 

berbuat  kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi”.  

“Hanya beberapa lembar rumput. Kau merasa berdosa?” Tanya Lokajaya heran. 

“Ya, memang berdosa! Karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. 

Andaikata kucabut untuk makanan ternak, itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-

siaan, benar-benar suatu dosa!” Jawab lelaki itu. Hati Lokajaya agak tergetar atas 

jawaban yang mengandung nilai iman itu. 

“Anak muda sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini?” 

“Saya menginginkan harta.” 

“Untuk apa?” 

“Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita.”  

“Sungguh mulia hatimu. Sayang .., caramu mendapatkannya yang keliru.” 

“Orang tua…, apa maksudmu?” 

“Boleh aku bertanya, anak muda?” tanya orang tua itu, “Jika kau mencuci 

pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar?”.  

“Sungguh perbuatan bodoh,” sahut Lokajaya. “Hanya menambah kotor dan bau 

pakaian itu saja.” 

Lelaki itu tersenyum. “Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah 

dengan barang yang didapat secara haram, dengan cara merampok atau mencuri, itu 

sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing.” 

Lokajaya tercekat. Lelaki itu melanjutkan ucapannya. “Allah itu adalah Zat yang 

baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal.” 

Lokajaya makin tercengang mendengar keterangan orang tua itu. Rasa malu 

mulai menghunjam lubuk hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. 

Dipandangnya sekali lagi wajah lelaki berjubah putih itu. Agung dan terasa berwibawa, 

tetapi mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai suka dan tertarik pada lelaki 

berjubah putih itu. 
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junjungannya sendiri, yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden 

Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa menjadi bukti kuat 

dan saksi hidup atas kejadian itu. Namun, kepala desa masih berusaha menutupi aib 

junjungannya. Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa 

diketahui orang banyak. 

Sang Adipati menjadi murka dan Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten 

Tuban. Atas kejadian itu, Adipati Wilatikta merasa sangat sedih, batinnya terpukul. 

Sebab, Raden Said tidak lagi dapat diharapkan untuk mengggantikan kedudukannya 

sebagai Adipati Tuban. Semua orang percaya bahwa Raden Said seorang pencuri dan 

pemerkosa. Hanya ada satu orang yang tidak percaya, yakni adiknya sendiri yang 

bernama Dewi Rasawulan. Dewi Rasawulan yang sangat menyayangi kakaknya itu 

merasa kasihan sehingga tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya dia meninggalkan 

istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajak pulang. 

Raden Said mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya dia menetap di 

hutan Jatiwangi dan berganti nama menjadi Lokajaya. Karena sering merampok, 

kemudian dia terkenal dengan julukan Brandal Lokajaya. Selama bertahun-tahun dia 

menjadi perampok budiman karena hasil rampokannya selalu diberikan kepada fakir 

miskin dan orang yang dirampok hanya para hartawan atau orang kaya yang kikir, 

yang tidak menyantuni rakyat jelata dan yang tidak mau membayar zakat. 

Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh 

Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya 

berkilauan. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat, langkah 

orang itu dihadang. Tanpa banyak bicara lagi direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki 

berjubah putih. Karena tongkat itu dicabut dengan paksa, orang berjubah putih itu 

jatuh tersungkur. 

Dengan susah payah orang itu bangun, sepasang matanya mengeluarkan air 

walaupun tidak terdengar suara tangis dari mulutnya. Lokajaya mengamat-amati 

gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya 

gagangnya yang terbuat dari kuningan sehingga berkilauan seperti emas ketika 

  

tertimpa cahaya matahari. Lokajaya heran melihat orang itu menangis. Segera 

diulurkannya kembali tongkat itu, “Jangan menangis, ini tongkatmu kukembalikan”. 

“Bukan tongkat ini yang kutangisi,” kata lelaki itu sembari memperlihatkan 

beberapa batang rumput ditelapak tangannya. “Lihatlah! Aku telah berbuat dosa, 

berbuat  kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi”.  

“Hanya beberapa lembar rumput. Kau merasa berdosa?” Tanya Lokajaya heran. 

“Ya, memang berdosa! Karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. 

Andaikata kucabut untuk makanan ternak, itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-

siaan, benar-benar suatu dosa!” Jawab lelaki itu. Hati Lokajaya agak tergetar atas 

jawaban yang mengandung nilai iman itu. 

“Anak muda sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini?” 

“Saya menginginkan harta.” 

“Untuk apa?” 

“Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita.”  

“Sungguh mulia hatimu. Sayang .., caramu mendapatkannya yang keliru.” 

“Orang tua…, apa maksudmu?” 

“Boleh aku bertanya, anak muda?” tanya orang tua itu, “Jika kau mencuci 

pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar?”.  

“Sungguh perbuatan bodoh,” sahut Lokajaya. “Hanya menambah kotor dan bau 

pakaian itu saja.” 

Lelaki itu tersenyum. “Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah 

dengan barang yang didapat secara haram, dengan cara merampok atau mencuri, itu 

sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing.” 

Lokajaya tercekat. Lelaki itu melanjutkan ucapannya. “Allah itu adalah Zat yang 

baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal.” 

Lokajaya makin tercengang mendengar keterangan orang tua itu. Rasa malu 

mulai menghunjam lubuk hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. 

Dipandangnya sekali lagi wajah lelaki berjubah putih itu. Agung dan terasa berwibawa, 

tetapi mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai suka dan tertarik pada lelaki 

berjubah putih itu. 
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“Banyak hal yang terkait dalam usaha mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan 

penderitaan. Kau tidak bisa mengubahnya hanya dengan memberi bantuan makan 

dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan para penguasa 

yang zalim agar mau mengubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga 

harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya!” 

Lokajaya semakin terpana, ucapan seperti itulah yang didambakannya selama 

ini. “Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, 

ambillah itu. Itu barang halal. Ambillah sesukamu!” Lelaki tua itu sambil menunjuk 

pada sebatang pohon aren. Seketika pohon itu berubah menjadi emas. Sepasang mata 

Lokajaya terbelalak. Dia adalah seorang pemuda sakti, banyak ragam pengalaman yang 

telah dikecapnya. Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang 

itu mempergunakan ilmu sihir. Kalau orang itu mempergunakan ilmu sihir, ia pasti 

dapat mengatasinya. 

Namun, setelah ia mengerahkan ilmunya, pohon aren itu tetap berupa emas. 

Berarti orang itu tidak mempergunakan sihir. Ia benar-benar merasa heran dan 

penasaran. Ilmu apakah yang telah dipergunakan orang itu sehingga mampu 

mengubah pohon aren menjadi emas? 

Selama beberapa saat Lokajaya terpaku ditempatnya berdiri. Dia mencoba 

memanjat pohon aren itu. Benar-benar berubah menjadi emas seluruhnya. Ia ingin 

mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak 

buah aren itu rontok, berjatuhan mengenai kepala Lokajaya sehingga terjerembab ke 

tanah, roboh, dan pingsan. 

Ketika Lokajaya tersadar, buah aren yang rontok itu telah berubah lagi menjadi 

hijau seperti pohon aren yang lainnya. Lokajaya bangkit berdiri, mencari orang 

berjubah putih tadi. Namun, yang dicarinya sudah tak ada.Ucapan orang tua itu 

tentang beramal dengan barang haram yang disamakan dengan mencuci pakaian 

dengan air kencing dan tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memberantas 

kemiskinan masih terngiang ditelinganya. 

Lokajaya berusaha mengejar orang itu. Segenap kemampuannya dikerahkan 

untuk berlari cepat. Akhirnya, dia dapat melihat bayangan orang itu dari kejauhan. 

Sepertinya santai saja orang itu melangkahkan kakinya, tapi Lokajaya tak pernah bisa 

  

menyusulnya. Jatuh bangun, terseok-seok dan berlari lagi, demikianlah, setelah 

tenaganya terkuras habis, dia baru sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki 

berjubah putih itu berhenti, bukan karena kehadiran Lokajaya, melainkan di 

depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tak ada jembatan dan sungai itu 

tampaknya sangat dalam. 

Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Lokajaya 

diperintahkan menungguinya. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki itu 

kembali menemuinya. Selanjutnya, lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata 

Lokajaya terbelalak heran, melihat lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di 

atas tanah. Kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin bahwa orang itu adalah 

seorang lelaki berilmu tinggi, waskita dan mungkin saja golongan para wali. 

Setelah lelaki tua itu menghilang dari pandangannya, Lokajaya duduk bersila 

dan teringat pada kisah Ashabul Kahfi yang pernah dibacanya di dalam Al-Quran, maka 

ia segera berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di gua Kahfi 

ratusan tahun silam. 

Doa Lokajaya dikabulkan. Lokajaya tertidur dalam samadinya selama tiga tahun. 

Akar dan rerumputan telah merambati sekujur tubuhnya dan hampir menutupi 

sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah tiga tahun, lelaki berjubah putih datang 

menemui Lokajaya. Akan tetapi, Lokajaya tidak bisa dibangunkan. Setelah lelaki 

berjubah putih itu mengumandangkan azan, barulah Lokajaya membuka sepasang 

matanya, terbangun dari tidurnya. Tubuh Lokajaya dibersihkan dan diberi pakaian 

baru yang bersih kemudian dibawa ke Tuban. Ternyata, lelaki berjubah putih itu 

adalah Sunan Bonang. Lokajaya kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan 

tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Di kemudian hari,Lokajaya yang bernama 

asli Raden Said terkenal sebagai Sunan Kalijaga. 

Sunan Kalijaga selain merupakan salah seorang dari Walisongo juga dapat 

dikatakan sebagai pujangga. Sebab, beliau telah banyak mengarang kitab yang berisi 

cerita, seni gamelan, seni lukis, seni batik, seni ukir, serta seni pahat yang mengandung 

filsafat dan bernafaskan Islam. Selain itu, beliau juga berjasa bagi perkembangan 

wayang kulit yang ada sekarang ini. 
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“Banyak hal yang terkait dalam usaha mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan 

penderitaan. Kau tidak bisa mengubahnya hanya dengan memberi bantuan makan 

dan uang kepada para penduduk miskin. Kau harus memperingatkan para penguasa 

yang zalim agar mau mengubah caranya memerintah yang sewenang-wenang. Kau juga 

harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya!” 

Lokajaya semakin terpana, ucapan seperti itulah yang didambakannya selama 

ini. “Kalau kau tak mau kerja keras dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah, 

ambillah itu. Itu barang halal. Ambillah sesukamu!” Lelaki tua itu sambil menunjuk 

pada sebatang pohon aren. Seketika pohon itu berubah menjadi emas. Sepasang mata 

Lokajaya terbelalak. Dia adalah seorang pemuda sakti, banyak ragam pengalaman yang 

telah dikecapnya. Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang 

itu mempergunakan ilmu sihir. Kalau orang itu mempergunakan ilmu sihir, ia pasti 

dapat mengatasinya. 

Namun, setelah ia mengerahkan ilmunya, pohon aren itu tetap berupa emas. 

Berarti orang itu tidak mempergunakan sihir. Ia benar-benar merasa heran dan 

penasaran. Ilmu apakah yang telah dipergunakan orang itu sehingga mampu 

mengubah pohon aren menjadi emas? 

Selama beberapa saat Lokajaya terpaku ditempatnya berdiri. Dia mencoba 

memanjat pohon aren itu. Benar-benar berubah menjadi emas seluruhnya. Ia ingin 

mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak 

buah aren itu rontok, berjatuhan mengenai kepala Lokajaya sehingga terjerembab ke 

tanah, roboh, dan pingsan. 

Ketika Lokajaya tersadar, buah aren yang rontok itu telah berubah lagi menjadi 

hijau seperti pohon aren yang lainnya. Lokajaya bangkit berdiri, mencari orang 

berjubah putih tadi. Namun, yang dicarinya sudah tak ada.Ucapan orang tua itu 

tentang beramal dengan barang haram yang disamakan dengan mencuci pakaian 

dengan air kencing dan tentang berbagai hal yang terkait dengan upaya memberantas 

kemiskinan masih terngiang ditelinganya. 

Lokajaya berusaha mengejar orang itu. Segenap kemampuannya dikerahkan 

untuk berlari cepat. Akhirnya, dia dapat melihat bayangan orang itu dari kejauhan. 

Sepertinya santai saja orang itu melangkahkan kakinya, tapi Lokajaya tak pernah bisa 

  

menyusulnya. Jatuh bangun, terseok-seok dan berlari lagi, demikianlah, setelah 

tenaganya terkuras habis, dia baru sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki 

berjubah putih itu berhenti, bukan karena kehadiran Lokajaya, melainkan di 

depannya terbentang sungai yang cukup lebar. Tak ada jembatan dan sungai itu 

tampaknya sangat dalam. 

Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Lokajaya 

diperintahkan menungguinya. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki itu 

kembali menemuinya. Selanjutnya, lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata 

Lokajaya terbelalak heran, melihat lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di 

atas tanah. Kakinya tidak basah terkena air. Ia semakin yakin bahwa orang itu adalah 

seorang lelaki berilmu tinggi, waskita dan mungkin saja golongan para wali. 

Setelah lelaki tua itu menghilang dari pandangannya, Lokajaya duduk bersila 

dan teringat pada kisah Ashabul Kahfi yang pernah dibacanya di dalam Al-Quran, maka 

ia segera berdoa kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di gua Kahfi 

ratusan tahun silam. 

Doa Lokajaya dikabulkan. Lokajaya tertidur dalam samadinya selama tiga tahun. 

Akar dan rerumputan telah merambati sekujur tubuhnya dan hampir menutupi 

sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah tiga tahun, lelaki berjubah putih datang 

menemui Lokajaya. Akan tetapi, Lokajaya tidak bisa dibangunkan. Setelah lelaki 

berjubah putih itu mengumandangkan azan, barulah Lokajaya membuka sepasang 

matanya, terbangun dari tidurnya. Tubuh Lokajaya dibersihkan dan diberi pakaian 

baru yang bersih kemudian dibawa ke Tuban. Ternyata, lelaki berjubah putih itu 

adalah Sunan Bonang. Lokajaya kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan 

tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Di kemudian hari,Lokajaya yang bernama 

asli Raden Said terkenal sebagai Sunan Kalijaga. 

Sunan Kalijaga selain merupakan salah seorang dari Walisongo juga dapat 

dikatakan sebagai pujangga. Sebab, beliau telah banyak mengarang kitab yang berisi 

cerita, seni gamelan, seni lukis, seni batik, seni ukir, serta seni pahat yang mengandung 

filsafat dan bernafaskan Islam. Selain itu, beliau juga berjasa bagi perkembangan 

wayang kulit yang ada sekarang ini. 
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 Pesan Mulia: Kehidupan selalu berubah. Perubahan dari jahat menjadi baik 

bukan hanya akan bermanfaat bagi pribadinya sendiri, melainkan juga bermanfaat 

bagi orang lain. Kehidupan akan menjadi sangat berarti ketika berakhir dengan 

kebajikan. 

 

6) Jaka Budhug  

Cerita Jaka Budhug mengisahkan mitos terjadinya beberapa tempat di daerah 

Ngawi, khususnya di Kecamatan Sine dan sekitarnya. Cerita Jaka Budhug bercerita 

tentang kesalahpahaman. Ringkasan cerita Jaka Budhug sebagai berikut.  

Dikisahkan, Baginda Prabu Arya Seta yang bertahta di Kerajaan Ringin Anom 

terkenal adil dan bijaksana dalam memerintah. Ia memiliki seorang anak perempuan 

cantik bernama Rara Kemuning yang konon tubuhnya sangat harum bagai bunga 

kemuning. Putri Ayu Rara Kemuning sangat gemar bercocok tanam dan menata 

taman istana, baik di dalam maupun luar istana.Tidak mengherankan jika keadaan 

Kerajaan Ringin Anom yang berada di kaki Gunung Lawu pada saat itu sangat indah 

dan terasa nyaman bagi siapa pun yang tinggal di dalamnya. Jalan-jalan tampak teduh, 

taman istana begitu asri tertata rapi dengan pemandangan gunung dan bukit yang ada 

di sekitarnya. Oleh karena itu, banyak orang memuji kecantikan dan kepandaiannya.  

Pada suatu hari, Putri Ayu Rara Kemuning tiba-tiba terserang penyakit aneh. 

Tubuhnya yang biasanya berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau tidak sedap. 

Melihat kondisi putrinya, Sang Prabu menjadi sedih karena khawatir tak ada yang mau 

menikahi putrinya. Baginda berusaha melakukan berbagai hal dengan memberinya 

berbagai ramuan dari tanaman dan dedauan. Baginda juga mengundang seluruh tabib 

yang ada di negeri Ringin Anom untuk mengobati puterinya. Namun, penyakit sang 

putri tak juga sembuh. 

Melihat keadaan ini, hati Prabu Arya Seta semakin gundah. Ia sering duduk 

melamun memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya. Pada 

suatu hari, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk melakukan semadi dan meminta 

petunjuk kepada Sang Hyang Widi agar penyakit langka yang menimpa putrinya dapat 

disembuhkan. Pada tengah malam Sang Prabu dengan tekad kuatnya dan hati yang 

suci melakukan semadi.  

  

Ketika Sang Prabu sedang larut dalam semadi, tiba-tiba terdengar bisikan halus 

yang sangat jelas di telinganya. “Dengarlah, wahai Arya Seta..!!! Jika engkau ingin 

putrimu sembuh seperti semula, satu-satunya obat yang dapat menyembuhkannya 

adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki Gunung Arga 

Dumadi yang dijaga oleh seekor ular naga sakti dan selalu menyemburkan api dari 

mulutnya.” Walaupun telah mendapat petunjuk melalui semadinya,hati Sang Prabu 

tetap saja masih sedih. Dia belum menemukan cara untuk  mendapatkan daun sirna 

ganda yang dimaksudkan oleh suara gaib dalam semadinya.  

Beberapa punggawa kerajaan dan penasihat istana dikumpulkan untuk 

bermusyawarah tentang siapa yang pantas melakukan tugas ini. Namun, tidak ada yang 

sanggup melakukan tugas berat itu. Akhirnya, atas usul Maha Patih Kebo Rejeng, 

diadakanlah sayembara demi kesembuhan Putri Ayu Rara Kemuning dari sakit yang 

dideritanya.  

Keesokan harinya Prabu Arya Seta segera mengumpulkan seluruh rakyat Ringin 

Anom di alun-alun untuk mengadakan sayembara. “Wahai, seluruh rakyatku..! Kalian 

semua tentu sudah mengetahui perihal sakitnya putriku. Setelah bersemadi, aku 

mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya akan dapat disembuhkan dengan daun 

sirna ganda yang tumbuh dalam gua di kaki Gunung Arga Dumadi. Siapa pun yang 

berhasil mempersembahkan daun itu untuk putriku, jika ia laki-laki akan kunikahkan 

dengan putriku. Jika ia perempuan, akan kuangkat menjadi anakku”, ujar Sang Prabu 

di depan rakyatnya.  

Mendengar pengumuman itu, seluruh rakyat Kerajaan Ringin Anom menjadi 

gempar. Berita tentang sayembara itu pun tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. 

Banyak warga yang tidak berani mengikuti sayembara tersebut karena mereka semua 

tahu bahwa gua itu dijaga oleh seekor naga yang sangat ganas. Bahkan, sudah banyak 

warga yang menjadi korban keganasan naga itu.  

Meskipun demikian, banyak pula warga yang memberanikan diri untuk 

mengikuti sayembara tersebut karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan oleh Sang 

Prabu. Setiap orang pasti akan senang jika menjadi menantu atau pun anak angkat 

raja. Salah seorang pemuda yang ingin sekali mengikuti sayembara tersebut adalah Jaka 

Budhug. 
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 Pesan Mulia: Kehidupan selalu berubah. Perubahan dari jahat menjadi baik 

bukan hanya akan bermanfaat bagi pribadinya sendiri, melainkan juga bermanfaat 

bagi orang lain. Kehidupan akan menjadi sangat berarti ketika berakhir dengan 

kebajikan. 

 

6) Jaka Budhug  

Cerita Jaka Budhug mengisahkan mitos terjadinya beberapa tempat di daerah 

Ngawi, khususnya di Kecamatan Sine dan sekitarnya. Cerita Jaka Budhug bercerita 

tentang kesalahpahaman. Ringkasan cerita Jaka Budhug sebagai berikut.  

Dikisahkan, Baginda Prabu Arya Seta yang bertahta di Kerajaan Ringin Anom 

terkenal adil dan bijaksana dalam memerintah. Ia memiliki seorang anak perempuan 

cantik bernama Rara Kemuning yang konon tubuhnya sangat harum bagai bunga 

kemuning. Putri Ayu Rara Kemuning sangat gemar bercocok tanam dan menata 

taman istana, baik di dalam maupun luar istana.Tidak mengherankan jika keadaan 

Kerajaan Ringin Anom yang berada di kaki Gunung Lawu pada saat itu sangat indah 

dan terasa nyaman bagi siapa pun yang tinggal di dalamnya. Jalan-jalan tampak teduh, 

taman istana begitu asri tertata rapi dengan pemandangan gunung dan bukit yang ada 

di sekitarnya. Oleh karena itu, banyak orang memuji kecantikan dan kepandaiannya.  

Pada suatu hari, Putri Ayu Rara Kemuning tiba-tiba terserang penyakit aneh. 

Tubuhnya yang biasanya berbau harum tiba-tiba mengeluarkan bau tidak sedap. 

Melihat kondisi putrinya, Sang Prabu menjadi sedih karena khawatir tak ada yang mau 

menikahi putrinya. Baginda berusaha melakukan berbagai hal dengan memberinya 

berbagai ramuan dari tanaman dan dedauan. Baginda juga mengundang seluruh tabib 

yang ada di negeri Ringin Anom untuk mengobati puterinya. Namun, penyakit sang 

putri tak juga sembuh. 

Melihat keadaan ini, hati Prabu Arya Seta semakin gundah. Ia sering duduk 

melamun memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya. Pada 

suatu hari, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk melakukan semadi dan meminta 

petunjuk kepada Sang Hyang Widi agar penyakit langka yang menimpa putrinya dapat 

disembuhkan. Pada tengah malam Sang Prabu dengan tekad kuatnya dan hati yang 

suci melakukan semadi.  

  

Ketika Sang Prabu sedang larut dalam semadi, tiba-tiba terdengar bisikan halus 

yang sangat jelas di telinganya. “Dengarlah, wahai Arya Seta..!!! Jika engkau ingin 

putrimu sembuh seperti semula, satu-satunya obat yang dapat menyembuhkannya 

adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki Gunung Arga 

Dumadi yang dijaga oleh seekor ular naga sakti dan selalu menyemburkan api dari 

mulutnya.” Walaupun telah mendapat petunjuk melalui semadinya,hati Sang Prabu 

tetap saja masih sedih. Dia belum menemukan cara untuk  mendapatkan daun sirna 

ganda yang dimaksudkan oleh suara gaib dalam semadinya.  

Beberapa punggawa kerajaan dan penasihat istana dikumpulkan untuk 

bermusyawarah tentang siapa yang pantas melakukan tugas ini. Namun, tidak ada yang 

sanggup melakukan tugas berat itu. Akhirnya, atas usul Maha Patih Kebo Rejeng, 

diadakanlah sayembara demi kesembuhan Putri Ayu Rara Kemuning dari sakit yang 

dideritanya.  

Keesokan harinya Prabu Arya Seta segera mengumpulkan seluruh rakyat Ringin 

Anom di alun-alun untuk mengadakan sayembara. “Wahai, seluruh rakyatku..! Kalian 

semua tentu sudah mengetahui perihal sakitnya putriku. Setelah bersemadi, aku 

mendapatkan petunjuk bahwa putriku hanya akan dapat disembuhkan dengan daun 

sirna ganda yang tumbuh dalam gua di kaki Gunung Arga Dumadi. Siapa pun yang 

berhasil mempersembahkan daun itu untuk putriku, jika ia laki-laki akan kunikahkan 

dengan putriku. Jika ia perempuan, akan kuangkat menjadi anakku”, ujar Sang Prabu 

di depan rakyatnya.  

Mendengar pengumuman itu, seluruh rakyat Kerajaan Ringin Anom menjadi 

gempar. Berita tentang sayembara itu pun tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. 

Banyak warga yang tidak berani mengikuti sayembara tersebut karena mereka semua 

tahu bahwa gua itu dijaga oleh seekor naga yang sangat ganas. Bahkan, sudah banyak 

warga yang menjadi korban keganasan naga itu.  

Meskipun demikian, banyak pula warga yang memberanikan diri untuk 

mengikuti sayembara tersebut karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan oleh Sang 

Prabu. Setiap orang pasti akan senang jika menjadi menantu atau pun anak angkat 

raja. Salah seorang pemuda yang ingin sekali mengikuti sayembara tersebut adalah Jaka 

Budhug. 
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Jaka Budhug adalah seorang pemuda miskin yang tinggal di sebuah gubuk reyot 

di sebuah desa terpencil di wilayah Kerajaan Ringin Anom bersama ibu angkatnya 

yang sudah janda. Ia dipanggil Jaka Budhug karena seluruh tubuhnya dipenuhi oleh 

penyakit budhug yang dideritanya sejak masih kecil. Meskipun demikian, Jaka Budhug 

termasuk seorang pemuda yang sakti. Ia sangat mahir dan gesit memainkan keris 

pusaka yang diwarisi dari almarhum ayahnya dan diajarkan oleh guru-gurunya selama 

dalam perjalanan menuju Kerajaan Ringin Anom. Dengan kesaktiannya itu, ia ingin 

sekali menolong Sang Putri. Namun, ia merasa malu dengan keadaan dirinya.  

Sementara itu, para peserta sayembara telah berkumpul di kaki Gunung Arga 

Dumadi untuk menguji kesaktian mereka. Sejak hari pertama hingga hari keenam 

sayembara dilangsungkan, belum seorang pun peserta yang mampu mengalahkan naga 

sakti itu. Jaka Budhugmenjadi semakin gelisah mendengar kabar itu. Pada hari 

ketujuh, Jaka Budhug dengan tekadnya yang kuat memberanikan diri menghadap 

kepada Sang Prabu. Di hadapan Prabu Arya Seta, ia memohon izin untuk ikut dalam 

sayembara. Sang Prabu memperbolehkannya mengikuti sayembara.  

Setelah melihat keadaan Putri Kemuning, Jaka Budhug mohon diri untuk 

mengambil daun Sirna Ganda. Jaka Budhug pun berangkat menuju gua di Gunung 

Arga Dumadi dengan tekad membara. Ia harus mengalahkan naga itu dan membawa 

pulang daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah ia di kaki Gunung 

Arga Dumadi. Dari kejauhan, ia melihat semburan-semburan api yang keluar dari 

mulut naga sakti penghuni gua. Ia sudah tidak sabar ingin membinasakan naga itu 

dengan keris pusakanya.  

Jaka Budhug melangkah perlahan mendekati naga itu dengan sangat hati-hati. 

Begitu ia mendekat, tiba-tiba naga itu menyerang dengan semburan api. Jaka Budhug 

segera melompat mundur untuk menghindari serangan itu. Naga itu menyerang secara 

bertubi-tubi sehingga membuat Jaka Budhug kewalahan. Dalam keadaan terpojok dan 

hampir kalah, Jaka Budhug berpikir bahwa jika pertarungan berlangsung terus seperti 

ini, lama-kelamaan ia pasti kalah. Kemudian, ia mundur menjauh sambil memikirkan 

cara mengalahkan naga yang sangat sakti ini. Tiba-tiba Jaka Budhug berlari 

meninggalkan pertarungan menuju ke arah bukit kemudian ia mengalinya hingga 

  

menembus gua. Setelah tembus ke dalam gua tempat naga itu tinggal, Jaka Budhug 

melihat tubuh dari naga sakti penjaga daun sirna ganda.  

Ketika naga itu lengah, Jaka Budhug segera menghunjamkan kerisnya ke perut 

naga itu. Darah segar memancar dari tubuh naga itu. Keadaan ini tidak disia-siakan 

oleh Jaka Budhug. Ia semakin bersemangat untuk membinasakan naga itu. Ketika 

naga sakti mengerang kesakitan, dengan gesitnya Jaka Budhug kembali menusukkan 

keris ke leher naga itu sehingga darah yang memancar dari tubuhnya semakin deras. 

Naga sakti akhirnya tewas di tangan Jaka Budhug. Setelah memetik beberapa lembar 

daun sirna ganda di dalam gua, Jaka Budhug segera pulang ke istana dengan perasaan 

gembira.  

Setibanya di istana, Prabu Arya Seta tercengang hampir tidak percaya ketika 

melihat keberhasilan Jaka Budhug. Setelah Jaka Budhug menceritakan semua peristiwa 

yang dialaminya di kaki Gunung Arga Dumadi, barulah Sang Prabu percaya dan 

terkagum-kagum terhadap kesaktian dan kecerdikan Jaka Budhug. Jaka Budhug 

kemudian mempersembahkan daun sirna ganda yang diperolehnya kepada Sang 

Prabu.  

Sungguh ajaib, setelah memakan daun sirna ganda, Putri Kemuning tiba-tiba 

sembuh. Tubuh Sang Putri kembali berbau harum bagaikan bunga kemuning. Prabu 

Arya Seta menetapkan Jaka Budhug sebagai pemenang sayembara tersebut. Sesuai 

dengan janjinya, Sang Prabu segera menikahkan Jaka Budhug dengan Putri Ayu Rara 

Kemuning.  

Sebelum pesta pernikahan digelar, Prabu Arya Seta memerintahkan pada Patih 

Kebo Rejeng untuk mempersiapkan segalanya. Karena kondisi Jaka Budhug kulitnya 

masih penuh dengan luka kudis, Prabu Arya Seta memerintahkan kepada Patih Kebo 

Rejeng untuk membersihkan tubuh Jaka Budhug dan membunuhnya. Patih Kebo 

Rejeng tanpa ragu melaksanakan perintah Sang Prabu untuk membunuh Jaka 

Budhug. Namun, Patih Kebo Rejeng sadar akan kesaktian Jaka Budhug sehingga tidak 

mungkin bila ia melawanya. Dicarilah berbagai cara untuk membunuh Jaka Budhug.  

Ketika Jaka Budhug terlena, Patih Kebo Rejeng menghunjamkan kerisnya ke 

tubuh Jaka Budhug dari belakang. Jaka Budhug terkejut dan terkapar bersimbah 

darah. Sebelum tiba ajalnya Jaka Budhug sempat berkata, “Meskipun aku mati, sesuai 
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Jaka Budhug adalah seorang pemuda miskin yang tinggal di sebuah gubuk reyot 

di sebuah desa terpencil di wilayah Kerajaan Ringin Anom bersama ibu angkatnya 

yang sudah janda. Ia dipanggil Jaka Budhug karena seluruh tubuhnya dipenuhi oleh 

penyakit budhug yang dideritanya sejak masih kecil. Meskipun demikian, Jaka Budhug 

termasuk seorang pemuda yang sakti. Ia sangat mahir dan gesit memainkan keris 

pusaka yang diwarisi dari almarhum ayahnya dan diajarkan oleh guru-gurunya selama 

dalam perjalanan menuju Kerajaan Ringin Anom. Dengan kesaktiannya itu, ia ingin 

sekali menolong Sang Putri. Namun, ia merasa malu dengan keadaan dirinya.  

Sementara itu, para peserta sayembara telah berkumpul di kaki Gunung Arga 

Dumadi untuk menguji kesaktian mereka. Sejak hari pertama hingga hari keenam 

sayembara dilangsungkan, belum seorang pun peserta yang mampu mengalahkan naga 

sakti itu. Jaka Budhugmenjadi semakin gelisah mendengar kabar itu. Pada hari 

ketujuh, Jaka Budhug dengan tekadnya yang kuat memberanikan diri menghadap 

kepada Sang Prabu. Di hadapan Prabu Arya Seta, ia memohon izin untuk ikut dalam 

sayembara. Sang Prabu memperbolehkannya mengikuti sayembara.  

Setelah melihat keadaan Putri Kemuning, Jaka Budhug mohon diri untuk 

mengambil daun Sirna Ganda. Jaka Budhug pun berangkat menuju gua di Gunung 

Arga Dumadi dengan tekad membara. Ia harus mengalahkan naga itu dan membawa 

pulang daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah ia di kaki Gunung 

Arga Dumadi. Dari kejauhan, ia melihat semburan-semburan api yang keluar dari 

mulut naga sakti penghuni gua. Ia sudah tidak sabar ingin membinasakan naga itu 

dengan keris pusakanya.  

Jaka Budhug melangkah perlahan mendekati naga itu dengan sangat hati-hati. 

Begitu ia mendekat, tiba-tiba naga itu menyerang dengan semburan api. Jaka Budhug 

segera melompat mundur untuk menghindari serangan itu. Naga itu menyerang secara 

bertubi-tubi sehingga membuat Jaka Budhug kewalahan. Dalam keadaan terpojok dan 

hampir kalah, Jaka Budhug berpikir bahwa jika pertarungan berlangsung terus seperti 

ini, lama-kelamaan ia pasti kalah. Kemudian, ia mundur menjauh sambil memikirkan 

cara mengalahkan naga yang sangat sakti ini. Tiba-tiba Jaka Budhug berlari 

meninggalkan pertarungan menuju ke arah bukit kemudian ia mengalinya hingga 

  

menembus gua. Setelah tembus ke dalam gua tempat naga itu tinggal, Jaka Budhug 

melihat tubuh dari naga sakti penjaga daun sirna ganda.  

Ketika naga itu lengah, Jaka Budhug segera menghunjamkan kerisnya ke perut 

naga itu. Darah segar memancar dari tubuh naga itu. Keadaan ini tidak disia-siakan 

oleh Jaka Budhug. Ia semakin bersemangat untuk membinasakan naga itu. Ketika 

naga sakti mengerang kesakitan, dengan gesitnya Jaka Budhug kembali menusukkan 

keris ke leher naga itu sehingga darah yang memancar dari tubuhnya semakin deras. 

Naga sakti akhirnya tewas di tangan Jaka Budhug. Setelah memetik beberapa lembar 

daun sirna ganda di dalam gua, Jaka Budhug segera pulang ke istana dengan perasaan 

gembira.  

Setibanya di istana, Prabu Arya Seta tercengang hampir tidak percaya ketika 

melihat keberhasilan Jaka Budhug. Setelah Jaka Budhug menceritakan semua peristiwa 

yang dialaminya di kaki Gunung Arga Dumadi, barulah Sang Prabu percaya dan 

terkagum-kagum terhadap kesaktian dan kecerdikan Jaka Budhug. Jaka Budhug 

kemudian mempersembahkan daun sirna ganda yang diperolehnya kepada Sang 

Prabu.  

Sungguh ajaib, setelah memakan daun sirna ganda, Putri Kemuning tiba-tiba 

sembuh. Tubuh Sang Putri kembali berbau harum bagaikan bunga kemuning. Prabu 

Arya Seta menetapkan Jaka Budhug sebagai pemenang sayembara tersebut. Sesuai 

dengan janjinya, Sang Prabu segera menikahkan Jaka Budhug dengan Putri Ayu Rara 

Kemuning.  

Sebelum pesta pernikahan digelar, Prabu Arya Seta memerintahkan pada Patih 

Kebo Rejeng untuk mempersiapkan segalanya. Karena kondisi Jaka Budhug kulitnya 

masih penuh dengan luka kudis, Prabu Arya Seta memerintahkan kepada Patih Kebo 

Rejeng untuk membersihkan tubuh Jaka Budhug dan membunuhnya. Patih Kebo 

Rejeng tanpa ragu melaksanakan perintah Sang Prabu untuk membunuh Jaka 

Budhug. Namun, Patih Kebo Rejeng sadar akan kesaktian Jaka Budhug sehingga tidak 

mungkin bila ia melawanya. Dicarilah berbagai cara untuk membunuh Jaka Budhug.  

Ketika Jaka Budhug terlena, Patih Kebo Rejeng menghunjamkan kerisnya ke 

tubuh Jaka Budhug dari belakang. Jaka Budhug terkejut dan terkapar bersimbah 

darah. Sebelum tiba ajalnya Jaka Budhug sempat berkata, “Meskipun aku mati, sesuai 
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janji Prabu Arya Seta akan pernikahanku dengan Rara Kemuning, karena pernikahan 

itu belum terlakasana, aku hanya mau dikuburkan setelah bersanding dengan Putri 

Ayu Rara Kemuning.” 

Pesan mulia: Ketidaktahuan dan kesalahpahaman seringkali membuahkan 

bencana dan penyesalan. Oleh karena itu, manusia hendaknya selalu berhati-hati dan 

arif dalam membuat keputusan. Keputusan yang salah akan menuai banyak masalah.  

 

7) Jaka Kendhil  

Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita dengan anak laki-lakinya. Anak itu 

mempunyai bentuk fisik yang aneh. Badannya mirip dengan periuk. Karena itulah 

orang menyebutkan Jaka Kendhil. Walaupun tubuh Jaka tidak normal, ibunya 

mencintainya apa adanya. Ia juga tak pernah menyesali nasib anaknya. Apa pun yang 

diminta Jaka, selalu berusaha dikabulkannya.  

Jaka tumbuh sebagai anak yang bahagia. Ia dikenal sebagai anak yang jenaka, 

tetapi kadang-kadang Jaka juga nakal. Ia sering ke pasar lalu duduk di dekat pedagang. 

Pedagang mengira, Jaka itu sebuah periuk sehingga ia menaruh sebagian makanannya 

di atas tubuh Jaka. Ia juga sering menyelinap ke pesta. Orang menyangka Jaka itu 

periuk biasa sehingga orang itu menaruh makanan di sana. Kemudian, dengan diam-

diam Jaka pulang dan membawa makanan untuk ibunya.  

Ibu Jaka marah melihat kenakalan Jaka. Ia menyangka Jaka mencuri. Jaka lalu 

menjelaskan bahwa semua orang menyangka dirinya periuk. Ibunya pun tertawa 

mendengarnya. 

Setelah tumbuh dewasa, tubuh Jaka tetap mirip periuk. Walaupun tubuhnya 

seperti periuk, Jaka meminta ibunya untuk mencarikan istri. Tidak tanggung-tanggung, 

Jaka menginginkan putri raja sebagai istrinya. Tentu saja ibunya kaget sekali dan 

mengingatkan, “Ingat Jaka, kita ini orang miskin. Lagi pula, apakah kau tidak 

menyadari bentuk tubuhmu?” Namun, jawab Jaka, “Jangan khawatir, Ibu. Percayalah, 

semuanya akan baik-baik saja. Sekali lagi, saya minta tolong agar Ibu melamar putri 

raja untuk dijadikan istriku!”  

Dengan hati penuh keraguan, ibu Jaka pergi menghadap Raja. Raja mempunyai 

tiga putri yang cantik. Ibu Jaka mengungkapkan keinginan anaknya pada Raja. Raja 

  

sama sekali tidak marah mendengar penuturan Ibu Jaka. Sebaliknya, Raja meneruskan 

lamaran itu pada ketiga putrinya. Putri Sulung mengatakan, “Saya tak sudi, Ayahanda. 

Saya menginginkan suami yang kaya raya.” Putri Tengah mengatakan, “Suami yang 

saya inginkan seorang raja seperti Ayahanda.” Berbeda dengan ketiga kakaknya, Putri 

Bungsu justru menerima pinangan itu dengan senang hati. Raja sangat heran. Namun, 

karena Putri Bungsu sudah setuju, ia tak dapat mencegah pernikahan itu.  

Sayangnya, Putri Bungsu selalu diejek kedua kakaknya. “Suamimu berjalan mirip 

bola menggelinding”, ejek Putri Sulung. “Suamimu mirip tempayan air”, ejek Putri 

Tengah. Putri Bungsu sedih, tetapi ia berusaha sabar dan tabah.  

Suatu hari, Raja mengadakan lomba ketangkasan, tetapi Jaka tidak bisa ikut. Ia 

mengatakan pada Raja bahwa badannya sakit. Lomba ketangkasan itu diikuti banyak 

orang penting, seperti para pangeran dan panglima. Mereka berlomba naik kuda dan 

menggunakan senjata. Tiba-tiba datang seorang kesatria gagah. Ia sangat tampan dan 

tangkas menggunakan senjata. Putri Sulung dan Putri Tengah senang sekali 

melihatnya. Mereka jatuh cinta pada kesatria itu. Ia kembali mengejek adiknya karena 

terburu-buru menikahi Jaka Kendhil.  

Dengan perasaan sedih dan marah, Putri Bungsu berlari ke kamarnya sambil 

menangis. Di sana ia melihat sebuah kendi. Karena kesal, ia membanting kendi itu 

hingga berkeping-keping. Ksatria gagah itu masuk ke dalam kamar Putri Bungsu. Ia 

mencari kendi, tapi kendi itu sudah hancur. Ia melihat Putri Bungsu menangis 

tersedu-sedu. “Ada apa istriku?” tanyanya. Tentu saja Putri Bungsu kaget karena 

suaminya adalah Jaka Kendhil. Lalu, kesatria itu menceritakan dirinya yang 

sebenarnya. Ia sebenarnya Jaka Kendhil, suaminya. Ia selama ini harus memakai 

pakaian dalam bentuk kendil. Ia dapat kembali menjelma menjadi kesatria kalau 

seorang putri mau menikah dengannya. Begitu tahu kalau kesatria tampan itu Jaka 

Kendhil, betapa menyesalnya Putri Sulung dan Putri Tengah. Sebaliknya, Putri 

Bungsu menjadi sangat bahagia hidup bersama Jaka Kendhil yang telah menjelma 

menjadi pria yang rupawan.  

 Pesan mulia: Raga yang buruk tidak identik dengan hati yang buruk. Manusia 

biasanya melihat seseorang dari raganya, bukan dari hatinya sehingga pertimbangan 
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janji Prabu Arya Seta akan pernikahanku dengan Rara Kemuning, karena pernikahan 

itu belum terlakasana, aku hanya mau dikuburkan setelah bersanding dengan Putri 

Ayu Rara Kemuning.” 

Pesan mulia: Ketidaktahuan dan kesalahpahaman seringkali membuahkan 

bencana dan penyesalan. Oleh karena itu, manusia hendaknya selalu berhati-hati dan 

arif dalam membuat keputusan. Keputusan yang salah akan menuai banyak masalah.  

 

7) Jaka Kendhil  

Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita dengan anak laki-lakinya. Anak itu 

mempunyai bentuk fisik yang aneh. Badannya mirip dengan periuk. Karena itulah 

orang menyebutkan Jaka Kendhil. Walaupun tubuh Jaka tidak normal, ibunya 

mencintainya apa adanya. Ia juga tak pernah menyesali nasib anaknya. Apa pun yang 

diminta Jaka, selalu berusaha dikabulkannya.  

Jaka tumbuh sebagai anak yang bahagia. Ia dikenal sebagai anak yang jenaka, 

tetapi kadang-kadang Jaka juga nakal. Ia sering ke pasar lalu duduk di dekat pedagang. 

Pedagang mengira, Jaka itu sebuah periuk sehingga ia menaruh sebagian makanannya 

di atas tubuh Jaka. Ia juga sering menyelinap ke pesta. Orang menyangka Jaka itu 

periuk biasa sehingga orang itu menaruh makanan di sana. Kemudian, dengan diam-

diam Jaka pulang dan membawa makanan untuk ibunya.  

Ibu Jaka marah melihat kenakalan Jaka. Ia menyangka Jaka mencuri. Jaka lalu 

menjelaskan bahwa semua orang menyangka dirinya periuk. Ibunya pun tertawa 

mendengarnya. 

Setelah tumbuh dewasa, tubuh Jaka tetap mirip periuk. Walaupun tubuhnya 

seperti periuk, Jaka meminta ibunya untuk mencarikan istri. Tidak tanggung-tanggung, 

Jaka menginginkan putri raja sebagai istrinya. Tentu saja ibunya kaget sekali dan 

mengingatkan, “Ingat Jaka, kita ini orang miskin. Lagi pula, apakah kau tidak 

menyadari bentuk tubuhmu?” Namun, jawab Jaka, “Jangan khawatir, Ibu. Percayalah, 

semuanya akan baik-baik saja. Sekali lagi, saya minta tolong agar Ibu melamar putri 

raja untuk dijadikan istriku!”  

Dengan hati penuh keraguan, ibu Jaka pergi menghadap Raja. Raja mempunyai 

tiga putri yang cantik. Ibu Jaka mengungkapkan keinginan anaknya pada Raja. Raja 

  

sama sekali tidak marah mendengar penuturan Ibu Jaka. Sebaliknya, Raja meneruskan 

lamaran itu pada ketiga putrinya. Putri Sulung mengatakan, “Saya tak sudi, Ayahanda. 

Saya menginginkan suami yang kaya raya.” Putri Tengah mengatakan, “Suami yang 

saya inginkan seorang raja seperti Ayahanda.” Berbeda dengan ketiga kakaknya, Putri 

Bungsu justru menerima pinangan itu dengan senang hati. Raja sangat heran. Namun, 

karena Putri Bungsu sudah setuju, ia tak dapat mencegah pernikahan itu.  

Sayangnya, Putri Bungsu selalu diejek kedua kakaknya. “Suamimu berjalan mirip 

bola menggelinding”, ejek Putri Sulung. “Suamimu mirip tempayan air”, ejek Putri 

Tengah. Putri Bungsu sedih, tetapi ia berusaha sabar dan tabah.  

Suatu hari, Raja mengadakan lomba ketangkasan, tetapi Jaka tidak bisa ikut. Ia 

mengatakan pada Raja bahwa badannya sakit. Lomba ketangkasan itu diikuti banyak 

orang penting, seperti para pangeran dan panglima. Mereka berlomba naik kuda dan 

menggunakan senjata. Tiba-tiba datang seorang kesatria gagah. Ia sangat tampan dan 

tangkas menggunakan senjata. Putri Sulung dan Putri Tengah senang sekali 

melihatnya. Mereka jatuh cinta pada kesatria itu. Ia kembali mengejek adiknya karena 

terburu-buru menikahi Jaka Kendhil.  

Dengan perasaan sedih dan marah, Putri Bungsu berlari ke kamarnya sambil 

menangis. Di sana ia melihat sebuah kendi. Karena kesal, ia membanting kendi itu 

hingga berkeping-keping. Ksatria gagah itu masuk ke dalam kamar Putri Bungsu. Ia 

mencari kendi, tapi kendi itu sudah hancur. Ia melihat Putri Bungsu menangis 

tersedu-sedu. “Ada apa istriku?” tanyanya. Tentu saja Putri Bungsu kaget karena 

suaminya adalah Jaka Kendhil. Lalu, kesatria itu menceritakan dirinya yang 

sebenarnya. Ia sebenarnya Jaka Kendhil, suaminya. Ia selama ini harus memakai 

pakaian dalam bentuk kendil. Ia dapat kembali menjelma menjadi kesatria kalau 

seorang putri mau menikah dengannya. Begitu tahu kalau kesatria tampan itu Jaka 

Kendhil, betapa menyesalnya Putri Sulung dan Putri Tengah. Sebaliknya, Putri 

Bungsu menjadi sangat bahagia hidup bersama Jaka Kendhil yang telah menjelma 

menjadi pria yang rupawan.  

 Pesan mulia: Raga yang buruk tidak identik dengan hati yang buruk. Manusia 

biasanya melihat seseorang dari raganya, bukan dari hatinya sehingga pertimbangan 
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atau keputusan yang dikeluarkannya seringkali membawa kerugian besar, baik kepada 

dirinya maupun orang lain. 

 

8) Jaka Sambang  

Cerita Jaka Sambang sangat terkenal di kalangan masyarakat Mojokerto. Cerita 

ini sangat menarik. Ringkasan cerita Jaka Sambang sebagai berikut.  

Dahulu kala daerah Mojokerto bernama Japan, terdiri atas Japan Kulon yang 

berpusat di Penarip dan Japan Wetan yang berpusat di Damarsi, Bangsal. Yang 

menjadi Bupati Japan Kulon adalah Tumenggung Alap-Alap Ronggopramiyo yang 

merupakan keturunan dari Cinde Amoh dari Banger, Probolinggo. Cinde Amoh 

adalah putra Kyai Gede Pengging. Tumenggung Alap-Alap Ronggopramiyo kemudian 

kawin dengan Nyai Wiyu putri Kyai Gede Sengguruh di Malang, sedangkan Kyai Gede 

Sengguruh adalah putra Raden Kusen Pecat Tondoterung yang menjadi adipati di 

Surabaya.  

Sementara itu, yang menjadi bupati Japan Wetan adalah Tumenggung 

Prawiroseno yang juga masih keturunan Cinde Amoh. Daerah sebelah barat Japan 

Kulon berdiri sendiri sebagai Kabupaten yang bernama Wirosobo yang berpusat di 

daerah Betek, Mojoagung. Yang menjadi bupati adalah Tumenggung Ronggopermono 

atau dikenal dengan nama Tumenggung Betek. Tumenggung Betek merupakan 

saudara ipar Bupati Japan Kulon karena ia mengawini saudara Nyai Wiyu. 

Tersebutlah dari perkawinan Tumenggung Alap-Alap Ronggopramiyo dengan 

Nyai Wiyu lahirlah seorang putra yang kemudian diberi nama Buang. Sejak kecil 

Buang dipersiapkan untuk menjadi pengganti ayahnya sebagai bupati Japan Kulon. 

Namun, terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka. Bupati Japan Kulon mendadak 

menerima garwa paringan‘kiriman calon istri’ dari Jakatingkir yang menjadi Sultan 

Pajang. Garwa paringan yang bernama Raden Ayu Telasih ini sewaktu diantarkan 

sudah dalam keadaan hamil 3 bulan. Sultan berpesan agar bila bayi lahir laki-laki, 

kelak  supaya dijadikan sebagai pengganti bupati Japan Kulon.  

Tentu saja keadaan ini menyebabkan Buang sakit hati sehingga timbullah niat 

jahatnya untuk membunuh Raden Ayu Telasih. Melihat gelagat dan rencana jahat dari 

  

Buang, Bupati Japan Kulon terpaksa memindahkan istrinya yang semula dititipkan di 

daerah Pugeran ke tempat bupati Wirosobo di Mojoagung. 

Dikemudian hari, ternyata bayi yang lahir laki-laki dan diberi nama Jaka 

Sambang. Rencana Buang tetap dilanjutkan setelah mendengar bahwa yang lahir 

adalah bayi laki-laki. Dengan pertolongan brandal sakti dari daerah Trowulan yang 

bernama Cluring dan Clorong, si bayi berhasil diculik. 

Sewaktu sampai di sebuah sungai yang bernama Kaligunting, si brandal 

mendengar suara seseorang mengetrukkan bakul nasi. Mereka mengira fajar telah tiba 

sehingga bayi tersebut kemudian disembunyikan di situ karena takut diketahui orang. 

Akhirnya, bayi itu ditemukan oleh Rondo Kaligunting lalu diasuhnya sampai dewasa. 

Pada malam berikutnya, brandal-brandal itu menengok tempat si bayi 

disembunyikan. Betapa terkejutnya mereka karena bayinya telah lenyap. Brandal-

brandal itu kemudian segera melaporkan kepada Buang. Karena merasa khawatir, 

mereka menyusun rencana untuk menghadapi segala kemungkinan. Perihal Jaka 

Sambang yang sedang dalam keadaan bahaya diketahui oleh Bupati Wirosobo. Begitu 

pula dengan Sultan Pajang, sebenarnya juga mengetahui nasib putranya. Namun, 

Sultan tidak dapat berbuat sesuatu karena adanya perubahan politik yang 

mengakibatkan berpindahnya pusat pemerintahan ke Mataram. 

Kelemahan Wirosobo yang tidak lagi mendapatkan dukungan dari Sultan Pajang 

kemudian dimanfaatkan oleh Buang untuk mengadakan penyerangan. Penyerangan 

dilaksanakan ketika berlangsung persiapan penobatan Jaka Sambang yang sedang 

diarak dari Wirosobo ke Japan Kulon. Japan Wetan berhasil ditaklukkan lebih dahulu 

kemudian berturut-turut Japan Kulon dan Wirosobo.  

Buang kemudian mengangkat dirinya dengan sebutan Adipati Mirunggo. Nasib 

Jaka Sambang tragis. Ia tertangkap di sebuah rawa di dekat sungai Brantas kemudian 

dibunuh. Mayatnya dilemparkan ke dalam rawa-rawa. Mayat Jaka Sambang ditemukan 

seorang nelayan yang kemudian menguburnya di suatu tempat yang dikenal dengan 

nama Jaka Sambang. 

 Pesan mulia: Orang yang tidak bersalah bisa menjadi menjadi korban orang 

jahat. Namun, kebenaran yang menyertai langkahnya tidak akan pernah terhapus oleh 
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atau keputusan yang dikeluarkannya seringkali membawa kerugian besar, baik kepada 

dirinya maupun orang lain. 

 

8) Jaka Sambang  

Cerita Jaka Sambang sangat terkenal di kalangan masyarakat Mojokerto. Cerita 

ini sangat menarik. Ringkasan cerita Jaka Sambang sebagai berikut.  

Dahulu kala daerah Mojokerto bernama Japan, terdiri atas Japan Kulon yang 

berpusat di Penarip dan Japan Wetan yang berpusat di Damarsi, Bangsal. Yang 

menjadi Bupati Japan Kulon adalah Tumenggung Alap-Alap Ronggopramiyo yang 

merupakan keturunan dari Cinde Amoh dari Banger, Probolinggo. Cinde Amoh 

adalah putra Kyai Gede Pengging. Tumenggung Alap-Alap Ronggopramiyo kemudian 

kawin dengan Nyai Wiyu putri Kyai Gede Sengguruh di Malang, sedangkan Kyai Gede 

Sengguruh adalah putra Raden Kusen Pecat Tondoterung yang menjadi adipati di 

Surabaya.  

Sementara itu, yang menjadi bupati Japan Wetan adalah Tumenggung 

Prawiroseno yang juga masih keturunan Cinde Amoh. Daerah sebelah barat Japan 

Kulon berdiri sendiri sebagai Kabupaten yang bernama Wirosobo yang berpusat di 

daerah Betek, Mojoagung. Yang menjadi bupati adalah Tumenggung Ronggopermono 

atau dikenal dengan nama Tumenggung Betek. Tumenggung Betek merupakan 

saudara ipar Bupati Japan Kulon karena ia mengawini saudara Nyai Wiyu. 

Tersebutlah dari perkawinan Tumenggung Alap-Alap Ronggopramiyo dengan 

Nyai Wiyu lahirlah seorang putra yang kemudian diberi nama Buang. Sejak kecil 

Buang dipersiapkan untuk menjadi pengganti ayahnya sebagai bupati Japan Kulon. 

Namun, terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka. Bupati Japan Kulon mendadak 

menerima garwa paringan‘kiriman calon istri’ dari Jakatingkir yang menjadi Sultan 

Pajang. Garwa paringan yang bernama Raden Ayu Telasih ini sewaktu diantarkan 

sudah dalam keadaan hamil 3 bulan. Sultan berpesan agar bila bayi lahir laki-laki, 

kelak  supaya dijadikan sebagai pengganti bupati Japan Kulon.  

Tentu saja keadaan ini menyebabkan Buang sakit hati sehingga timbullah niat 

jahatnya untuk membunuh Raden Ayu Telasih. Melihat gelagat dan rencana jahat dari 

  

Buang, Bupati Japan Kulon terpaksa memindahkan istrinya yang semula dititipkan di 

daerah Pugeran ke tempat bupati Wirosobo di Mojoagung. 

Dikemudian hari, ternyata bayi yang lahir laki-laki dan diberi nama Jaka 

Sambang. Rencana Buang tetap dilanjutkan setelah mendengar bahwa yang lahir 

adalah bayi laki-laki. Dengan pertolongan brandal sakti dari daerah Trowulan yang 

bernama Cluring dan Clorong, si bayi berhasil diculik. 

Sewaktu sampai di sebuah sungai yang bernama Kaligunting, si brandal 

mendengar suara seseorang mengetrukkan bakul nasi. Mereka mengira fajar telah tiba 

sehingga bayi tersebut kemudian disembunyikan di situ karena takut diketahui orang. 

Akhirnya, bayi itu ditemukan oleh Rondo Kaligunting lalu diasuhnya sampai dewasa. 

Pada malam berikutnya, brandal-brandal itu menengok tempat si bayi 

disembunyikan. Betapa terkejutnya mereka karena bayinya telah lenyap. Brandal-

brandal itu kemudian segera melaporkan kepada Buang. Karena merasa khawatir, 

mereka menyusun rencana untuk menghadapi segala kemungkinan. Perihal Jaka 

Sambang yang sedang dalam keadaan bahaya diketahui oleh Bupati Wirosobo. Begitu 

pula dengan Sultan Pajang, sebenarnya juga mengetahui nasib putranya. Namun, 

Sultan tidak dapat berbuat sesuatu karena adanya perubahan politik yang 

mengakibatkan berpindahnya pusat pemerintahan ke Mataram. 

Kelemahan Wirosobo yang tidak lagi mendapatkan dukungan dari Sultan Pajang 

kemudian dimanfaatkan oleh Buang untuk mengadakan penyerangan. Penyerangan 

dilaksanakan ketika berlangsung persiapan penobatan Jaka Sambang yang sedang 

diarak dari Wirosobo ke Japan Kulon. Japan Wetan berhasil ditaklukkan lebih dahulu 

kemudian berturut-turut Japan Kulon dan Wirosobo.  

Buang kemudian mengangkat dirinya dengan sebutan Adipati Mirunggo. Nasib 

Jaka Sambang tragis. Ia tertangkap di sebuah rawa di dekat sungai Brantas kemudian 

dibunuh. Mayatnya dilemparkan ke dalam rawa-rawa. Mayat Jaka Sambang ditemukan 

seorang nelayan yang kemudian menguburnya di suatu tempat yang dikenal dengan 

nama Jaka Sambang. 

 Pesan mulia: Orang yang tidak bersalah bisa menjadi menjadi korban orang 

jahat. Namun, kebenaran yang menyertai langkahnya tidak akan pernah terhapus oleh 
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kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Raganya memang mati, tetapi keberanian 

yang menyertainya selalu hidup dan dikenang banyak orang. 

 

9) Jaka Tingkir  

Jaka Tingkir merupakan putra tunggal dari Ki Ageng Pengging Handayaningrat 

atau juga disebut Ki Kebo Kenanga. Nama asli Jaka Tingkir adalah Mas Karèbèt. 

Ketika dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan 

dalang Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Pengging dan Ki Ageng Tingkit adalah murid 

kesayangan Syekh Siti Jenar.  

Sepulang dari mendalang di rumah Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir jatuh 

sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sepuluh tahun kemudian, ada peristiwa yang 

menggegerkan Tanah Jawa, yaitu Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh 

memberontak terhadap Kesultanan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan 

Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal 

dunia. Sejak saat itu, Mas Karebet dijadikan sebagai anak angkat oleh Nyai Ageng 

Tingkir (janda Ki Ageng Tingkir). 

Mas Karebet tumbuh menjadi pemuda yang gemar menuntut ilmu kanuragan 

dan kasukmaan. Dia dijuluki Jaka Tingkir karena merupakan seorang perjaka tangkas 

dari Desa Tingkir. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga yang menemuinya ketika 

dia sedang matun (menyiangi tanaman padi) di tengah sawah. Dia juga berguru kepada 

Ki Ageng Sela yang mempunyai kesaktian dapat menangkap petir. Karena itu, dia 

dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng 

Pemanahan, dan Ki Panjawi. 

Babad Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan bahwa Jaka Tingkir ingin mengabdi 

ke ibu kota Demak. Di sana ia tinggal di rumah Kyai Gandamustaka (saudara Nyi 

Ageng Tingkir) yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Jaka 

Tingkir pandai menarik simpati Sultan Trenggana sehingga ia diangkat menjadi kepala 

prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. 

Beberapa tahun kemudian, Jaka Tingkir bertugas menyeleksi penerimaan 

prajurit baru. Di antara pelamar, ada yang sombong dan suka pamer kesaktian. 

  

Pelamar itu bernama Dadung Awuk. Melihat kesombongan pelamar itu, Jaka Tingkir 

menguji kesaktiannya dan Dadung Awuk tewas seketika dengan menggunakan Sadak 

Kinang. Akibatnya, Jaka Tingkir dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. 

Jaka Tingkir meninggalkan Demak Bintara tanpa tujuan pasti. Kemudian, ia 

berguru kepada Ki Ageng Banyubiru dan Ki Kebo Kanigoro (saudara seperguruan 

ayahnya). Setelah selesai berguru, dia kembali ke Demak bersama ketiga saudara 

seperguruannya, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. 

Rombongan Jaka Tingkir dari Bayubiru menyusuri Sungai Kedung Srengenge 

menggunakan rakit. Dalam perjalanan, muncullah kawanan siluman buaya yang 

menyerang mereka, tetapi dapat ditaklukkan. Bahkan, kawanan siluman buaya 

tersebut kemudian membantu mendorong rakit sampai ke tujuan, seperti yang 

ditembangkan sebagai berikut. 

Sigra milir, 
sang gethek sinangga bajul, 
kawan dasa kang njageni, 
ing ngarsa miwah ing pungkur, 
tanapi ing kanan-kering, 
sang gethek lampahnya alon. 
 
Artinya: 
Segera mengalir 
sang rakit disangga oleh buaya-buaya, 
empat puluh buaya yang menjaganya, 
di depan serta di belakang, 
juga di kanan dan di kiri, 
sang rakit melaju tenang 
(menuju ke istana Demak Bintara). 

 

Pada saat itu, Sultan Trenggana sekeluarga sedang berwisata ke Gunung 

Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau gila karena diberi mantra dan diberi 

tanah kuburan pada telinganya, yang diberi nama Kebo Danu. Kerbau itu mengamuk 

menyerang pesanggrahan Sultan.Tidak ada prajurit yang mampu menangkap Kebo 

Danu tersebut, apalagi membunuhnya, semuanya ketakutan. Jaka Tingkir tampil 

menghadapi kerbau gila itu. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, 

Sultan Trenggana mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. 
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kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Raganya memang mati, tetapi keberanian 

yang menyertainya selalu hidup dan dikenang banyak orang. 

 

9) Jaka Tingkir  

Jaka Tingkir merupakan putra tunggal dari Ki Ageng Pengging Handayaningrat 

atau juga disebut Ki Kebo Kenanga. Nama asli Jaka Tingkir adalah Mas Karèbèt. 

Ketika dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan 

dalang Ki Ageng Tingkir. Ki Ageng Pengging dan Ki Ageng Tingkit adalah murid 

kesayangan Syekh Siti Jenar.  

Sepulang dari mendalang di rumah Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir jatuh 

sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sepuluh tahun kemudian, ada peristiwa yang 

menggegerkan Tanah Jawa, yaitu Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh 

memberontak terhadap Kesultanan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan 

Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal 

dunia. Sejak saat itu, Mas Karebet dijadikan sebagai anak angkat oleh Nyai Ageng 

Tingkir (janda Ki Ageng Tingkir). 

Mas Karebet tumbuh menjadi pemuda yang gemar menuntut ilmu kanuragan 

dan kasukmaan. Dia dijuluki Jaka Tingkir karena merupakan seorang perjaka tangkas 

dari Desa Tingkir. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga yang menemuinya ketika 

dia sedang matun (menyiangi tanaman padi) di tengah sawah. Dia juga berguru kepada 

Ki Ageng Sela yang mempunyai kesaktian dapat menangkap petir. Karena itu, dia 

dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng 

Pemanahan, dan Ki Panjawi. 

Babad Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan bahwa Jaka Tingkir ingin mengabdi 

ke ibu kota Demak. Di sana ia tinggal di rumah Kyai Gandamustaka (saudara Nyi 

Ageng Tingkir) yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Jaka 

Tingkir pandai menarik simpati Sultan Trenggana sehingga ia diangkat menjadi kepala 

prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. 

Beberapa tahun kemudian, Jaka Tingkir bertugas menyeleksi penerimaan 

prajurit baru. Di antara pelamar, ada yang sombong dan suka pamer kesaktian. 

  

Pelamar itu bernama Dadung Awuk. Melihat kesombongan pelamar itu, Jaka Tingkir 

menguji kesaktiannya dan Dadung Awuk tewas seketika dengan menggunakan Sadak 

Kinang. Akibatnya, Jaka Tingkir dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. 

Jaka Tingkir meninggalkan Demak Bintara tanpa tujuan pasti. Kemudian, ia 

berguru kepada Ki Ageng Banyubiru dan Ki Kebo Kanigoro (saudara seperguruan 

ayahnya). Setelah selesai berguru, dia kembali ke Demak bersama ketiga saudara 

seperguruannya, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. 

Rombongan Jaka Tingkir dari Bayubiru menyusuri Sungai Kedung Srengenge 

menggunakan rakit. Dalam perjalanan, muncullah kawanan siluman buaya yang 

menyerang mereka, tetapi dapat ditaklukkan. Bahkan, kawanan siluman buaya 

tersebut kemudian membantu mendorong rakit sampai ke tujuan, seperti yang 

ditembangkan sebagai berikut. 

Sigra milir, 
sang gethek sinangga bajul, 
kawan dasa kang njageni, 
ing ngarsa miwah ing pungkur, 
tanapi ing kanan-kering, 
sang gethek lampahnya alon. 
 
Artinya: 
Segera mengalir 
sang rakit disangga oleh buaya-buaya, 
empat puluh buaya yang menjaganya, 
di depan serta di belakang, 
juga di kanan dan di kiri, 
sang rakit melaju tenang 
(menuju ke istana Demak Bintara). 

 

Pada saat itu, Sultan Trenggana sekeluarga sedang berwisata ke Gunung 

Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau gila karena diberi mantra dan diberi 

tanah kuburan pada telinganya, yang diberi nama Kebo Danu. Kerbau itu mengamuk 

menyerang pesanggrahan Sultan.Tidak ada prajurit yang mampu menangkap Kebo 

Danu tersebut, apalagi membunuhnya, semuanya ketakutan. Jaka Tingkir tampil 

menghadapi kerbau gila itu. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, 

Sultan Trenggana mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. 
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 Pesan mulia: Keberanian seringkali mengantarkan seseorang ke puncak 

kekuasaan. Keberanian yang dimanfaatkan untuk membela kebenaran akan menjadi 

rujukan banyak orang dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal 

yang sama. 

 

10) Jakatole 

Jakatole adalah Raja Sumenep pada tahun 1415-1460 yang bergelar Pangeran 

Soccadiningrat III. Jakatole adalah putra tertua dari pasangan Potre Koneng dan 

Adipoday. Jakatole merupakan raja yang sangat disegani karena ketinggian ilmu 

kanuragannya. Pada zaman kerajaan Majapahit, Jakatole mampu mengalahkan 

Blambangan sehingga dijadikan menantu oleh Raja Majapahit, yakni Raja Brawijaya. 

Ringkasan cerita Jakatole sebagai berikut. 

Dahulu kala di Keraton Majapahit ada sebuah pintu gerbang peninggalan dari 

Raden Wijaya yang merupakan pendiri Kerajaan Majapahit. Pintu gerbang itu kokoh 

dan megah. Karena sudah sangat tua dan tertimpa gempa bumi, pintu gerbang itu 

mengalami kerusakan yang sangat parah. Oleh karena itu, Sang Raja mempunyai 

keinginan untuk membangun kembali pintu gerbang tersebut seperti semula. Untuk 

membangun kembali pintu gerbang Keraton tersebut, dikumpulkanlah semua tukang 

bangunan dan empu dari seluruh kerajaan. Para tukang bekerja siang dan malam 

secara bergantian sehingga pembangunan itu berjalan terus-menerus tanpa henti-

hentinya. 

Dalam pembangunan itu, terjadi peristiwa yang aneh. Setiap kali bagian atas 

pintu gerbang itu selesai dengan baik dan megah, secara mendadak roboh berantakan. 

Peristiwa aneh tersebut terjadi sampai tiga kali. Melihat kejadian aneh tersebut, salah 

seorang empu dari Madura bersemadi. Setelah berhari-hari bersemadi, ia 

mendengar suara gaib bahwasanya yang bisa menegakkan pintu gerbang Keraton 

Majapahit hanyalah cucu dari Raden Wijaya yang tinggal di Madura, yakni Jakatole. 

Hasil dari semadinya itu kemudian disampaikan kepada Sang Raja. Maka, dipanggillah 

Jakatole ke ibukota Majapahit. Jakatole datang dengan badan tegap dan tampan, tetapi 

berpenampilan sederhana. Ia langsung memberi hormat kepadaSang Raja.  

  

Pada siang itu Jakatole siap membantu para empu untuk menegakkan pintu 

gerbang keraton tersebut. Dia memang benar-benar punya keahlian di bidang 

pembangunan. Pertama kali dia merintis pondasi pintu gerbang yang kuat, yaitu 

dengan menggunakan batu-batu yang besar dan kuat. Setelah itu, dia berusaha 

membuat bahan perekat untuk menyusun batu-batu di atas pondasi itu. Jakatole 

bekerja siang dan malam.  

Untuk membuat bahan perekat, Jakatole minta agar dirinya  dibakar di atas 

belanga yang sangat besar. Pada waktu dibakar itu, dari pusar dan dari sekujur badan 

Jakatole bercucuran keringat yang dapat digunakan sebagai bahan perekat yang sangat 

kuat (seperti semen). Maka, berhasillah pembangunan kembali pintu gerbang Keraton 

Majapahit. Melihat kenyataan itu, Sang Raja sangat puas dan bahagia. 

Atas keberhasilannya dalam membangun pintu gerbang keraton, Jakatole 

diangkat menjadi perwira utama di istana Majapahit. Sebab, di samping ahli dalam hal 

bangunan, dia juga seorang prajurit yang tangguh dan punya siasat yang baik. Sejak 

saat itu Jakatole mendapat tugas sebagai pemimin prajurit yang harus siap menghadapi 

pemberontak yang menyerang Kerajaan Majapahit. Jakatole benar-benar prajurit yang 

tangguh sehingga setiap ada pemberontakan, ia selalu mampu menumpasnya dengan 

cepat dan tidak banyak memakan korban. Melihat ketangkasan serta kecerdikan 

Jakatole,  Raja menjadi sangat sayang kepadanya sehingga Jakatole sering menerima 

hadiah dari Raja. 

Di antara sekian banyak orang yang ada dalam kerajaan tidak semuanya merasa 

simpatik terhadap Jakatole. Karena Raja terlalu sayang kepada Jakatole,  ada yang iri 

hati. Jakatole difitnah bahwa kesetiaan Jakatole tidak tulus dan tidak sungguh-

sungguh. Dia berjuang hanya karena ingin memperoleh hadiah, bukan untuk 

kemajuan dan kejayaan kerajaan. Kabar itu lama-kelamaan terdengar oleh Raja. 

Namun, raja merasa ragu dengan kebenaran berita itu sehingga mengambil keputusan 

untuk menguji kesetiaan Jakatole. 

Ahirnya Jakatole dipanggil ke hadapan Raja seraya berkata, “Hai Jakatole,  

maukah kamu saya jodohkan dengan putriku yang bernama Dewi Ratnadi?” 

Jakatole menjawab, “Hamba mau dijodohkan dengan putri Paduka.”  

“Apakah nantinya kamu tidak menyesal, padahal putriku dalam keadaan buta?” 
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 Pesan mulia: Keberanian seringkali mengantarkan seseorang ke puncak 

kekuasaan. Keberanian yang dimanfaatkan untuk membela kebenaran akan menjadi 

rujukan banyak orang dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal 

yang sama. 

 

10) Jakatole 

Jakatole adalah Raja Sumenep pada tahun 1415-1460 yang bergelar Pangeran 

Soccadiningrat III. Jakatole adalah putra tertua dari pasangan Potre Koneng dan 

Adipoday. Jakatole merupakan raja yang sangat disegani karena ketinggian ilmu 

kanuragannya. Pada zaman kerajaan Majapahit, Jakatole mampu mengalahkan 

Blambangan sehingga dijadikan menantu oleh Raja Majapahit, yakni Raja Brawijaya. 

Ringkasan cerita Jakatole sebagai berikut. 

Dahulu kala di Keraton Majapahit ada sebuah pintu gerbang peninggalan dari 

Raden Wijaya yang merupakan pendiri Kerajaan Majapahit. Pintu gerbang itu kokoh 

dan megah. Karena sudah sangat tua dan tertimpa gempa bumi, pintu gerbang itu 

mengalami kerusakan yang sangat parah. Oleh karena itu, Sang Raja mempunyai 

keinginan untuk membangun kembali pintu gerbang tersebut seperti semula. Untuk 

membangun kembali pintu gerbang Keraton tersebut, dikumpulkanlah semua tukang 

bangunan dan empu dari seluruh kerajaan. Para tukang bekerja siang dan malam 

secara bergantian sehingga pembangunan itu berjalan terus-menerus tanpa henti-

hentinya. 

Dalam pembangunan itu, terjadi peristiwa yang aneh. Setiap kali bagian atas 

pintu gerbang itu selesai dengan baik dan megah, secara mendadak roboh berantakan. 

Peristiwa aneh tersebut terjadi sampai tiga kali. Melihat kejadian aneh tersebut, salah 

seorang empu dari Madura bersemadi. Setelah berhari-hari bersemadi, ia 

mendengar suara gaib bahwasanya yang bisa menegakkan pintu gerbang Keraton 

Majapahit hanyalah cucu dari Raden Wijaya yang tinggal di Madura, yakni Jakatole. 

Hasil dari semadinya itu kemudian disampaikan kepada Sang Raja. Maka, dipanggillah 

Jakatole ke ibukota Majapahit. Jakatole datang dengan badan tegap dan tampan, tetapi 

berpenampilan sederhana. Ia langsung memberi hormat kepadaSang Raja.  

  

Pada siang itu Jakatole siap membantu para empu untuk menegakkan pintu 

gerbang keraton tersebut. Dia memang benar-benar punya keahlian di bidang 

pembangunan. Pertama kali dia merintis pondasi pintu gerbang yang kuat, yaitu 

dengan menggunakan batu-batu yang besar dan kuat. Setelah itu, dia berusaha 

membuat bahan perekat untuk menyusun batu-batu di atas pondasi itu. Jakatole 

bekerja siang dan malam.  

Untuk membuat bahan perekat, Jakatole minta agar dirinya  dibakar di atas 

belanga yang sangat besar. Pada waktu dibakar itu, dari pusar dan dari sekujur badan 

Jakatole bercucuran keringat yang dapat digunakan sebagai bahan perekat yang sangat 

kuat (seperti semen). Maka, berhasillah pembangunan kembali pintu gerbang Keraton 

Majapahit. Melihat kenyataan itu, Sang Raja sangat puas dan bahagia. 

Atas keberhasilannya dalam membangun pintu gerbang keraton, Jakatole 

diangkat menjadi perwira utama di istana Majapahit. Sebab, di samping ahli dalam hal 

bangunan, dia juga seorang prajurit yang tangguh dan punya siasat yang baik. Sejak 

saat itu Jakatole mendapat tugas sebagai pemimin prajurit yang harus siap menghadapi 

pemberontak yang menyerang Kerajaan Majapahit. Jakatole benar-benar prajurit yang 

tangguh sehingga setiap ada pemberontakan, ia selalu mampu menumpasnya dengan 

cepat dan tidak banyak memakan korban. Melihat ketangkasan serta kecerdikan 

Jakatole,  Raja menjadi sangat sayang kepadanya sehingga Jakatole sering menerima 

hadiah dari Raja. 

Di antara sekian banyak orang yang ada dalam kerajaan tidak semuanya merasa 

simpatik terhadap Jakatole. Karena Raja terlalu sayang kepada Jakatole,  ada yang iri 

hati. Jakatole difitnah bahwa kesetiaan Jakatole tidak tulus dan tidak sungguh-

sungguh. Dia berjuang hanya karena ingin memperoleh hadiah, bukan untuk 

kemajuan dan kejayaan kerajaan. Kabar itu lama-kelamaan terdengar oleh Raja. 

Namun, raja merasa ragu dengan kebenaran berita itu sehingga mengambil keputusan 

untuk menguji kesetiaan Jakatole. 

Ahirnya Jakatole dipanggil ke hadapan Raja seraya berkata, “Hai Jakatole,  

maukah kamu saya jodohkan dengan putriku yang bernama Dewi Ratnadi?” 

Jakatole menjawab, “Hamba mau dijodohkan dengan putri Paduka.”  

“Apakah nantinya kamu tidak menyesal, padahal putriku dalam keadaan buta?” 
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Jawab Jakatole, “Hamba tetap bersedia menikah dengannya”. Jakatole menjawab 

dengan suara mantap serta meyakinkan. Ketika mendengar jawaban itu, Raja merasa 

senang karena ternyata berita yang tersiar selama ini hanyalah fitnah. Dengan jawaban 

yang meyakinkan itu Raja semakin percaya kepada Jakatole. 

Selang beberapa hari kemudian pesta perkawinan Jakatole dengan putri Raja 

bernama Dewi Ratnadi dilangsungkan di pusat kerajaan dengan begitu meriah. Saat 

berlangsungnya pesta pernikahan, banyak orang yang berkomentar. Orang-orang yang 

benci kepada Jakatole mengatakan bahwa pengantin yang bersanding itu sangat lucu 

karena mempelai putra tampan dan gagah, sementara mempelai putri dalam keadaan 

buta. Orang-orang yang senang kepada Jakatole mengatakan bahwa mereka tidak puas 

karena jasanya Jakatole yang begitu besar terhadap kerajaan Majapahit ternyata 

dinikahkan dengan putrinya yang buta, padahal seharusnya Jakatole lebih pantas 

dijodohkan dengan putri raja yang cantik. 

Setelah pesta pernikahan usai, Jakatole bersama istrinya minta izin kepada Raja 

untuk pulang ke Madura. Kepergian Jakatole bersama istrinya ke Madura  diiringi oleh 

para prajurit dan para pembantu wanita dari Dewi Ratnadi. Jakatole sangat sayang 

kepada istrinya, sekalipun dalam keadaan buta. Istri Jakatole tidak menyangka bahwa 

Jakatole akan begitu sayang dan setia kepadanya. 

Setiba di pelabuhan Gresik, Jakatole bersama istrinya dan pengiringnya berhenti 

selama beberapa hari. Setelah itu, mereka menyeberangi laut menuju Kamal Madura. 

Sesampainya di Kamal, istrinya ingin mandi, tetapi tidak menemukan air sehingga 

Jakatole sempat bingung di tempat itu. Jakatole kemudian mengambil tongkat Dewi 

Ratnadi lalu ditancapkan ke tanah. Setelah dicabut, tongkat itu langsung keluar air 

dan menyemprot ke wajah Dewi Ratnadi.  

Karena terkejut dan tidak percaya, Dewi Ratnadi berteriak dengan suara sangat 

keras, “Mas Jakatole, saya bisa melihat! Lihatlah kedua mataku, sekarang bisa melihat 

Mas Jakatole”.  Jakatole melihat kedua mata istrinya. Ternyata benar terbuka kedua-

duanya dan bisa melihat. Perasaan gembira yang luar biasa dirasakan Jakatole. 

Keduanya bersyukur atas nikmat yang tidak terduga-duga datangnya. Sumber air bekas 

tancapan tongkat tersebut akhirnya menjadi sumber air yang sangat jernih dan bersih. 

Tempat kemudian diberi nama Soca, yang artinya ‘mata’.  

  

Setelah melanjutkan perjalanan menuju Sumenep, mereka berhenti lagi dan 

Dewi ingin mandi. Untuk mendapatkan air, tongkatnya ditancapkan lagi. Keluarlah 

air dari bekas tancapan tongkat itu dengan deras. Dewi mandi dengan puas. Ia terkejut 

karena pakaian dalamnya hanyut oleh aliran air yang begitu deras. Dewi lalu 

memberitahu kepada suaminya tentang pakaian dalamnya yang hanyut. Jakatole 

memanggil air yang telah menghanyutkan pakaian dalam istrinya. Air yang jauh 

mengalir itu tiba-tiba berbelok sehingga Jakatole dapat mengambil pakaian istrinya 

yang hanyut. Bekas tancapan tongkat Jakatole itu menghasilkan sumber yang besar 

berada di sebelah timur laut kota Sampang. Tempat itu diberi nama Omben yang 

berasal dari bahasa Madura yang ‘pakaian dalam wanita’. 

Setibanya di Sumenep, Jakatole disambut dengan riang gembira oleh kedua 

orang tuanya karena Jakatole pulang dengan membawa seorang istri bernama Dewi 

Ratnadi yang cantik mempesona. 

Pangeran Saccadiningrat adalah seorang Raja Muda yang memerintah kabupaten 

Sumenep. Beliau adalah kakak Jakatole dari pihak ibu. Pemerintahannya berada di 

bawah kekuasaan Majapahit. Pada saat itu usia Saccadiningrat sudah tua. Pada suatu 

hari ada sekawanan bajak laut dari negeri Cina yang hendak mengganggu perairan 

selat Madura. Jakatole diberi tugas untuk mengamankan serangan bajak laut itu. 

Terjadilah pertempuran yang dahsyat antara bajak laut dengan Jakatole. Walaupun 

hanya berbekal kuda dan cambuk api pemberian kakeknya, Jakatole mampu 

mengalahkan dan mengusir bajak laut tersebut. 

Dengan perjuangan dan jasanya yang besar itu, akhirnya Jakatole dinobatkan 

sebagai Raja Muda yang memerintah Wilayah Sumenep menggantikan kakaknya yang 

usianya sudah lanjut. Jakatole memerintah dengan jujur dan memperjuangkan 

kepentingan masyarakat sehingga masyarakat Sumenep mengalami kemakmuran dan 

keadilan serta ketenteraman. Mendengar keberhasilan Jakatole,  Raja Majapahit 

merasa ikut senang. 

 Pesan mulia: Kesetiaan kepada kebenaran tidak mengubah nasib baik 

seseorang karena  fitnah dan kejahatan tidak akan mampu mengalahkan kebenaran. 

Yang membela kebenaran akan berjaya dan yang salah akan tetap kalah. Sejarah 

peradaban manusia menunjukkan gejala seperti itu. 
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Jawab Jakatole, “Hamba tetap bersedia menikah dengannya”. Jakatole menjawab 

dengan suara mantap serta meyakinkan. Ketika mendengar jawaban itu, Raja merasa 

senang karena ternyata berita yang tersiar selama ini hanyalah fitnah. Dengan jawaban 

yang meyakinkan itu Raja semakin percaya kepada Jakatole. 

Selang beberapa hari kemudian pesta perkawinan Jakatole dengan putri Raja 

bernama Dewi Ratnadi dilangsungkan di pusat kerajaan dengan begitu meriah. Saat 

berlangsungnya pesta pernikahan, banyak orang yang berkomentar. Orang-orang yang 

benci kepada Jakatole mengatakan bahwa pengantin yang bersanding itu sangat lucu 

karena mempelai putra tampan dan gagah, sementara mempelai putri dalam keadaan 

buta. Orang-orang yang senang kepada Jakatole mengatakan bahwa mereka tidak puas 

karena jasanya Jakatole yang begitu besar terhadap kerajaan Majapahit ternyata 

dinikahkan dengan putrinya yang buta, padahal seharusnya Jakatole lebih pantas 

dijodohkan dengan putri raja yang cantik. 

Setelah pesta pernikahan usai, Jakatole bersama istrinya minta izin kepada Raja 

untuk pulang ke Madura. Kepergian Jakatole bersama istrinya ke Madura  diiringi oleh 

para prajurit dan para pembantu wanita dari Dewi Ratnadi. Jakatole sangat sayang 

kepada istrinya, sekalipun dalam keadaan buta. Istri Jakatole tidak menyangka bahwa 

Jakatole akan begitu sayang dan setia kepadanya. 

Setiba di pelabuhan Gresik, Jakatole bersama istrinya dan pengiringnya berhenti 

selama beberapa hari. Setelah itu, mereka menyeberangi laut menuju Kamal Madura. 

Sesampainya di Kamal, istrinya ingin mandi, tetapi tidak menemukan air sehingga 

Jakatole sempat bingung di tempat itu. Jakatole kemudian mengambil tongkat Dewi 

Ratnadi lalu ditancapkan ke tanah. Setelah dicabut, tongkat itu langsung keluar air 

dan menyemprot ke wajah Dewi Ratnadi.  

Karena terkejut dan tidak percaya, Dewi Ratnadi berteriak dengan suara sangat 

keras, “Mas Jakatole, saya bisa melihat! Lihatlah kedua mataku, sekarang bisa melihat 

Mas Jakatole”.  Jakatole melihat kedua mata istrinya. Ternyata benar terbuka kedua-

duanya dan bisa melihat. Perasaan gembira yang luar biasa dirasakan Jakatole. 

Keduanya bersyukur atas nikmat yang tidak terduga-duga datangnya. Sumber air bekas 

tancapan tongkat tersebut akhirnya menjadi sumber air yang sangat jernih dan bersih. 

Tempat kemudian diberi nama Soca, yang artinya ‘mata’.  

  

Setelah melanjutkan perjalanan menuju Sumenep, mereka berhenti lagi dan 

Dewi ingin mandi. Untuk mendapatkan air, tongkatnya ditancapkan lagi. Keluarlah 

air dari bekas tancapan tongkat itu dengan deras. Dewi mandi dengan puas. Ia terkejut 

karena pakaian dalamnya hanyut oleh aliran air yang begitu deras. Dewi lalu 

memberitahu kepada suaminya tentang pakaian dalamnya yang hanyut. Jakatole 

memanggil air yang telah menghanyutkan pakaian dalam istrinya. Air yang jauh 

mengalir itu tiba-tiba berbelok sehingga Jakatole dapat mengambil pakaian istrinya 

yang hanyut. Bekas tancapan tongkat Jakatole itu menghasilkan sumber yang besar 

berada di sebelah timur laut kota Sampang. Tempat itu diberi nama Omben yang 

berasal dari bahasa Madura yang ‘pakaian dalam wanita’. 

Setibanya di Sumenep, Jakatole disambut dengan riang gembira oleh kedua 

orang tuanya karena Jakatole pulang dengan membawa seorang istri bernama Dewi 

Ratnadi yang cantik mempesona. 

Pangeran Saccadiningrat adalah seorang Raja Muda yang memerintah kabupaten 

Sumenep. Beliau adalah kakak Jakatole dari pihak ibu. Pemerintahannya berada di 

bawah kekuasaan Majapahit. Pada saat itu usia Saccadiningrat sudah tua. Pada suatu 

hari ada sekawanan bajak laut dari negeri Cina yang hendak mengganggu perairan 

selat Madura. Jakatole diberi tugas untuk mengamankan serangan bajak laut itu. 

Terjadilah pertempuran yang dahsyat antara bajak laut dengan Jakatole. Walaupun 

hanya berbekal kuda dan cambuk api pemberian kakeknya, Jakatole mampu 

mengalahkan dan mengusir bajak laut tersebut. 

Dengan perjuangan dan jasanya yang besar itu, akhirnya Jakatole dinobatkan 

sebagai Raja Muda yang memerintah Wilayah Sumenep menggantikan kakaknya yang 

usianya sudah lanjut. Jakatole memerintah dengan jujur dan memperjuangkan 

kepentingan masyarakat sehingga masyarakat Sumenep mengalami kemakmuran dan 

keadilan serta ketenteraman. Mendengar keberhasilan Jakatole,  Raja Majapahit 

merasa ikut senang. 

 Pesan mulia: Kesetiaan kepada kebenaran tidak mengubah nasib baik 

seseorang karena  fitnah dan kejahatan tidak akan mampu mengalahkan kebenaran. 

Yang membela kebenaran akan berjaya dan yang salah akan tetap kalah. Sejarah 

peradaban manusia menunjukkan gejala seperti itu. 
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11)  Kebo Kicak  

Cerita Kebo Kicak berasal dari Tulungagung, dekat Gunung Kelud. Nama asli 

Kebo Kicak adalah Jaka Tulus. Cerita tentang Kebo Kicak berikut hanyalah 

merupakan salah satu versi dari beberapa versi yang berkembang di masyarakat.  

Jaka Tulus ingin mengembara dengan tujuan untuk menguasai wilayah Jombang, 

tetapi dilarang ibunya. Karena membangkang terhadap perintah ibunya, ibunya 

mengutuknya menjadi Kebo Kicak. Di tengah perjalanan menuju Jombang, Kebo 

Kicak bertemu kakek sakti yang kemudian menjadi gurunya, yang bernama Ki 

Surontanu. Pada suatu hari Kebo Kicak memenangkan sayembara yang diadakan oleh 

kerajaan Majapahit. Hadiah dari sayembara itu adalah dinikahkan dengan putri Raja 

Majapahit. Akan tetapi, walaupun memenangkan sayembara, Kebo Kicak ditampik. 

Bahkan dengan siasat yang licik, pusakanya yang berupa Kalung Kuning diambil oleh 

Putri Majapahit sehingga Kebo Kicak menjadi tak berdaya.  

Karena merasa kecewa, Kebo Kicak kembali ke padepokan Bantengan. Ki 

Surontanu kemudian membawanya ke Kiai Muchtar di Banyuarang untuk 

disembuhkan. Setelah sembuh, Kebo Kicak lalu masuk Islam. Karena di Banyuarang 

terjangkit pagebluk, ia diutus Kiai Muchtar untuk meminjam pusaka Tracak Kencana 

kepada Ki Surontanu sekaligus mengajaknya masuk Islam. Ki Surontanu menolak 

untuk masuk Islam. Terjadilah perang tanding antara Kebo Kicak dan Ki Surontanu. 

Ki Surontanu kalah dan pergi bertapa. Selesai bertapa, ia menantang Kebo Kicak 

dengan membawa keris sakti. Kebo Kicak dikalahkan dan terbunuh. Jasad Kebo Kicak 

digotong dan ditenggelamkan ke wilayah berlumpur di Sendang Biru.  

 Pesan mulia: Tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. Setiap agama 

tidak menyukai kekerasan karena setiap kekerasan akan senantiasa melahirkan 

kekerasan baru. Di dalam masyarakat yang majemuk, menghargai perbedaan adalah 

sesuatu yang sangat berharga bagi penguatan kerukunan bermasyarakat. 

 

12) Klana Sewandana  

Klana Sewandana merupakan cerita yang berbentuk tarian yang menggambarkan 

sosok raja dari Kerajaan Bantarangin (berada di wilayah Ponorogo). Klana Sewandana 

  

digambarkan dengan topeng bermahkota, wajah berwarna merah, mata besar melotot, 

dan kumis tipis. Selain itu, ia membawa Pecut Samandiman yang berbentuk lurus. 

Pecut itu terbuat dari rotan berhias jebug dari sayet warna merah diseling kuning 

sebanyak 5 atau 7 jebug. Ringkasan cerita Klana Sewandana adalah seperti berikut.  

Berita mengenai pembatalan perkawinan antara putra mahkota Jenggala dan 

putri Kediri yang bernama Dewi Sekartaji telah tersebar luas. Kemudian, banyak raja 

yang datang untuk melamar putri Kediri. Akan tetapi, semua hanya diterima secara 

basa basi, belum ada yang diterima secara pasti. 

Tersebutlah pada saat itu datang seorang maharaja dari tanah Hindu yang 

bernama Prabu Klana Sewandana untuk melamar. Sang Maharaja tersebut datang 

dengan membawa prajurit sebanyak seratus kapal. Sesampainya di Kediri, sang Prabu 

Klana Sewandana segera menghadap kepada Raja Kediri dan menyampaikan bahwa 

maksud kedatangannya untuk melamar Dewi Sekartaji. Prabu Klana Sewandana 

diperkenankan mendirikan peristirahatan di sebelah timur sungai, di sebelah utara 

tempat tinggal Raden Gunungsari karena lamarannya akan dibicarakan dahulu 

dengan keluarga istana. Namun, para prajuritnya tidak diperkenankan menyeberang 

ke sebelah barat sungai sebab wujudnya menakutkan. Warna kulitnya hitam kebiru-

biruan serta giginya putih membuat orang Kediri ketakutan bila melihatnya. Di Kediri 

orang-orang Hindu tersebut dinamakan bangsa jong, maka tempat peristirahatannya 

dinamakan pesanggrahan  Jongbiru yang kemudian menjadi desa yang dinamakan Desa 

Jongbiru. 

Hati Sang Prabu Raja Kediri menjadi sangat risau sejak Prabu Klana Sewandana 

melamar putrinya. Kalau lamaran tersebut diterima, kasihan sang putri sebab 

wujudnya sangat menyeramkan. Apabila tidak diterima, Sang Raja takut karena telah 

diancam negaranya akan dihancur-leburkan. Oleh karena itu, beliau segera masuk ke 

tempat pertapaan untuk memohon petunjuk kepada Sang Dewata.  

Selama menunggu keputusan hasil lamarannya, Prabu Klana membuat sebuah 

gua di Gunung Klotok untuk tempat bertapa. Cara membuatnya adalah dengan 

membuat lubang pada sebuah batu besar kemudian diukir-ukir dan diberi arca untuk 

pemujaan. Gua tersebut menghadap ke timur, merunduk ke jalan yang datang dari 
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11)  Kebo Kicak  

Cerita Kebo Kicak berasal dari Tulungagung, dekat Gunung Kelud. Nama asli 

Kebo Kicak adalah Jaka Tulus. Cerita tentang Kebo Kicak berikut hanyalah 

merupakan salah satu versi dari beberapa versi yang berkembang di masyarakat.  

Jaka Tulus ingin mengembara dengan tujuan untuk menguasai wilayah Jombang, 

tetapi dilarang ibunya. Karena membangkang terhadap perintah ibunya, ibunya 

mengutuknya menjadi Kebo Kicak. Di tengah perjalanan menuju Jombang, Kebo 

Kicak bertemu kakek sakti yang kemudian menjadi gurunya, yang bernama Ki 

Surontanu. Pada suatu hari Kebo Kicak memenangkan sayembara yang diadakan oleh 
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12) Klana Sewandana  

Klana Sewandana merupakan cerita yang berbentuk tarian yang menggambarkan 
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digambarkan dengan topeng bermahkota, wajah berwarna merah, mata besar melotot, 
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dengan membawa prajurit sebanyak seratus kapal. Sesampainya di Kediri, sang Prabu 
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orang-orang Hindu tersebut dinamakan bangsa jong, maka tempat peristirahatannya 
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Hati Sang Prabu Raja Kediri menjadi sangat risau sejak Prabu Klana Sewandana 

melamar putrinya. Kalau lamaran tersebut diterima, kasihan sang putri sebab 

wujudnya sangat menyeramkan. Apabila tidak diterima, Sang Raja takut karena telah 

diancam negaranya akan dihancur-leburkan. Oleh karena itu, beliau segera masuk ke 

tempat pertapaan untuk memohon petunjuk kepada Sang Dewata.  

Selama menunggu keputusan hasil lamarannya, Prabu Klana membuat sebuah 

gua di Gunung Klotok untuk tempat bertapa. Cara membuatnya adalah dengan 
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pemujaan. Gua tersebut menghadap ke timur, merunduk ke jalan yang datang dari 
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depok Kandairen. Tempat itu dinamakan Gua Selamanglung atau Gua Selamangleng 

yang berasal dari kata sela ‘batu’ dan manglung ‘merunduk’. 

Dalam pertapaannya, Sang Raja Kediri mendapat petunjuk dari Dewata, yaitu 

disuruh membuat kerucut panjang yang dipotong separuh bagian. Kerucut terpancung 

(kerucut yang telah berlobang) tersebut digantungkan di tengah sungai, sedangkan 

bagian bawahnya dimasukkan ke dalam air. Kemudian, dibuatlah sayembara, yaitu 

siapa pun yang dapat mengisi sampai penuh kerucut tersebut dengan harta benda, 

dialah yang akan dikawinkan dengan Sang Dewi Sekartaji. Sayembara tersebut 

diumumkan ke seluruh pelosok negeri. Siapa pun boleh mengikutinya, tidak 

memandang derajat, pangkat, ataupun kekayaan. 

Banyak sekali orang yang datang untuk melihat sayembara. Namun, tidak ada 

seorang pun yang berani mengikutinya sebab sayembara tersebut dianggap sangat 

berat. Lain halnya dengan Prabu Klanasewandana, karena sangat ingin 

mempersunting sang Dewi serta merasa mempunyai harta benda yang banyak, tanpa 

ragu-ragu ia mengikuti sayembara. Sang Prabu segera memerintahkan kepada 

prajuritnya untuk mengusung semua harta bendanya yang dibawa dari tanah Hindu. 

Harta benda tersebut segera diisikan ke dalam kerucut. Namun, kerucut tersebut tetap 

tidak dapat penuh meskipun harta benda yang diisikan sangat banyak. Harta benda 

yang diisikan terus jatuh ke dasar sungai dan hanyut dibawa arus.  

Setelah seluruh harta kekayaannya habis dicurahkan dalam kerucut dan tidak 

dapat penuh, Prabu Klana merasa bahwa dirinya hanya diperdaya serta ditolak 

lamarannya. Ia menjadi murka dan bermaksud untuk menghancurkan Kediri serta 

merebut Sang Putri. 

Begitu mendengar berita bahwa Prabu Klana Sewandana telah bersiap siaga 

untuk menyerang Kediri dan ingin merebut Dewi Sekartaji, Sang Prabu 

bingung. Beliau segera mengirimkan berita kepada tiga saudaranya untuk meminta 

bantuan serta memerintahkan kepada Patih Dipawacana untuk mepersiapkan 

prajurit. Dalam menghadapi pasukan Hindu tersebut Sang Prabu Kediri merasa sangat 

cemas sebab jumlah prajurit Hindu lebih dari seratus ribu, sedangkan prajurit Kediri 

  

seluruhnya hanya ada lima ribu. Oleh karena itu, beliau lalu masuk ke sanggar 

pertapaan untuk memohon petunjuk kepada Sang Dewata. 

Tidak lama kemudian Sang Hyang Narada datang menghampirinya serta 

memberi petunjuk dalam menghadapi pasukan Hindu. Masih ada jalan agar menang 

dalam berperang, tetapi harus dengan syarat khusus. Adapun persyaratan tersebut 

adalah selama menunggu datangnya bala bantuan dari Jenggala, Ngurawan, dan 

Panaraga, prajurit Kediri biarlah bertempur. Sang Prabu hendaklah mencari sarana 

agar Para prajuritnya terbebas dari kecelakaan perang. Sang Prabu harus 

memerintahkan mencari sebuah batu besar di hutan Baladewa di sebelah barat 

Gunung Kelut. Batu tersebut lalu dibuat lumpang kentheng ‘tempat menumbuk’.  

Setelah membuat lumpang kentheng dengan mengambil tanah di Gunung Punjul 

dan tanah di Desa Semen, serta mencari daun gamet di Desa Sugihwaras dan babak 

‘kulit’ kayu lakoswa yang berasal dari Alas Kurung ‘hutan lindung’. Bahan-bahan itu 

kemudian harus ditumbuk menjadi satu di dalam lumpang kemudian diberi air dari 

sumber urip. Adonan tersebut dijadikan sarana pengobat luka bagi para prajurit yang 

terluka oleh senjata di dalam peperangan. Dengan adonan itu, korban niscaya akan 

sembuh seketika dan selanjutnya dapat dimajukan lagi dalam pertempuran. Prajurit 

Kediri hendaknya diberi nama prajurit Nirbaya. 

Setelah memberi putunjuk, Sang Hyang Narada lalu menghilang. Sepeninggal 

Sang Hyang Narada, Sang Prabu Kediri segera keluar dari pemujaa, lalu melaksanakan 

perintah Sang Hyang Narada. Beliau segera memerintahkan untuk mencari 

persyaratan seperti yang diperintahkan oleh Sang Hyang Narada dalam 

pertapaan. Tidak lama kemudian semuanya sudah diperoleh dan dibuat sebagaimana 

yang diperintahkan. Semua prajurit yang menderita luka segera diobati dengan adonan 

tersebut  dan dapat sembuh seperti sedia kala.  

Hati prajurit Kelana Sewandana menjadi ciut sebab melihat prajurit Kediri yang 

bagaikan tidak mempan oleh senjata. Setiap terluka dapat sembuh dengan seketika, 

bahkan kekuatannya semakin dahsyat. Peperangan sudah berjalan selama satu bulan, 

tetapi  belum ada yang terkalahkan. 
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Akhirnya, datanglah bala bantuan dari Jenggala, Ngurawan, dan Panaraga. Lama 

kelamaan prajurit Hindu terdesak. Prabu Klana berhadapan dengan panglima perang 

dari Ngurawan, yaitu Raden Panji Kudarawisrengga. Sang Prabu Klana kalah 

kemudian melarikan diri bersama prajuritnya yang masih tersisa dengan naik ke kapal. 

Namun, terus dikejar oleh prajurit Kediri. Begitu sampai di sungai, sebelum perahunya 

dapat berjalan, mereka sudah diserang dari daratan oleh prajurit Kediri, dilempari 

batu sampai kapalnya tenggelam. Prabu Klana mati tenggelam beserta seluruh 

pasukannya. Setelah itu, prajurit Kediri beserta seluruh prajurit bantuan segera 

kembali ke Kediri. Setelah situasi kembali aman, para prajurit bantuan pulang ke 

negerinya masing-masing.  

Pesan mulia: Kecintaan kepada tanah tumpah darah adalah harga mati. Negara 

tempat berlindung harus bersih dari pengaruh asing. Untuk menangkal kekuatan 

asing diperlukan kekuatan yang mandiri dan kekuatan tersebut membutuhkan 

persatuan sesuai dengan bunyi peribahasa “Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. 

 

13) Lembu Sura  

Raja Brawijaya, sang penguasa kerajaan Majapahit, mempunyai seorang putri 

yang cantik yang bernama Dyah Ayu Pusparani. Putri ini memang benar-benar ayu 

sesuai dengan namanya. Banyak raja dan pangeran yang melamar untuk dijadikan 

permaisuri. Prabu Brawijaya bingung memilih calon menantu. Lalu, Raja mengadakan 

sayembara,“Siapa yang bisa merentang busur sakti Kyai Garodayaksa dan sanggup 

mengangkat gong Kyai Sekardelima berhak menikah dengan Putri Pusparani”. 

Sudah banyak raja dan kesatria yang menguji kemampuannya, tetapi tak satu 

pun yang sanggup merentang busur apalagi mengangkat gong yang sangat besar itu. 

Menjelang akhir sayembara, datanglah seorang pemuda berkepala lembu, yaitu Raden 

Lembu Sura atau Raden Wimba. Dia mengikuti sayembara itu dan berhasil merentang 

busur serta mengangkat gong Kyai Sekardelima sehingga berhak menikah dengan 

Dewi Pusparani. 

Melihat kemenangan Lembu Sura, Putri Pusparani langsung meninggalkan 

Sitihinggil. Ia sangat sedih karena harus menikah dengan pemuda yang bekepala 

lembu. Putri itu lari dan mengadu kepada emban ‘inang’. Dia tidak mau menikah 

  

dengan manusia berkepala binatang betapapun saktinya. Emban yang setia itu mencari 

cara agar putri itu batal menikah dengan Raden Lembu Sura. Dia akhirnya 

menemukan jalan keluar. 

Putri Pusparani disarankan mengajukan syarat kepada Lembu Sura. Syaratnya, 

Raden Lembu Sura harus bisa membuat sumur di puncak Gunung Kelud. Mendengar 

saran embannya, Dyah Pusparani sangat gembira. Dia segera mengajak ayahnya untuk 

menemui Lembu Sura. “Selamat Raden Wimba. Engkau telah memenangkan 

sayembara dengan gemilang.”  

"Terima kasih, Putri, kau akan menjadi istriku."  

"Saya tahu itu, tetapi saya masih mau mengajukan syarat lagi." 

"Katakanlah Putri, apa syaratmu itu?"  

"Buatkan aku sumur di puncak Gunung Kelud. Air sumur itu akan kita pakai 

mandi berdua setelah selesai upacara perkawinan."  

"Baiklah, Putri. Demi cintaku padamu, akan kupenuhi permintaanmu itu." 

Lembu Sura, putra Adipati Blambangan itu segera meninggalkan keraton 

Majapahit menuju puncak Gunung Kelud. Dengan kesaktiannya, dia mampu 

mengerahkan makhluk halus untuk membantu menggali sumur di puncak Gunung 

Kelud. Tak lama kemudian Lembu Sura telah menggali cukup dalam. Melihat hal itu, 

Pusparani ketakutan karena dia harus menjadi istri Lembu Sura kalau Lembu Sura 

berhasil menggali sumur. Pabu Brawijaya juga kebingungan. Dia bisa memahami 

perasaan putrinya. Dewi Pusparani menangis di hadapan ayahnya dan memohon agar 

ayahandanya untuk menolongnya. 

Prabu Brawijaya menemukan cara. Lembu Sura harus ditimbun hidup-hidup di 

dalam sumur itu. Kemudian, Prabu Brawijaya menitahkan seluruh prajurit yang 

menyertainya untuk menimbun sumur itu dengan batu-batuan besar dan gundukan 

tanah yang ada di sekitar sumur itu. Sumur telah rata seperti semula dan Lembu Sura 

tertimbun di dasarnya. Meskipun begitu, karena sakti, dia masih sempat mengancam 

kepada Prabu Brawijaya. 

"Prabu Brawijaya, engkau raja yang licik dan culas. Meskipun aku telah 

terpendam di sumur ini, aku masih bisa membalasmu. Yang terpendam ini ragaku 
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Pusparani ketakutan karena dia harus menjadi istri Lembu Sura kalau Lembu Sura 

berhasil menggali sumur. Pabu Brawijaya juga kebingungan. Dia bisa memahami 

perasaan putrinya. Dewi Pusparani menangis di hadapan ayahnya dan memohon agar 

ayahandanya untuk menolongnya. 

Prabu Brawijaya menemukan cara. Lembu Sura harus ditimbun hidup-hidup di 

dalam sumur itu. Kemudian, Prabu Brawijaya menitahkan seluruh prajurit yang 

menyertainya untuk menimbun sumur itu dengan batu-batuan besar dan gundukan 

tanah yang ada di sekitar sumur itu. Sumur telah rata seperti semula dan Lembu Sura 

tertimbun di dasarnya. Meskipun begitu, karena sakti, dia masih sempat mengancam 

kepada Prabu Brawijaya. 

"Prabu Brawijaya, engkau raja yang licik dan culas. Meskipun aku telah 

terpendam di sumur ini, aku masih bisa membalasmu. Yang terpendam ini ragaku 
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bukan nyawaku. Ingat-ingatlah, setiap dua windu sekali aku akan merusak tanahmu 

dan seluruh yang hidup di kerajaanmu." 

Setelah suara itu hilang, seluruh prajurit yang melihat kejadian itu ketakutan, 

begitu pula Prabu Brawijaya dan putrinya. Prabu Brawijaya lalu memerintahkan untuk 

membuat tanggul pengaman. Tanggul itu sekarang disebut Gunung Pegat. Hingga 

sekarang ini setiap Gunung Kelud meletus dianggap sebagai amukan Lembu Sura 

untuk membalas dendam atas kelicikan Prabu Brawijaya. 

 Pesan mulia: Kelicikan dan keculasan senantiasa tidak memberi manfaat 

positif kepada pelakunya. Karena sosok yang diculasi dan terkena tipu daya akan sakit 

hati dan membalas dendam. Jika sosok yang sakit hati tersebut membalas dendam, 

yang rugi bukan hanya pribadi-pribadi terkait, melainkan juga masyarakat luas. 

 

14) Menak Sopal  

Pada zaman kerajaan Majapahit, ada seorang  utusan dari Mataram, bernama Ki 

Ageng Galek, yang ditugasi untuk mengatur wilayah timur Ponorogo yang sekarang 

disebut Trenggalek. Di dekat Sungai Bagongan, Trenggalek, dibangunlah bendungan, 

yang diberi nama Bendungan Bagong yang berasal dari kata Babakan Agung. Untuk 

memberi makan para pekerjanya, disembelihlah seekor gajah putih. Dagingnya dibagi-

bagikan kepada rakyat yang bekerja, sedangkan kepalanya dijadikan tumbal. Setelah 

diberi tumbal kepala gajah putih, bendungan itu dapat diwujudkan.  

Air mulai mengaliri sawah-sawah dan digunakan untuk keperluan sehari-hari 

penduduk Trenggalek. Rakyat Trenggalek bersuka ria karena sawahnya dapat ditanami 

padi dua kali dalam setahun, yang sebelumnya merupakan sawah tadah hujan. Orang 

yang melakukan pembangunan Bendungan Bagong itu adalah sorang pemeluk Islam 

yang bernama Menak Sopal. Oleh karena itu, sejak saat itu rakyat Trenggalek mau 

memeluk Agama Islam.Ringkasan cerita Menak Sopal adalah sebagai berikut.  

Menak Sopal berasal dari Kerajaan Majapahit. Ibunya bernama Dewi Rara Amis, 

sedangkan ayahnya bernama Ki Ageng Sraba. Dewi Rara Amis pernah menderita 

penyakit kulit hingga berbau amis.Karena penyakitnya, Dewi Rara Amis diasingkan 

dari Kerajaan Majapahit dan menetap di wilayah Trenggalek. Suatu ketika Dewi Rara 

Amis melakukan sayembara. Siapa pun yang sanggup menyembuhkan penyakitnya, 

  

bila laki-laki akan di jadikan suami, bila perempuan akan diangkat sebagai saudara. 

Datanglah Ki Ageng Sraba, yang dengan segala kekuatannya berusaha menyembuhkan 

penyakit Dewi Rara Amis. Dengan cara dijilati, Dewi Rara Amis disembuhkan. Setelah 

sembuh, nama Dewi Rara Amis diubah menjadi Dewi Rara Menur.  

Ketika Menak Sopal membangun bendungan, bangunan selalu dirusak oleh 

bajul putih (buaya Putih). Ternyata, yang menjadi bajul putih tak lain adalah Ki Ageng 

Sraba (ayah Menak Sopal) yang berubah wujud menjadi buaya putih. Maksud sang 

ayah melakukan hal itu adalah untuk menguji kesabaran anaknya. Setelah berkali-kali 

gagal membangun bendungan, Menak Sopal mendapatkan wangsit agar memberikan 

tumbal berupa kepala gajah putih di bawah bendungan yang dibangunnya. Menak 

Sopal pergi mencari gajah putih sampai ke daerah Ponorogo. Pemilik gajah putih 

adalah Mbok Rondo Krandon. Menak Sopal menyampaikan maksud dan tujuannya 

menemui Mbok Rondo Krandon bahwa ia hendak meminjam gajah putihnya untuk 

membantu pembangunan bendungan.  

Setelah dibawa ke Trenggalek, ternyata oleh Menak Sopal gajah putih itu 

disembelih. Mendengar gajahnya disembelih, Mbok Rondo Krandon marah dan 

mengutus prajurit untuk menemui Menak Sopal. Sebelum prajurit tiba di Trenggalek, 

Menak Sopal membuat terowongan dari dalam sungai Bagong tembus ke arah telaga 

Ngebel Ponorogo. Tujuannya adalah agar lebih cepat bertemu dengan Mbok Rondo 

Krandon daripada terjadi kesalahpahaman dengan prajurit utusan Mbok Rondo 

Krandon. Ternyata benar, Menak Sopal lebih dulu menemui Mbok Rondo Krandon 

daripada kedatangan utusannya. Setelah bertemu, Menak Sopal menceritakan 

alasannya mengapa gajah tersebut disembelih, yaitu digunakan untuk kepentingan 

rakyat banyak, khususnya untuk mengairi persawahan di wilayah Trenggalek. 

Mendengar cerita dari Menak Sopal, kemarahan Mbok Rondo Krandon terhadap 

Menak Sopal jadi reda.  

Di dekat bendungan Bagong, yakni di Kelurahan Ngantru Kabupaten 

Trenggalek Jawa Timur, terdapat makam Menak. Di samping makam Menak Sopal 

juga dimakamkan ibunya. Selain itu, juga dimakamkan sembilan prajurit di samping 

kanan kiri makam Menak Sopal, yang menurut keterangan juru kunci melambangkan 

keberadaan sembilan Wali atau Wali Songo. Di sekitar makam Menak Sopal juga 
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terdapat makam seseorang yang ilmunya setingkat dengan para wali, yakni Mas Ajeng 

Sururi.Tulisan di batu nisan yang berbahasa Arab menyebutkan angka tahun 1358. 

 Pesan mulia: Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan 

pribadi adalah perbuatan yang mulia. Kita tidak perlu marah apabila kehilangan 

sesuatu yang berharga yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Setiap 

pengorbanan yang tulus tidak akan pernah sia-sia. 

 

15) Panji Laras-Liris 

Cerita rakyat Panji Laras-Liris berasal dari Kabupaten Lamongan, yakni Desa 

Babadan yang berada di pinggir Kali Lamong Kecamatan Mantup. Ringkasan cerita 

Panji Laras-Liris sebagai berikut.  

Pada suatu ketika di Kerajaan Majapahit terjadi perang saudara. Majapahit 

menjadi sebuah kerajaan yang lemah dan tidak punya wibawa lagi di hadapan negeri-

negeri bawahannya. Melihat Majapahit yang semakin lemah, Adipati Kediri sebagai 

kerajaan yang lebih tua dan keturunan sah dari Prabu Airlangga berniat untuk 

mengambil alih kekuasaan dari Majapahit. 

Akan tetapi, keadaan Majapahit yang saat itu sudah semakin lemah masih terlalu 

kuat untuk dihadapi oleh Kediri seorang diri. Apalagi Adipati Kediri masih ragu 

apakah orang-orang di pesisir utara Jawa seperti Gresik, Lamongan, Tuban, dan 

Surabaya yang telah banyak menganut Islam akan mendukungnya. Pada saat itu 

daerah-daerah tersebut menjadi urat nadi perdagangan di Nusantara sehingga 

perannya tidak bisa disepelekan. 

Adipati Kediri memikirkan cara untuk bisa menjalin koalisi dengan wilayah-

wilayah yang ada di pesisir utara Jawa. Sampai suatu ketika dia mendengar kabar 

bahwa Bupati Lamongan saat itu mempunyai dua orang putra kembar yang bernama 

Panji Laras dan Panji Liris. Karena dia juga mempunyai dua orang putri kembar yang 

bernama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi, Adipati Kediri berniat 

menjodohkan kedua putri kembarnya dengan kedua putra kembar Bupati Lamongan. 

Tujuannya adalah sebagai langkah awal untuk melakukan koalisi dengan Lamongan 

sehingga Majapahit bisa dikepung dari dua arah, yaitu Kediri di Selatan dan 

Lamongan di Utara. 

  

Bupati Lamongan merasa bimbang akan niat Adipati Kediri tersebut. Bila 

menerimanya, dia takut dengan pembalasan Majapahit kalau rencana kudetanya 

bersama Kediri terhadap Majapahit gagal. Namun, bila dia menolak dan kemudian 

Kediri berhasil menggulingkan Majapahit, Kediri pastinya juga akan membalas atas 

penolakannya tersebut. Di samping itu, bila sampai terjadi perang saudara lagi, 

ekonomi dan perdagangan yang saat itu dikuasai oleh orang-orang pesisir utara Jawa 

nantinya pasti akan terganggu. 

Bupati Lamongan menjadi bingung memikirkan hal itu. Oleh karena itu, 

sebelum dilakukan perjodohan, Bupati Lamongan mengajukan tiga syarat. Pertama, 

Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi harus mau memeluk Islam. Kedua, pihak 

keluarga mempelai wanitalah yang harus datang melamar kepada pihak keluarga 

mempelai pria. Ketiga, pihak mempelai perempuan harus datang dengan membawa 

hadiah berupa gentong air dan alas tikar yang terbuat dari batu. 

Adipati Kediri bersedia untuk memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Bupati 

Lamongan. Kedua putrinya disuruh melamar ke Lamongan sehingga Bupati 

Lamongan pun harus bersedia melaksanakan pernikahan putra kembarnya dengan 

kedua putri kembar Bupati Kediri. Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi diiringi 

dengan rombongan besar orang-orang Kediri datang ke Lamongan. Panji Laras dan 

Panji Liris ditemani Ki Patih Mbah Sabilan diperintahkan oleh ayahnya untuk 

menjemput kedua putri Kediri tersebut di batas Kota Lamongan. 

Pada saat itu Lamongan sedang mengalami bencana banjir sehingga Dewi 

Andansari dan Dewi Andanwangi terpaksa mengangkat kainnya sampai ke paha agar 

kainnya tersebut tidak basah. Karena hal itu Panji Laras dan Panji Liris bisa melihat 

bahwa ternyata kaki Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi ternyata berbulu lebat 

seperti bulu kuda. Akibatnya, Panji Laras dan Panji Liris menolak untuk menikahi 

Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi serta meminta agar rencana pernikahan 

tersebut dibatalkan saja. 

Hal tersebut sontak membuat Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi merasa 

terhina dan malu sehingga mereka melakukan bunuh diri saat itu juga di hadapan 

Panji Laras dan Panji Liris. Karena melihat junjungan mereka dihina dan 

dipermalukan sehingga sampai bunuh diri, orang-orang Kediri menjadi sangat marah 
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terhina dan malu sehingga mereka melakukan bunuh diri saat itu juga di hadapan 

Panji Laras dan Panji Liris. Karena melihat junjungan mereka dihina dan 
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dan ingin membunuh Panji Laras dan Panji Liris. Akibatnya, perang pun tak bisa 

terhindarkan lagi. 

Keadaan Panji Laras dan Panji Liris dalam bahaya. Ki Patih Mbah Sabilan 

berjuang mati-matian untuk melindungi mereka. Namun, akhirnya Ki Patih Mbah 

Sabilan tewas dalam rangka melindungi nyawa Panji Laras dan Panji Liris. Setelah 

patihnya tewas, orang-orang Lamongan semakin terdesak. Bahkan, akhirnya Panji 

Laras dan Panji Liris ikut tewas dalam pertemputan tersebut. Jenazah Mbah Sabilan 

kemudian dimakamkan di Kelurahan Tumenggungan Kota Lamongan, sedangkan 

jenazah panji Laras Liris tidak diketahui keberadaannya. 

Orang-orang Kediri tidak puas hanya menewaskan Ki Patih Mbah Sabilan serta 

Panji Laras dan Panji Liris. Mereka terus merangsek maju sampai ke pendopo 

kadipaten. Dalam pertempuran di pendopo kadipaten tersebut, Bupati Lamongan ikut 

gugur. Namun sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Bupati Lamongan 

sempat berpesan agar nanti anak cucunya tidak boleh menikah dengan orang Kediri.  

Diduga kuat munculnya tradisi pihak perempuan yang meminang laki-laki di 

Lamongan berawal dari cerita tersebut. Tradisi itu dinilai tidak lazim karena bertolak 

belakang dengan tradisi yang umum terjadi. 

 Pesan mulia: Cerita ini merupakan sarana untuk melegitimasi tradisi 

masyarakat Lamongan, yang mengharuskan pihak perempuan untuk melamar pihak 

laki-laki apabila terjadi kecocokan yang dilanjutkan dengan pernikahan. Kenyataan ini 

berbeda dari tradisi di wilayah tetangganya yang mengharuskan pihak laki-laki sebagai 

pelamar pihak perempuan. 

 

16) Raden Sagara  

Cerita Raden Sagara merupakan cerita rakyat yang berasal dari Pulau Madura. 

Raden Sagara (oleh orang Madura diucapkan Radhin Saghârâ) adalah putra mahkota 

dari Kerajaan Madura. Ringkasan cerita Raden Sagara adalah sebagai berikut.  

Pada zaman dahulu di Pulau Jawa, tepatnya di sebuah wilayah yang sekarang 

dikenal dengan nama Jepara, berdirilah sebuah kerajaan besar yang sangat 

berpengaruh. Sang Raja memiliki seorang perdana menteri atau patih yang berbudi 

  

halus, bernama Keling. Semua warga kerajaan sangat mencintai perdana menteri ini. 

Sang Raja sangat bangga memiliki seorang perdana menteri yang gagah berani dan 

berbudi halus. Kerajaan berkembang pesat, berdaulat, dan bermartabat berkat kerja 

keras dan pengabdian Sang Patih. 

Pada suatu hari, Sang Patih diperintahkan oleh Sang Raja untuk membunuh 

puteri Raja yang sedang hamil tanpa suami. Tentu saja Sang Patih tidak sampai hati 

membunuh orang yang tidak bersalah. Apalagi di dalam perut Sang Putri terdapat 

seorang bayi yang tidak berdosa. Ia lalu mencari akal untuk menyelamatkan nyawa 

Sang Putri dan untuk menyenangkan hati Sang Raja. Sang Patih yang cerdas tersebut 

akhirnya menemukan jalan keluar. Sang Putri yang sedang hamil tidak akan dibunuh, 

tetapi hanya akan dihanyutkan ke tengah laut dengan sebuah rakit. Setelah nanti Sang 

Putri dihanyutkan, ia akan melapor kepada Raja bahwa Sang Putri telah dibunuh. 

Sang Patih dapat menjalankan rencananya dengan aman dan lancar. Sang Raja 

sangat puas karena ia akan terbebas dari rasa malu. Sang Putri sangat berterima kasih 

kepada Patih Keling yang bukan hanya seorang sosok yang arif dan lembut hati, 

melainkan juga sangat cerdas. la berharap pada suatu hari nanti akan dapat membalas 

kebaikan hati Sang Patih. Pada saat sedang terapung-apung di tengah laut, Sang Putri 

melahirkan seorang bayi laki-laki nan molek wajahnya. Anak itu kemudian diberi 

nama Raden Sagara.  

Akhirnya, rakit yang ditumpangi Sang Putri terdampar di sebuah bukit yang 

muncul dari dasar laut. Bukit tersebut disebut Gegger. Anehnya, bukit tempat Sang 

Putri terdampar tersebut makin lama makin besar dan panjang dan akhirnya berubah 

menjadi sebuah pulau yang kemudian disebut Pulau Madura. Sang Puteri kemudian 

memutuskan untuk bertempat tinggal di pulau itu selamanya. 

Lama-kelamaan orang-orang dari luar pulau mulai berdatangan ke Pulau Madura 

dan mendirikan desa di pulau tesebut. Jumlah desa makin lama makin banyak. Setelah 

puteranya agak besar, Sang Putri berpindah ke sebuah desa yang bernama Nepa. Di 

tempat baru ini ia mendirikan sebuah kerajaan. Raden Sagara membuat peralatan 

perang yang terbuat dari besi, seperti tombak dan keris, serta berbagai jenis senjata 

tajam lainnya. Senjata yang dibuat Raden Sagara sangat digemari oleh raja-raja Jawa, 
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dan ingin membunuh Panji Laras dan Panji Liris. Akibatnya, perang pun tak bisa 

terhindarkan lagi. 
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terutama raja Kerajaan Medang Kamulan. Raden Sagara kemudian diangkat sebagai 

cucu Raja Medang Kamulan dan diberi tugas di kerajaan tersebut. 

Setelah lama berada di Pulau Jawa, Raden Sagara kembali pulang ke Madura. Di 

tanah kelahirannya ia berjumpa dengan seorang putri yang berasal dari Laut Selatan. 

Kemudian, mereka mengikat janji untuk menjadi pasangan hidup. Kedua insan yang 

rnenjalin cinta ini seringkali melakukan perjalanan pulang-pergi dari Pulau Madura ke 

Pulau Jawa atau dari Pulau Madura ke Laut Selatan. Namun setelah menikah, Raden 

Sagara tidak pernah muncul lagi di Pulau Madura. 

Pesan mulia: Perbuatan yang mulia akan membuahkan hasil yang mulia. 

Keinginan penguasa atau atasan tidak harus dipenuhi apabila keinginan tersebut 

merupakan kejahatan kemanusiaan. Melawan penguasa demi kebenaran bukan 

sesuatu yang keliru jika dilihat dari kacamata kehidupan.  

 

17) Rara Anteng dan Jaka Seger 

Dahulu kala, di sebuah dusun hiduplah sepasang suami istri. Suatu hari, sang 

istri melahirkan anak perempuan yang sangat lucu. Anehnya, waktu dilahirkan bayi 

tersebut tidak menangis sehingga bayi tersebut diberi nama Rara Anteng (anteng berasal 

dari bahasa Jawa berarti ‘tenang/diam’). Pada waktu bersamaan, di sebuah keluarga 

yang lain, dilahirkan pula seorang anak laki-laki yang sangat sehat yang diberi nama 

Jaka Seger.  

Rara Anteng tumbuh menjadi gadis yang cantik yang membuat kagum seluruh 

pemuda kala itu. Kecantikan Rara Anteng terdengar sampai ke telinga Kiai Bima, 

seorang yang sakti mandraguna. Kiai Bima kemudian mendatangi Rara Anteng untuk 

menikahinya. Bila permintaannya tidak dituruti, dia akan membuat bencana. Karena 

takut dengan ancaman dari Kiai Bima, dengan berat hati Rara Anteng bersedia untuk 

dinikahi, dengan satu syarat Kiai Bima harus membuatkan danau dalam waktu satu 

malam saja. 

Syarat dari Rara Anteng disanggupi oleh Kiai Bima. Dengan menggunakan batok 

kelapa, Kiai Bima mengeruk tanah untuk dijadikan danau. Karena kesaktiannya, 

dalam waktu singkat, danau tersebut sudah hampir selesai. Melihat hal itu, Rara 

  

Anteng merasa khawatir. Ia berusaha mencari cara untuk menggagalkan usaha Kiai 

Bima membuat danau. Akhirnya, dia memukul-mukulkan alu agar seolah-olah hari 

sudah pagi dan terdengar oleh ayam sehingga ayam berkokok. 

Mendengar ayam berkokok, Kiai Bima mengira sudah fajar kemudian 

menghentikan pekerjaannya. Karena merasa tidak mampu memenuhi syarat dari Rara 

Anteng, dia membanting batok kelapa yang digunakan untuk menggali. Batok kelapa 

tersebut sekarang menjadi Gunung Batok yang berada di sebelah Gunung Bromo. 

Bekas galiannya menjadi Segara Wedi atau lautan pasir.  

Rara Anteng akhirnya bertemu dengan Jaka Seger. Mereka berdua kemudian 

menikah. Setelah pernikahan berjalan beberapa lama, mereka tidak kunjung 

dikaruniai anak. Jaka Seger berdoa kepada Dewa memohon untuk segera dikaruniai 

anak. Dalam doanya dia berjanji, bila dikaruniai anak, dia bersedia mengorbankan 

salah satu anaknya. Doa Jaka Seger ternyata dikabulkan. Mereka dikaruniai beberapa 

anak. Setelah anak-anaknya tumbuh dewasa, Jaka Seger tidak segera menepati janjinya. 

Ketika sedang tertidur, dia mendapat bisikan agar segera memenuhi janjinya untuk 

mengorbankan salah satu anaknya. 

Bisikan di dalam mimpinya kemudian disampaikan kepada anak-anaknya. Jaka 

Seger sebenarnya tidak rela mengorbankan anaknya, tetapi bila janji tersebut tidak 

dipenuhi, akan terjadi bencana yang melanda dusun mereka. Akhirnya, salah satu dari 

anaknya dengan ikhlas bersedia dikorbankan. Keluarga Jaka Seger menuju ke kawah 

Gunung Bromo untuk melaksanakan persembahan. Selain itu, mereka juga membawa 

beraneka macam hasil bumi untuk sesajen. Salah satu anak dari Jaka Seger yang 

dikorbankan menerjunkan diri ke kawah Gunung Bromo. Setelah itu, mereka hidup 

bahagia di sekitar Gunung Bromo. Keturunan mereka sekarang bernama Suku 

Tengger, perpaduan antara Rara Anteng dan Jaka Seger.  

 Pesan mulia: Kata harus sesuai dengan perbuatan. Mengingkari suatu 

perjanjian merupakan pekerjaan yang dibenci oleh Yang Mahakuasa. Setiap kesalahan 

harus ditebus dengan cara memohon maaf dan memuja Tuhan yang Mahakuasa. Jika 

tidak, Yang Mahakuasa akan melampiaskan kemarahannya. 
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18) Rara Kembang Sore  

Cerita Rara Kembang Sore berasal dari daerah Tulungagung. Rara Kembang Sore 

adalah putri dari Adipati Betak, yakni Pangeran Bedaung. Ringkasan ceritanya adalah 

sebagai berikut.  

Pada suatu hari, Mbok Rara Kembang Sore sedang duduk-duduk di tamansari. 

Betapa terkejutnya Mbok Rara Kembang Sore ketika ada seseorang yang tiba-tiba 

datang ke tempatnya. Setelah dilihat dengan saksama, ternyata orang yang datang 

adalah pamannya sendiri, yakni Pangeran Kalang.  

Pangeran Kalang berkata kepada Mbok Rara Kembang Sore bahwa 

kedatangannya tersebut untuk mencari tempat persembunyian karena dikejar oleh 

Lembu Peteng. Tentu saja Mbok Rara Kembang Sore tidak berkeberatan. Tanpa di-

duga-duga, ternyata Lembu Peteng sudah masuk ke tamansari. Begitu melihat ada 

seorang putri yang sangat molek, Lembu Petang kemudian bertanya, “Apakah Putri 

melihat Pangeran Kalang?” Tentu saja Mbok Rara Kembang Sore tidak mengakui 

bahwa Pangeran Kalang ada di situ. Lembu Peteng kemudian tertarik pada kecantikan 

Mbok Rara Kembang Sore dan memperistrinya. Ternyata, Mbok Rara Kembang Sore 

juga tertarik kepada Lembu Peteng sehingga Lembu Peteng dan Mbok Rara Kembang 

Sore saling memadu kasih di tamansari. 

Ketika mengetahui dari tempat persembunyiannya bahwa Mbok Rara Kembang 

Sore dengan Lembu Peteng saling memadu kasih, Pangeran Kalang terbakar hatinya. 

Ia tidak rela kemenakannya diperisteri oleh Lembu Peteng. Pangeran Kalang segera 

masuk ke Kadipaten Betak menemui kakandanya Adipati Betak, Pangeran Bedaung. 

Dia melaporkan bahwa anaknya si Rara Kembang Sore saling memadu kasih dengan 

lawannya, yakni Lembu Peteng. Setelah mendengar laporan adindanya, hati Pangeran 

Bedaung marah sekali. Tanpa pikir panjang Pangeran Bedaung segera masuk ke 

tamansari mencari Lembu Peteng untuk dibunuh. Terjadilah perang antara Pangeran 

Bedaung dan Lembu Peteng di Tamansari. 

Lembu Peteng lari. Karena sudah jatuh hati kepada Lembu Peteng, Mbok Rara 

Kembang Sore juga ikut lari. Lembu Peteng dan Mbok Rara Kembang Sore pergi ke 

barat sampai di pinggir sungai. Pangeran Bedaung kehilangan jejak. Kemudian, 

Pangeran Bedaung bertemu dengan Kyai Kasan Besari dan menceriterakan apa yang 

  

terjadi. Kyai Kasan Besari berusaha membantu Pangeran Bedaung mencari Lembu 

Peteng. Akhirnya, tempat persembunyian Lembu Peteng dapat diketahui oleh Kyai 

Kasan Besari serta Pangeran Bedaung sehingga terjadilah peperangan. Lembu Peteng 

berhasil dibunuh oleh Kyai Kasan Besari.  

Terbunuhnya Lembu Peteng tersebut dilaporkan ke Majapahit oleh 

punakawannya. Tidak berapa lama, utusan dari Majapahit datang mencari Pangeran 

Bedaung dan Kyai Kasan Besari. Karena takut kepada utusan dari Majapahit, Pangeran 

Bedaung lari ke selatan untuk bersembunyi. Oleh utusan dari Majapahit, Pangeran 

Bedaung terus dikejar-kejar. Karena sangat takutnya, Pangeran Bedaung bunuh diri 

dengan cara menenggelamkan diri ke dalam telaga. Telaga tempat Pangeran Bedaung 

bunuh diri kemudian disebut Kedung Bedaung. 

Mbok Rara Kembang Sore mengetahui bahwa Lembu Peteng mati dibunuh oleh 

Kyai Kasan Besari. Karena takut, Mbok Rara Kembang Sore terus bersembunyi 

mencari perlindungan, lari ke selatan ke Desa Dadapan. Di desa tersebut, ada seorang 

janda tua, yakni Mbok Randa Dadapan. Mbok Rara Kembang Sore berlindung kepada 

Mbok Randa Dadapan supaya tidak ketahuan oleh utusan Kyai Kasan Besari ataupun 

utusan Majapahit. Akhirnya, setelah sekian lama, Mbok Rara Kembang Sore oleh 

Mbok Randa Dadapan dianggap sebagai anaknya sendiri.  

Mbok Randa Dadapan mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Jaka 

Bodho, yang sudah menginjak dewasa. Karena Mbok Rara Kembang Sore sangat 

cantik, Jaka Bodho jatuh hati kepada Mbok Rara Kembang Sore dan berulang kali 

mengutarakan isi hatinya untuk memperistrinya. Namun, Mbok Rara Kembang Sore 

tidak mau menerima. Jaka Bodho tidak putus asa, berulang kali mengungkapkan isi 

hatinya. Lama-kelamaan Mbok Rara Kembang Sore mau diperistri Jaka Bodho, tetapi 

dengan syarat Jaka Bodho mau bertapa bisu di gunung. Jaka Bodho bersedia 

melaksanakan syarat yang diajukan oleh Mbok Rara Kembang Sore.  

Pada waktu Jaka Bodho berangkat ke gunung untuk bertapa bisu, Mbok Rara 

Kembang Sore lari secepat-cepatnya ke arah barat.  Mbok Randa Dadapan sedang 

tidak ada di rumahnya. Betapa terkejutnya Mbok Randa Dadapan setelah tiba di 

rumahnya, keadaan rumah sangat sepi. Jaka Bodho dipanggil berulang-kali tidak 

menyahut, Rara Kembang Sore juga tidak ada. 
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18) Rara Kembang Sore  

Cerita Rara Kembang Sore berasal dari daerah Tulungagung. Rara Kembang Sore 

adalah putri dari Adipati Betak, yakni Pangeran Bedaung. Ringkasan ceritanya adalah 

sebagai berikut.  

Pada suatu hari, Mbok Rara Kembang Sore sedang duduk-duduk di tamansari. 

Betapa terkejutnya Mbok Rara Kembang Sore ketika ada seseorang yang tiba-tiba 

datang ke tempatnya. Setelah dilihat dengan saksama, ternyata orang yang datang 

adalah pamannya sendiri, yakni Pangeran Kalang.  

Pangeran Kalang berkata kepada Mbok Rara Kembang Sore bahwa 

kedatangannya tersebut untuk mencari tempat persembunyian karena dikejar oleh 

Lembu Peteng. Tentu saja Mbok Rara Kembang Sore tidak berkeberatan. Tanpa di-

duga-duga, ternyata Lembu Peteng sudah masuk ke tamansari. Begitu melihat ada 

seorang putri yang sangat molek, Lembu Petang kemudian bertanya, “Apakah Putri 

melihat Pangeran Kalang?” Tentu saja Mbok Rara Kembang Sore tidak mengakui 

bahwa Pangeran Kalang ada di situ. Lembu Peteng kemudian tertarik pada kecantikan 

Mbok Rara Kembang Sore dan memperistrinya. Ternyata, Mbok Rara Kembang Sore 

juga tertarik kepada Lembu Peteng sehingga Lembu Peteng dan Mbok Rara Kembang 

Sore saling memadu kasih di tamansari. 

Ketika mengetahui dari tempat persembunyiannya bahwa Mbok Rara Kembang 

Sore dengan Lembu Peteng saling memadu kasih, Pangeran Kalang terbakar hatinya. 

Ia tidak rela kemenakannya diperisteri oleh Lembu Peteng. Pangeran Kalang segera 

masuk ke Kadipaten Betak menemui kakandanya Adipati Betak, Pangeran Bedaung. 

Dia melaporkan bahwa anaknya si Rara Kembang Sore saling memadu kasih dengan 

lawannya, yakni Lembu Peteng. Setelah mendengar laporan adindanya, hati Pangeran 

Bedaung marah sekali. Tanpa pikir panjang Pangeran Bedaung segera masuk ke 

tamansari mencari Lembu Peteng untuk dibunuh. Terjadilah perang antara Pangeran 

Bedaung dan Lembu Peteng di Tamansari. 

Lembu Peteng lari. Karena sudah jatuh hati kepada Lembu Peteng, Mbok Rara 

Kembang Sore juga ikut lari. Lembu Peteng dan Mbok Rara Kembang Sore pergi ke 

barat sampai di pinggir sungai. Pangeran Bedaung kehilangan jejak. Kemudian, 

Pangeran Bedaung bertemu dengan Kyai Kasan Besari dan menceriterakan apa yang 

  

terjadi. Kyai Kasan Besari berusaha membantu Pangeran Bedaung mencari Lembu 

Peteng. Akhirnya, tempat persembunyian Lembu Peteng dapat diketahui oleh Kyai 

Kasan Besari serta Pangeran Bedaung sehingga terjadilah peperangan. Lembu Peteng 

berhasil dibunuh oleh Kyai Kasan Besari.  

Terbunuhnya Lembu Peteng tersebut dilaporkan ke Majapahit oleh 

punakawannya. Tidak berapa lama, utusan dari Majapahit datang mencari Pangeran 

Bedaung dan Kyai Kasan Besari. Karena takut kepada utusan dari Majapahit, Pangeran 

Bedaung lari ke selatan untuk bersembunyi. Oleh utusan dari Majapahit, Pangeran 

Bedaung terus dikejar-kejar. Karena sangat takutnya, Pangeran Bedaung bunuh diri 

dengan cara menenggelamkan diri ke dalam telaga. Telaga tempat Pangeran Bedaung 

bunuh diri kemudian disebut Kedung Bedaung. 

Mbok Rara Kembang Sore mengetahui bahwa Lembu Peteng mati dibunuh oleh 

Kyai Kasan Besari. Karena takut, Mbok Rara Kembang Sore terus bersembunyi 

mencari perlindungan, lari ke selatan ke Desa Dadapan. Di desa tersebut, ada seorang 

janda tua, yakni Mbok Randa Dadapan. Mbok Rara Kembang Sore berlindung kepada 

Mbok Randa Dadapan supaya tidak ketahuan oleh utusan Kyai Kasan Besari ataupun 

utusan Majapahit. Akhirnya, setelah sekian lama, Mbok Rara Kembang Sore oleh 

Mbok Randa Dadapan dianggap sebagai anaknya sendiri.  

Mbok Randa Dadapan mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Jaka 

Bodho, yang sudah menginjak dewasa. Karena Mbok Rara Kembang Sore sangat 

cantik, Jaka Bodho jatuh hati kepada Mbok Rara Kembang Sore dan berulang kali 

mengutarakan isi hatinya untuk memperistrinya. Namun, Mbok Rara Kembang Sore 

tidak mau menerima. Jaka Bodho tidak putus asa, berulang kali mengungkapkan isi 

hatinya. Lama-kelamaan Mbok Rara Kembang Sore mau diperistri Jaka Bodho, tetapi 

dengan syarat Jaka Bodho mau bertapa bisu di gunung. Jaka Bodho bersedia 

melaksanakan syarat yang diajukan oleh Mbok Rara Kembang Sore.  

Pada waktu Jaka Bodho berangkat ke gunung untuk bertapa bisu, Mbok Rara 

Kembang Sore lari secepat-cepatnya ke arah barat.  Mbok Randa Dadapan sedang 

tidak ada di rumahnya. Betapa terkejutnya Mbok Randa Dadapan setelah tiba di 

rumahnya, keadaan rumah sangat sepi. Jaka Bodho dipanggil berulang-kali tidak 

menyahut, Rara Kembang Sore juga tidak ada. 
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Akhirnya Mbok Randa Dadapan mengetahui bahwa Jaka Bodho duduk 

termenung-menung di atas punggung gunung. Mengetahui hal itu, Mbok Randa 

Dadapan hatinya sangat sakit. Walaupun dipanggil-panggil dengan suara keras, Jaka 

Bodho hanya diam saja. Karena marahnya, Mbok Randa Dadapan berkata, “Dipanggil-

panggil diam saja, seperti batu!” Seketika itu juga Jaka Bodho jadi batu. Mbok Randa 

Dadapan merasa sangat menyesal (dalam bahasa Jawa: duwung) dengan ucapannya. 

Oleh karena itu, gunung tempat Jaka Bodho bertapa tersebut kemudian dinamakan 

Gunung Duwung. 

Sementara itu, Mbok Rara Kembang Sore yang melarikan diri ke barat, sampai 

ke Gunung Cilik. Ia kemudian bersemedi dan menjadi resi yang bernama Resi 

Winadi. Ia mempunyai dua orang cantrik yang sangat termashur, bernama Sarwa dan 

Sarwana. Resi Winadi sangat sayang kepada kedua orang cantriknya tersebut. 

Resi Winadi kemudian mengutus Sarwa ke Betak untuk menyampaikan 

keinginnya kepada Pangeran Kalang guna mengadu kesaktian pusakanya dengan 

Pangeran Kalang. Taruhannya adalah jika pusaka Resi Winadi kalah, Resi Winadi 

akan tunduk kepada Pangeran Kalang, tetapi bila pusaka Resi Winadi menang dan 

Pangeran Kalang ingin memiliki pusaka tersebut, Pangeran Kalang harus datang 

sendiri ke Gunung Cilik untuk menemui Resi Winadi. Setelah Sarwa sampai di Betak, 

ia memberitahukan maksud kedatangannya kepada Pangeran Kalang. Pangeran Kalang 

menyetujui adu kesaktian pusaka tersebut. 

Ketentuannya, pusaka ditancapkan pada pohon beringin di Betak, bila daun 

beringin tersebut berguguran dan pohonnya tumbang, berarti pusakanya menang. 

Namun, jika daun-daunnya tidak gugur dan pohonnya tidak tumbang, berarti 

pusakanya kalah. Pusaka Resi Winadi dan pusaka Pangeran Kalang kemudian dibawa 

ke alun-alun. Yang akan dilihat kesaktiannya terlebih dulu adalah pusaka Pangeran 

Kalang. Pusaka tersebut ditancapkan pada beringin kurung di alun-alun. Ternyata 

pohonnya tidak tumbang  dan daunnya tidak ada satu pun yang gugur.  

Setelah itu giliran pusaka milik Resi Winadi yang akan dilihat kesaktiannya. 

Yang menancapkan pusaka pada beringin kurung adalah cantrik Sarwa. Seketika itu 

juga daun-daunnya berguguran dan pohonnya tumbang. Dengan kejadian tersebut 

  

Pangeran Kalang mengakui kekalahannya dan menyampaikan keinginnya kepada 

Sarwa untuk memiliki pusaka Resi Winadi. Sarwa menjawab bahwa Pangeran Kalang 

dapat memiliki pusaka Resi Winadi,  tetapi harus datang sendiri ke Gunung Cilik dan 

sesudah sampai harus berjalan jongkok serta tidak boleh melihat ke atas sebelum 

diberi izin. 

Karena sangat ingin memiliki pusaka Resi Winadi yang sangat sakti, Pangeran 

Kalang bersedia memenuhi syarat-syaratnya. Akhirnya, Pangeran Kalang berangkat ke 

Gunung Cilik bersama Sarwa diiringi oleh para prajurit serta pengikut-pengikutnya. 

Pada waktu rombongan berangkat menuju Gunung Cilik, Kadipaten Betak dilanda 

banjir besar. Hal itu terjadi karena tutup air yang ada di bawah Watu Gilang di 

tamansari dibuka oleh cantrik Sarwana sehingga air meluap dan terjadilah banjir 

besar. Sarwana selamat dari banjir karena sudah menyediakan rakit. Kadipaten Betak 

menjadi kacau balau. Rakyatnya banyak yang pergi meninggalkan kadipaten untuk 

menyelamatkan diri.  

Sebelum rombongan Pangeran Kalang sampai, di Gunung Cilik telah datang 

Patih Gajah Mada dari Majapahit beserta tentaranya, Sarwana dari penugasannya ke 

Betak, serta ibu dari Resi Winadi, yakni Rara Mursada. Ketika rombongan Pangeran 

Kalang yang diantar cantrik Sarwa hampir sampai ke Gunung Cilik, Resi Winadi 

sedang duduk di atas bukit sehingga dapat melihat kedatangan  Pangeran Kalang dari 

kejauhan.  

Setelah Pangeran Kalang berada di hadapannya, Resi Winadi berkata bahwa 

Pangeran Kalang boleh menengadah ke atas. Setelah menengadah ke atas, Pangeran 

Kalang terkejut karena ternyata Resi Winadi itu tidak lain adalah Mbok Rara 

Kembang Soredan. Di hadapannya juga ada Patih Gajah Mada, Sarwana, serta Rara 

Mursada. Pangeran Kalang merasa sangat malu dan takut sehingga seketika ia berlari 

meninggalkan Gunung Cilik menuju ke arah timur.  

Pangeran Kalang dikejar oleh Patih Gajah Mada beserta prajuritnya. Akhirnya, 

terjadilah perang antara prajurit Pangeran Kalang dan prajurit Patih Gajah Mada. 

Dalam peperangan tersebut, prajurit Pangeran Kalang tewas semua. Hanya Pangeran 

Kalang yang berhasil melarikan diri. Tempat peperangan antara pasukan Gajah Mada 

dan prajurit Pangeran Kalang disebut Batang Sauren.  
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Akhirnya Mbok Randa Dadapan mengetahui bahwa Jaka Bodho duduk 

termenung-menung di atas punggung gunung. Mengetahui hal itu, Mbok Randa 

Dadapan hatinya sangat sakit. Walaupun dipanggil-panggil dengan suara keras, Jaka 

Bodho hanya diam saja. Karena marahnya, Mbok Randa Dadapan berkata, “Dipanggil-

panggil diam saja, seperti batu!” Seketika itu juga Jaka Bodho jadi batu. Mbok Randa 

Dadapan merasa sangat menyesal (dalam bahasa Jawa: duwung) dengan ucapannya. 

Oleh karena itu, gunung tempat Jaka Bodho bertapa tersebut kemudian dinamakan 

Gunung Duwung. 

Sementara itu, Mbok Rara Kembang Sore yang melarikan diri ke barat, sampai 

ke Gunung Cilik. Ia kemudian bersemedi dan menjadi resi yang bernama Resi 

Winadi. Ia mempunyai dua orang cantrik yang sangat termashur, bernama Sarwa dan 

Sarwana. Resi Winadi sangat sayang kepada kedua orang cantriknya tersebut. 

Resi Winadi kemudian mengutus Sarwa ke Betak untuk menyampaikan 

keinginnya kepada Pangeran Kalang guna mengadu kesaktian pusakanya dengan 

Pangeran Kalang. Taruhannya adalah jika pusaka Resi Winadi kalah, Resi Winadi 

akan tunduk kepada Pangeran Kalang, tetapi bila pusaka Resi Winadi menang dan 

Pangeran Kalang ingin memiliki pusaka tersebut, Pangeran Kalang harus datang 

sendiri ke Gunung Cilik untuk menemui Resi Winadi. Setelah Sarwa sampai di Betak, 

ia memberitahukan maksud kedatangannya kepada Pangeran Kalang. Pangeran Kalang 

menyetujui adu kesaktian pusaka tersebut. 

Ketentuannya, pusaka ditancapkan pada pohon beringin di Betak, bila daun 

beringin tersebut berguguran dan pohonnya tumbang, berarti pusakanya menang. 

Namun, jika daun-daunnya tidak gugur dan pohonnya tidak tumbang, berarti 

pusakanya kalah. Pusaka Resi Winadi dan pusaka Pangeran Kalang kemudian dibawa 

ke alun-alun. Yang akan dilihat kesaktiannya terlebih dulu adalah pusaka Pangeran 

Kalang. Pusaka tersebut ditancapkan pada beringin kurung di alun-alun. Ternyata 

pohonnya tidak tumbang  dan daunnya tidak ada satu pun yang gugur.  

Setelah itu giliran pusaka milik Resi Winadi yang akan dilihat kesaktiannya. 

Yang menancapkan pusaka pada beringin kurung adalah cantrik Sarwa. Seketika itu 

juga daun-daunnya berguguran dan pohonnya tumbang. Dengan kejadian tersebut 

  

Pangeran Kalang mengakui kekalahannya dan menyampaikan keinginnya kepada 

Sarwa untuk memiliki pusaka Resi Winadi. Sarwa menjawab bahwa Pangeran Kalang 

dapat memiliki pusaka Resi Winadi,  tetapi harus datang sendiri ke Gunung Cilik dan 

sesudah sampai harus berjalan jongkok serta tidak boleh melihat ke atas sebelum 

diberi izin. 

Karena sangat ingin memiliki pusaka Resi Winadi yang sangat sakti, Pangeran 

Kalang bersedia memenuhi syarat-syaratnya. Akhirnya, Pangeran Kalang berangkat ke 

Gunung Cilik bersama Sarwa diiringi oleh para prajurit serta pengikut-pengikutnya. 

Pada waktu rombongan berangkat menuju Gunung Cilik, Kadipaten Betak dilanda 

banjir besar. Hal itu terjadi karena tutup air yang ada di bawah Watu Gilang di 

tamansari dibuka oleh cantrik Sarwana sehingga air meluap dan terjadilah banjir 

besar. Sarwana selamat dari banjir karena sudah menyediakan rakit. Kadipaten Betak 

menjadi kacau balau. Rakyatnya banyak yang pergi meninggalkan kadipaten untuk 

menyelamatkan diri.  

Sebelum rombongan Pangeran Kalang sampai, di Gunung Cilik telah datang 

Patih Gajah Mada dari Majapahit beserta tentaranya, Sarwana dari penugasannya ke 

Betak, serta ibu dari Resi Winadi, yakni Rara Mursada. Ketika rombongan Pangeran 

Kalang yang diantar cantrik Sarwa hampir sampai ke Gunung Cilik, Resi Winadi 

sedang duduk di atas bukit sehingga dapat melihat kedatangan  Pangeran Kalang dari 

kejauhan.  

Setelah Pangeran Kalang berada di hadapannya, Resi Winadi berkata bahwa 

Pangeran Kalang boleh menengadah ke atas. Setelah menengadah ke atas, Pangeran 

Kalang terkejut karena ternyata Resi Winadi itu tidak lain adalah Mbok Rara 

Kembang Soredan. Di hadapannya juga ada Patih Gajah Mada, Sarwana, serta Rara 

Mursada. Pangeran Kalang merasa sangat malu dan takut sehingga seketika ia berlari 

meninggalkan Gunung Cilik menuju ke arah timur.  

Pangeran Kalang dikejar oleh Patih Gajah Mada beserta prajuritnya. Akhirnya, 

terjadilah perang antara prajurit Pangeran Kalang dan prajurit Patih Gajah Mada. 

Dalam peperangan tersebut, prajurit Pangeran Kalang tewas semua. Hanya Pangeran 

Kalang yang berhasil melarikan diri. Tempat peperangan antara pasukan Gajah Mada 

dan prajurit Pangeran Kalang disebut Batang Sauren.  
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Pangeran Kalang terus dikejar dan dapat ditangkap oleh Patih Gajah Mada. 

Pangeran Kalang ditusuk dengan berbagai senjata hingga badannya hancur. Tempat 

ditangkap Pangeran Kalang kemudian dinamakan Desa Jonggulu. Sampai sekarang 

desa itu masih ada, yakni di dekat Gunung Cilik. Walaupun badannya telah hancur, 

Pangeran Kalang masih dapat berlari. Setelah tertangkap, badannya dirobek-robek oleh 

Patih Gajah Mada. Tempat peristiwa dirobek-robeknya badan Pangeran Kalang 

kemudian dinamakan Kalangbret. Walaupun badannya sudah hancur dan dirobek-

robek, ternyata Pangeran Kalang masih dapat melarikan diri. Sesampainya di tepi 

sungai, karena kehabisan tenaga, ia mencari tempat persembunyian. Pangeran Kalang 

tewas di dalam gua yang berada di tepi sungai. Tempat itu kemudian diberi nama Desa 

Ngesong. Setelah keadaan aman, Patih Gajah Mada beserta seluruh prajuritnya pulang 

ke Majapahit. Tempat pertapaan Mbok Rara Kembang Sore di Gunung Cilik dan 

makamnya di Gunung Bulu oleh masyarakat dijadikan sebagai tempat pemujaan. 

 Pesan mulia: Setiap orang akan merasakan akibat dari perbuatan yang 

dilakukan. Perbuatan yang baik akan mendapat balasan kebaikan dan perbuatan yang 

buruk akan menghadirkan nasib buruk dalam perjalanan hidup seseorang. Melawan 

kekuasaan seringkali mendapat perlakuaan buruk dari penguasa, tetapi jika yang 

bersangkutan baik, ia akan dikenang kebaikannya dan penguasa yang bersangkutan 

akan dikenang keburukannya. 

 

19) Retno Dumilah  

Cerita Retno Dumilah terkenal di daerah Madiun dan sekitarnya. Ringkasan 

cerita Retno Dumilah adalah sebagai berikut.  

Senopati atau Sutawijaya, penguasa pertama Kerajaan Mataram, berambisi untuk 

menguasai tanah Jawa seperti yang pernah dilakukan oleh Demak dan Pajang. Setelah 

Mataram telah dapat menguasai Pajang dan Demak, Senopati masih belum merasa 

puas. Sebab, para Adipati di Jawa Timur, yang semasa kekuasaan Jaka Tingkir tunduk 

kepada Kesultanan Pajang, banyak yang melepaskan diri dan membentuk aliansi di 

bawah pimpinan Pangeran dari Surabaya. Untuk memperkuat kekuasaannya di Tanah 

Jawa, sekitar tahun 1589, Senopati mengirimkan surat kepada Sunan di Giri meminta 

  

nasihat berkaitan dengan rencananya untuk menyerang ke Jawa Timur. Sunan di Giri 

kemudian mengundang Senopati untuk datang ke tempatnya.  

Pada bulan Muharam, Senopati berangkat ke Giri bersama Adipati Pati, Adipati 

Demak, Adipati Grobogan, serta Adipati Mandaraka (Ki Juru Martani) yang 

merupakan penasihat setianya. Mereka membawa sekitar 6000 prajurit. Sesampainya 

di Japan (Mojokerto), rombongan Senopati dihadang oleh para adipati di Jawa Timur 

bersama 40.000 prajurit yang dipimpin oleh Pangeran Surabaya. Begitu mendengar 

adanya penghadangan terhadap rombongan Senopati itu, Sunan di Giri mengirimkan 

utusan untuk melerai mereka. Akhirnya, perang dapat dicegah dan Prajurit Mataram 

kembali ke Jawa Tengah. 

Kegagalan itu tidak membuat Senopati putus asa. Ia tetap berusaha untuk 

menaklukkan Jawa Timur. Untuk mewujudkan keinginannya itu, ia berusaha mencari 

dukungan, di antaranya dari para tokoh agama. Sebagai bentuk dukungan, Sunan Giri 

memberinya gelar panembahan. Dari Sunan Kadilangu ia mendapatkan beberapa 

pusaka sakti, di antaranya adalah Kiai Gundil atau Kiai Antakusuma. Selain itu, 

Senopati juga mencari dukungan dari para raja di Jawa Tengah, baik yang berada di 

selatan maupun yang berada di utara.  

Di pihak lain, Madiun yang dipimpin oleh putera bungsu Sultan Trenggana, 

yakni Pangeran Timur atau Panembahan Mas, membelot dari Mataram. Pembelotan 

tersebut dilakukan karena (1) Panembahan Mas merasa bahwa dirinya merupakan 

keturunan Raja Demak sehingga derajatnya lebih tinggi daripada derajat Senopati, (2) 

kekuatan Bang Wetan (Jawa Timur) lebih besar daripada Mataram, (3) ancaman 

Mataram merugikan posisi Madiun sehingga harus dilawan dengan bantuan sekutu-

sekutu dari Bang Wetan, serta (4) rayuan dari para penguasa Bang Wetan. 

Pada tahun 1590 di bulan Muharam, Senopati Raja Mataram beserta sekitar 

8000 prajuritnya berangkat ke Madiun. Sementara itu, di Madiun sudah berkumpul 

70.000 prajurit gabungan dari Bang Wetan. Di Madiun, prajurit Mataram mengambil 

posisi di sebelah barat Sungai Dadung, sedangkan prajurit Bang Wetan mengambil 

posisi di sebelah timur sungai. Dengan jumlah prajurit yang seperti itu, berarti 

kekuatan prajurit Senopati jauh lebih kecil daripada kekuatan lawannya. Oleh karena 

itu, Senopati menjalankan taktik. Ia kemudian mengirimkan seorang selirnya, Nyai 
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Pangeran Kalang terus dikejar dan dapat ditangkap oleh Patih Gajah Mada. 

Pangeran Kalang ditusuk dengan berbagai senjata hingga badannya hancur. Tempat 

ditangkap Pangeran Kalang kemudian dinamakan Desa Jonggulu. Sampai sekarang 

desa itu masih ada, yakni di dekat Gunung Cilik. Walaupun badannya telah hancur, 

Pangeran Kalang masih dapat berlari. Setelah tertangkap, badannya dirobek-robek oleh 

Patih Gajah Mada. Tempat peristiwa dirobek-robeknya badan Pangeran Kalang 

kemudian dinamakan Kalangbret. Walaupun badannya sudah hancur dan dirobek-

robek, ternyata Pangeran Kalang masih dapat melarikan diri. Sesampainya di tepi 

sungai, karena kehabisan tenaga, ia mencari tempat persembunyian. Pangeran Kalang 

tewas di dalam gua yang berada di tepi sungai. Tempat itu kemudian diberi nama Desa 

Ngesong. Setelah keadaan aman, Patih Gajah Mada beserta seluruh prajuritnya pulang 

ke Majapahit. Tempat pertapaan Mbok Rara Kembang Sore di Gunung Cilik dan 

makamnya di Gunung Bulu oleh masyarakat dijadikan sebagai tempat pemujaan. 

 Pesan mulia: Setiap orang akan merasakan akibat dari perbuatan yang 

dilakukan. Perbuatan yang baik akan mendapat balasan kebaikan dan perbuatan yang 

buruk akan menghadirkan nasib buruk dalam perjalanan hidup seseorang. Melawan 

kekuasaan seringkali mendapat perlakuaan buruk dari penguasa, tetapi jika yang 

bersangkutan baik, ia akan dikenang kebaikannya dan penguasa yang bersangkutan 

akan dikenang keburukannya. 

 

19) Retno Dumilah  

Cerita Retno Dumilah terkenal di daerah Madiun dan sekitarnya. Ringkasan 

cerita Retno Dumilah adalah sebagai berikut.  

Senopati atau Sutawijaya, penguasa pertama Kerajaan Mataram, berambisi untuk 

menguasai tanah Jawa seperti yang pernah dilakukan oleh Demak dan Pajang. Setelah 

Mataram telah dapat menguasai Pajang dan Demak, Senopati masih belum merasa 

puas. Sebab, para Adipati di Jawa Timur, yang semasa kekuasaan Jaka Tingkir tunduk 

kepada Kesultanan Pajang, banyak yang melepaskan diri dan membentuk aliansi di 

bawah pimpinan Pangeran dari Surabaya. Untuk memperkuat kekuasaannya di Tanah 

Jawa, sekitar tahun 1589, Senopati mengirimkan surat kepada Sunan di Giri meminta 

  

nasihat berkaitan dengan rencananya untuk menyerang ke Jawa Timur. Sunan di Giri 

kemudian mengundang Senopati untuk datang ke tempatnya.  

Pada bulan Muharam, Senopati berangkat ke Giri bersama Adipati Pati, Adipati 

Demak, Adipati Grobogan, serta Adipati Mandaraka (Ki Juru Martani) yang 

merupakan penasihat setianya. Mereka membawa sekitar 6000 prajurit. Sesampainya 

di Japan (Mojokerto), rombongan Senopati dihadang oleh para adipati di Jawa Timur 

bersama 40.000 prajurit yang dipimpin oleh Pangeran Surabaya. Begitu mendengar 

adanya penghadangan terhadap rombongan Senopati itu, Sunan di Giri mengirimkan 

utusan untuk melerai mereka. Akhirnya, perang dapat dicegah dan Prajurit Mataram 

kembali ke Jawa Tengah. 

Kegagalan itu tidak membuat Senopati putus asa. Ia tetap berusaha untuk 

menaklukkan Jawa Timur. Untuk mewujudkan keinginannya itu, ia berusaha mencari 

dukungan, di antaranya dari para tokoh agama. Sebagai bentuk dukungan, Sunan Giri 

memberinya gelar panembahan. Dari Sunan Kadilangu ia mendapatkan beberapa 

pusaka sakti, di antaranya adalah Kiai Gundil atau Kiai Antakusuma. Selain itu, 

Senopati juga mencari dukungan dari para raja di Jawa Tengah, baik yang berada di 

selatan maupun yang berada di utara.  

Di pihak lain, Madiun yang dipimpin oleh putera bungsu Sultan Trenggana, 

yakni Pangeran Timur atau Panembahan Mas, membelot dari Mataram. Pembelotan 

tersebut dilakukan karena (1) Panembahan Mas merasa bahwa dirinya merupakan 

keturunan Raja Demak sehingga derajatnya lebih tinggi daripada derajat Senopati, (2) 

kekuatan Bang Wetan (Jawa Timur) lebih besar daripada Mataram, (3) ancaman 

Mataram merugikan posisi Madiun sehingga harus dilawan dengan bantuan sekutu-

sekutu dari Bang Wetan, serta (4) rayuan dari para penguasa Bang Wetan. 

Pada tahun 1590 di bulan Muharam, Senopati Raja Mataram beserta sekitar 

8000 prajuritnya berangkat ke Madiun. Sementara itu, di Madiun sudah berkumpul 

70.000 prajurit gabungan dari Bang Wetan. Di Madiun, prajurit Mataram mengambil 

posisi di sebelah barat Sungai Dadung, sedangkan prajurit Bang Wetan mengambil 

posisi di sebelah timur sungai. Dengan jumlah prajurit yang seperti itu, berarti 

kekuatan prajurit Senopati jauh lebih kecil daripada kekuatan lawannya. Oleh karena 

itu, Senopati menjalankan taktik. Ia kemudian mengirimkan seorang selirnya, Nyai 
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Adisara, yang diantar oleh 40 orang pengiringnya untuk menghadap kepada 

Panembahan Mas.  

Tandu yang berisi wanita memesona itu dapat menghadap Panembahan Mas 

tanpa mendapat kesulitan. Setelah bertemu, Panembahan Mas langsung terpesona. 

Karena terpesona oleh kecantikan Nyai Adisara, Panembahan Mas langsung percaya 

pada isi surat Senopati yang isinya bahwa Senopati akan takluk. Apalagi Nyai Adisara 

minta air bekas cucian kaki Panembahan Mas untuk dipakai sebagai air minum 

Senopati. Setelah itu, Nyai Adisara kembali ke kemah Senopati di sebelah barat 

sungai. Karena merasa bahwa Senopati sudah takluk, keesokan harinya banyak prajurit 

Bang Wetanyang pulang kembali ke wilayahnya masing-masing dan prajurit yang 

belum pulang menjadi kurang waspada.  

Di luar dugaan Panembahan Mas, Senopati melakukan penyerbuan dari 3 

jurusan di waktu fajar. Dalam penyerbuan tersebut Senopati memakai baju Kiai 

Gundil dan menunggangi kuda Puspa Kencana. Kuda tunggangan Senopati terbunuh 

sekitar pukul 9 pagi, tetapi masih dapat berlari sampai pukul 12. Pasukan Bang Wetan 

yang tinggal tersisa sedikit dan lengah tidak mampu menahan serbuan Senopati. 

Panembahan Mas dan anaknya yang bernama Mas Lontang lari ke arah timur, yakni 

ke Japan (Mojokerto). Mas Lontang kemudian menjadi adipati di tempat pelariannya 

itu. 

Sementara itu, anak Panembahan Mas yang perempuan, kakak dari Mas 

Lontang, yang bernama Retno Dumilah tetap bertahan di Madiun. Retno Dumilah 

selain cantik juga trengginas. Sejak kecil Retno Dumilah menempa diri dalam olah 

senjata dan keperajuritan. Oleh karena itu, ketika Madiun sudah ditaklukkan 

Mataram sehingga ayahnya beserta saudaranya lari mengungsi, ia memilih 

mempertahankan Madiun sampai titik darah penghabisan.  

Retno Dumilah sempat bertempur melawan Senopati menggunakan keris Kiai 

Gumarang, tetapi kalah. Setelah dapat dikalahkan oleh Senopati, Retno Dumilah 

kemudian menjadi isteri Senopati. Dalam perkawinannya dengan Retna Dumilah, 

Senopati memiliki tiga orang anak, yakni Raden Mas Julig, Raden Bagus Juminah 

(Panembahan Madiun), dan Raden Mas Kanitren (Pangeran Adipati Martalaya ing 

  

Madiun). Dalam perkawinannya dengan Nyi Adisara, Senopati memiliki seorang anak 

yang bernama Raden Mas Kentol Kajoran. 

Pesan mulia: Kekuasaan tidak selalu identik dengan penaklukan atau selalu 

menindas pihak yang dikuasai. Ketika kekuasaan melibatkan cinta, yang terjadi 

seringkali bukan kehendak untuk menguasai, tetapi kehendak untuk bersatu dalam 

kedamaian.  

 

20) Sakerah  

Cerita Sakerah sangat terkenal di Jawa Timur, terutama di Pasuruan dan Madura. 

Sakerah dilahirkan di Kelurahan Raci, Kota Bangil, Pasuruan dengan nama asli 

Sadiman. Ia bekerja sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula Kancil Mas 

di Bangil. Pada awal abad ke-19 ia berjuang melawan penjajahan Belanda. Ringkasan 

cerita Sakerah adalah sebagai berikut. 

Setelah musim giling selesai, pabrik gula Mas Kancil membutuhkan banyak 

lahan baru untuk ditanami tebu. Untuk kepentingan itu, Belanda berusaha membeli 

lahan perkebunan seluas-luasnya, tetapi dengan harga semurah-murahnya. Belanda 

kemudian menyuruh Carik Rembang untuk menyediakan lahan baru bagi pabrik 

secepat mungkin dengan harga murah. Carik Rembang bersedia memenuhi keinginan 

Belanda tersebut. 

Dalam mengupayakan tanah untuk pabrik itu, Carik Rembang menggunakan 

cara-cara kekerasan kepada rakyat. Melihat kekejaman yang dilakukan oleh Carik 

Rembang, Sakerah tergerak hatinya untuk membela rakyat sehingga berkali-kali Carik 

Rembang gagal untuk membeli tanah rakyat dengan harga murah. Carik Rembang 

melaporkan hal itu kepada Belanda, yang kemudian mengutus wakilnya yang bernama 

Markus untuk membunuh Sakerah.  

Pada suatu hari, ketika para pekerja perkebunan sedang istirahat, Markus marah-

marah dan menyiksa para pekerja. Kepada para pekerja yang disiksanya itu Markus 

juga menyampaikan tantangannya kepada Sakerah. Sakerah yang dilapori hal ini 

marah dan membunuh Markus serta pengawalnya di kebon tebu. Sejak saat itu 

Sakerah menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda.  
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Adisara, yang diantar oleh 40 orang pengiringnya untuk menghadap kepada 

Panembahan Mas.  

Tandu yang berisi wanita memesona itu dapat menghadap Panembahan Mas 

tanpa mendapat kesulitan. Setelah bertemu, Panembahan Mas langsung terpesona. 

Karena terpesona oleh kecantikan Nyai Adisara, Panembahan Mas langsung percaya 

pada isi surat Senopati yang isinya bahwa Senopati akan takluk. Apalagi Nyai Adisara 

minta air bekas cucian kaki Panembahan Mas untuk dipakai sebagai air minum 

Senopati. Setelah itu, Nyai Adisara kembali ke kemah Senopati di sebelah barat 

sungai. Karena merasa bahwa Senopati sudah takluk, keesokan harinya banyak prajurit 

Bang Wetanyang pulang kembali ke wilayahnya masing-masing dan prajurit yang 

belum pulang menjadi kurang waspada.  

Di luar dugaan Panembahan Mas, Senopati melakukan penyerbuan dari 3 

jurusan di waktu fajar. Dalam penyerbuan tersebut Senopati memakai baju Kiai 

Gundil dan menunggangi kuda Puspa Kencana. Kuda tunggangan Senopati terbunuh 

sekitar pukul 9 pagi, tetapi masih dapat berlari sampai pukul 12. Pasukan Bang Wetan 

yang tinggal tersisa sedikit dan lengah tidak mampu menahan serbuan Senopati. 

Panembahan Mas dan anaknya yang bernama Mas Lontang lari ke arah timur, yakni 

ke Japan (Mojokerto). Mas Lontang kemudian menjadi adipati di tempat pelariannya 

itu. 

Sementara itu, anak Panembahan Mas yang perempuan, kakak dari Mas 

Lontang, yang bernama Retno Dumilah tetap bertahan di Madiun. Retno Dumilah 

selain cantik juga trengginas. Sejak kecil Retno Dumilah menempa diri dalam olah 

senjata dan keperajuritan. Oleh karena itu, ketika Madiun sudah ditaklukkan 

Mataram sehingga ayahnya beserta saudaranya lari mengungsi, ia memilih 

mempertahankan Madiun sampai titik darah penghabisan.  

Retno Dumilah sempat bertempur melawan Senopati menggunakan keris Kiai 

Gumarang, tetapi kalah. Setelah dapat dikalahkan oleh Senopati, Retno Dumilah 

kemudian menjadi isteri Senopati. Dalam perkawinannya dengan Retna Dumilah, 

Senopati memiliki tiga orang anak, yakni Raden Mas Julig, Raden Bagus Juminah 

(Panembahan Madiun), dan Raden Mas Kanitren (Pangeran Adipati Martalaya ing 

  

Madiun). Dalam perkawinannya dengan Nyi Adisara, Senopati memiliki seorang anak 

yang bernama Raden Mas Kentol Kajoran. 

Pesan mulia: Kekuasaan tidak selalu identik dengan penaklukan atau selalu 

menindas pihak yang dikuasai. Ketika kekuasaan melibatkan cinta, yang terjadi 

seringkali bukan kehendak untuk menguasai, tetapi kehendak untuk bersatu dalam 

kedamaian.  

 

20) Sakerah  

Cerita Sakerah sangat terkenal di Jawa Timur, terutama di Pasuruan dan Madura. 

Sakerah dilahirkan di Kelurahan Raci, Kota Bangil, Pasuruan dengan nama asli 

Sadiman. Ia bekerja sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula Kancil Mas 

di Bangil. Pada awal abad ke-19 ia berjuang melawan penjajahan Belanda. Ringkasan 

cerita Sakerah adalah sebagai berikut. 

Setelah musim giling selesai, pabrik gula Mas Kancil membutuhkan banyak 

lahan baru untuk ditanami tebu. Untuk kepentingan itu, Belanda berusaha membeli 

lahan perkebunan seluas-luasnya, tetapi dengan harga semurah-murahnya. Belanda 

kemudian menyuruh Carik Rembang untuk menyediakan lahan baru bagi pabrik 

secepat mungkin dengan harga murah. Carik Rembang bersedia memenuhi keinginan 

Belanda tersebut. 

Dalam mengupayakan tanah untuk pabrik itu, Carik Rembang menggunakan 

cara-cara kekerasan kepada rakyat. Melihat kekejaman yang dilakukan oleh Carik 

Rembang, Sakerah tergerak hatinya untuk membela rakyat sehingga berkali-kali Carik 

Rembang gagal untuk membeli tanah rakyat dengan harga murah. Carik Rembang 

melaporkan hal itu kepada Belanda, yang kemudian mengutus wakilnya yang bernama 

Markus untuk membunuh Sakerah.  

Pada suatu hari, ketika para pekerja perkebunan sedang istirahat, Markus marah-

marah dan menyiksa para pekerja. Kepada para pekerja yang disiksanya itu Markus 

juga menyampaikan tantangannya kepada Sakerah. Sakerah yang dilapori hal ini 

marah dan membunuh Markus serta pengawalnya di kebon tebu. Sejak saat itu 

Sakerah menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda.  
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Sakerah tidak dapat ditangkap, bahkan semakin sering mengganggu kepentingan 

Belanda. Akhirnya, dengan muslihat licik, Belanda mengancam akan membunuh ibu 

Sakerah kalau Sakerah tidak menyerah. Karena kasihan kepada ibunya yang sering 

disiksa oleh Belanda, Sakerah akhirnya menyerah dan dimasukkan ke dalam penjara 

Bangil. Siksaan demi siksaan setiap hari dilakukan polisi Belanda kepada Sakerah.  

Sakerah memiliki istri yang sangat cantik yang bernama Marlena dan seorang 

keponakan yang bernama Brodin. Brodin termasuk pemuda nakal dan suka berjudi. 

Diam-diam Brodin berusaha untuk merayu Marlena dan mengatakan bahwa Sakerah 

sudah mati di penjara dibunuh oleh Belanda. Akhirnya, hati Marlena luluh sehingga 

terjadilah perselingkuhan antara Marlena dan Brodin. Kabar tentang perselingkuhan 

itu akhirnya terdengar oleh Sakerah. Sakerah marah dan kabur dari penjara. Setelah 

kabur dari penjara, Sakerah pulang ke rumahnya untuk membunuh Brodin. Brodin 

pun tewas dibunuhnya. Setelah itu, Sakerah membunuh Carik Rembang, kemudian 

menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Kepala polisi Bangil pun 

ketika mencoba menangkap Sakerah ditebas tangannya.  

Sakerah tidak dapat ditangkap. Untuk mengetahui kelemahan Sakerah, polisi 

Belanda mendatangi teman seperguruan Sakerah yang bernama Aziz. Dengan iming-

iming imbalan kekayaan, Aziz menjebak Sakerah dengan cara mengadakan tayuban 

karena Aziz mengetahui bahwa Sakerah sangat senang dengan acara tayuban. Sakerah 

tidak dapat menolak ajakan Aziz untuk datang ke acara tayuban. Sakerah pun terjebak. 

Ia ditangkap di tempat tayuban itu dan ilmunya dilumpuhkan degan pukulan bambu 

apus. Setelah tertangkap lagi, dia dihukum gantung. Sakerah gugur di tiang gantungan 

di penjara Bangil. Jenazahnya dimakamkan di Bekacak, Kelurahan Kolursari (daerah 

paling selatan Kota Bangil). 

 Pesan mulia: Penjajah atau musuh selalu menggunakan politik pecah belah. 

Untuk mengalahkan orang yang melawan, musuh atau penjajah biasanya 

menggunakan orang yang paling dekat dengan sosok yang berani melawan. Oleh 

karena itu, perlu diingat bahwa teman dekat tidak selamanya menjadi sahabat. Pada 

suatu saat ia bisa menjadi pengkhianat apabila tergoda oleh materi dari musuh. 

 

 

  

21)  Sarip Tambak Oso 

Cerita Sarip Tambak Oso terjadi di Desa Tambak Oso (sekarang disebut Tambak 

Sawah, Kecamatan Waru), Sidoarjo. Peristiwanya diperkirakan terjadi pada masa 

Sidoarjo sudah berbentuk kabupaten. Ringkasan cerita Sarip Tambak Oso adalah 

seperti berikut.  

Dusun Tambak Oso dibagi menjadi 2 wilayah yang dibatasi oleh sebuah sungai. 

Kedua wilayah itu disebut Wetan Kali dan Kulon Kali, yang masing-masing dikuasai 

oleh seorang Jagoan. Wilayah Kulon Kali dikuasai oleh Paidi, sedangkan wilayah 

Wetan Kali dikuasai oleh Sarip. Paidi adalah seorang pendekar yang berprofesi sebagai 

kusir dokar yang mempunyai senjata andalan berupa jagang yang terkenal dengan 

sebutan Jagang Baceman. Sarip adalah pemuda jagoan dari Desa Tambak Oso yang 

berhati keras, mudah marah, tetapi sangat menyayangi kaum miskin, terutama kepada 

ibunya yang seorang janda. Sarip bertindak sebagai maling budiman yang mencuri di 

rumah-rumah orang Belanda, saudagar kikir, dan para lintah darat untuk dibagi-

bagikan kepada warga miskin. Karena perbuatannya yang sering membuat keonaran 

dan memprovokasi masyarakat untuk menentang Belanda, Sarip menjadi musuh 

Belanda. 

Pada suatu hari, Sarip mendapati ibunya sedang disiksa oleh Lurah Gedangan 

karena tidak dapat membayar pajak tanah garapan yang berupa tambak. Melihat hal 

tersebut, Sarip marah dan langsung menghabisi nyawa Lurah Gedangan dengan 

sebilah pisau dapur yang menjadi senjata andalannya. 

Di lain hari, di tengah jalan Sarip bertemu dengan Saropah (adik misannya) yang 

baru pulang dari menagih kepada orang-orang yang berutang kepada orang tuanya. 

Sarip menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang pada Saropah. Dengan alasan 

belum mendapatkan izin dari orang tuanya, Saropah tidak mengabulkan. Kemudian, 

Sarip memaksa Saropah untuk menyerahkan arloji yang sedang dipakainya. Pada 

waktu terjadi perseteruan tersebut, muncullah Paidi yang hendak menjemput Saropah. 

Oleh orang tua Saropah, Paidi memang ditugasi untuk menjaga Saropah dari ancaman 

orang-orang yang tidak senang. 
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Sakerah tidak dapat ditangkap, bahkan semakin sering mengganggu kepentingan 

Belanda. Akhirnya, dengan muslihat licik, Belanda mengancam akan membunuh ibu 
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sudah mati di penjara dibunuh oleh Belanda. Akhirnya, hati Marlena luluh sehingga 

terjadilah perselingkuhan antara Marlena dan Brodin. Kabar tentang perselingkuhan 

itu akhirnya terdengar oleh Sakerah. Sakerah marah dan kabur dari penjara. Setelah 

kabur dari penjara, Sakerah pulang ke rumahnya untuk membunuh Brodin. Brodin 

pun tewas dibunuhnya. Setelah itu, Sakerah membunuh Carik Rembang, kemudian 

menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Kepala polisi Bangil pun 
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iming imbalan kekayaan, Aziz menjebak Sakerah dengan cara mengadakan tayuban 

karena Aziz mengetahui bahwa Sakerah sangat senang dengan acara tayuban. Sakerah 

tidak dapat menolak ajakan Aziz untuk datang ke acara tayuban. Sakerah pun terjebak. 

Ia ditangkap di tempat tayuban itu dan ilmunya dilumpuhkan degan pukulan bambu 
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menggunakan orang yang paling dekat dengan sosok yang berani melawan. Oleh 
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suatu saat ia bisa menjadi pengkhianat apabila tergoda oleh materi dari musuh. 
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seperti berikut.  
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sebilah pisau dapur yang menjadi senjata andalannya. 
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baru pulang dari menagih kepada orang-orang yang berutang kepada orang tuanya. 
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orang-orang yang tidak senang. 
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Setelah terjadi perang mulut antara Sarip dan Paidi, terjadilah duel antara dua 

pendekar tersebut. Sebilah pisau dapur ternyata tidak lebih mempan daripada Jagang 

Baceman yang lebih panjang. Akhirnya, Sarip tewas dalam perkelahian tersebut dan 

mayatnya dibuang di sungai Sedati. 

Di bagian hilir sungai Sedati, ibunda Sarip atau Mbok’e Sarip tengah mencuci 

pakaian. Tiba-tiba pikirannya gundah memikirkan Sarip. Karena ada warna merah 

darah yang mengalir di sungai itu, dia menghentikan mencucinya. Dia kemudian 

berjalan ke arah hulu sungai untuk mencari sumber darah tersebut. Alangkah 

terkejutnya ketika didapatinya sumber darah tersebut adalah mayat anaknya. Seketika 

dia menjerit seraya berteriak, "Sariiip durung wayahe Nak...." ‘Sarip, belum waktunya, 

Nak’.  

Ajaib, Sarip tiba-tiba bangkit dan segera berlari menemui ibunya. Kemudian 

ibunya bercerita, bahwa ketika Sarip masih dalam kandungan, Ayahnya bertapa di Goa 

Tapa (daerah Sumber Manjing) selama beberapa waktu. Ayahnya kembali ke 

rumahnya dengan membawa sebongkah kecil lemah abang ‘tanah merah’ pada saat 

Sarip telah lahir. Tanah tersebut dibelah dan diberikan pada Sarip dan ibunya untuk 

dimakan. Dikatakan oleh ayah Sarip, bahwa Sarip akan dapat bangkit dari kematian 

apabila ibunya masih hidup meskipun ia terbunuh 1.000 kali dalam sehari. 

 Pesan mulia: Seorang ibu bukan hanya menjadi sumber kasih bagi anak-

anaknya, melainkan juga sumber kekuatan dalam perjalanan hidup anak-anaknya. 

Keberhasilan seorang anak tidak bisa dilepaskan dari harapan dan doa ibu karena 

harapan dan doa ibu senantiasa didengar oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh karena 

itu, jangan sekali-kali kita melawan atau tidak menghormati ibu. 

 

22) Sawunggaling 

Cerita Sawunggaling sangat populer di Surabaya. Di Lidah Wetan terdapat sebuah 

kompleks pemakaman kuno yang diyakini sebagai makam Sawunggaling dan 

kerabatnya. Dalam kompleks pemakaman itu terdapat lima batu nisan, yang masing-

masing bertuliskan Sawunggaling, Raden Ayu Dewi Sangkrah (ibunya), Mbah Buyut 

Suruh (neneknya), Raden Karyosentono (kakeknya), dan Raden Ayu Pandansari (ada 

  

yang mengatakan putri raja jin yang mengawal Sawunggaling, ada yang mengatakan 

istri Sawunggaling). Ringkasan cerita Sawunggaling adalah sebagai berikut. 

Pada waktu berburu hewan di kawasan Lidah Danawati, Jayengrono bertemu 

dengan seorang gadis cantik puteri Demang Suruh yang bernama Dewi Sangkrah yang 

sedang mencuci baju di rawa Wiyung. Jayengrono yang sudah mempunyai dua putra 

yang bernama Sawungrono dan Sawungsari sangat tertarik kepada gadis itu.Ternyata 

bagai gayung bersambut, gadis itu juga jatuh hati kepada Jayengrono. Kemudian, 

keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri. Akibatnya, Dewi Sangkrah 

hamil. Oleh Jayengrono, Dewi Sangkrah diberi kain (cindhe) puspita. Kemudian 

Jayengrono kembali ke Kadipaten Surabaya meninggalkan Dewi Sangkrah yang sedang 

hamil. 

Dewi Sangkrah melahirkan bayi laki-laki. Pada waktu sang bayi lahir rawa 

Wiyung kejatuhan Ndaru (bintang) yang menyebabkan ikan-ikan di rawa tersebut barek 

“mati” semua. Oleh sebab itu, bayi lelaki itu diberi Jaka Berek. Ia bertampang jelek 

serta selalu menyebut dirinya awak reang.  

Adipati Jayengrono termasuk adipati yang tidak mau bekerja sama dengan 

Belanda. Oleh sebab itu, Belanda selalu berusaha mencari cara agar kedudukan Sang 

Adipati goyah. Sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk membuat kedudukan 

Sang Adipati goyah adalah dengan sayembara. Siapa saja yang bisa menjaga sebuah 

garis sambil memanah umbul-umbul yang berada di tengah lapangan akan diangkat 

menjadi Adipati di Surabaya. Adipati Jayengrono kemudian menyiapkan kedua 

anaknya yang bernama Sawungrono dan Sawungsari untuk mengikuti sayembara itu. 

Sayembara itu sebenarnya hanyalah akal-akalan Belanda untuk menguasai Kadipaten 

Surabaya. Karena jika sampai matahari terbenam tak ada yang berhasil memanah 

umbul-umbul, Kadipaten Surabaya akan menjadi milik belanda. 

Sementara itu, sampai usia remaja, Jaka Berek belum mengetahui siapa 

bapaknya. Jaka Berek mempunyai peliharaan ayam jago yang selalu menang dalam 

setiap aduan. Pada satu kesempatan dia bertanya kepada ibunya tentang siapa sejatinya 

bapaknya. Karena sudah dianggap cukup usia, dijelaskanlah oleh Dewi Sangkrah 

bahwa bapaknya adalah seorang adipati di Surabaya yang bernama Jayengrono. Setelah 
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Setelah terjadi perang mulut antara Sarip dan Paidi, terjadilah duel antara dua 

pendekar tersebut. Sebilah pisau dapur ternyata tidak lebih mempan daripada Jagang 

Baceman yang lebih panjang. Akhirnya, Sarip tewas dalam perkelahian tersebut dan 

mayatnya dibuang di sungai Sedati. 

Di bagian hilir sungai Sedati, ibunda Sarip atau Mbok’e Sarip tengah mencuci 

pakaian. Tiba-tiba pikirannya gundah memikirkan Sarip. Karena ada warna merah 

darah yang mengalir di sungai itu, dia menghentikan mencucinya. Dia kemudian 

berjalan ke arah hulu sungai untuk mencari sumber darah tersebut. Alangkah 

terkejutnya ketika didapatinya sumber darah tersebut adalah mayat anaknya. Seketika 

dia menjerit seraya berteriak, "Sariiip durung wayahe Nak...." ‘Sarip, belum waktunya, 

Nak’.  

Ajaib, Sarip tiba-tiba bangkit dan segera berlari menemui ibunya. Kemudian 

ibunya bercerita, bahwa ketika Sarip masih dalam kandungan, Ayahnya bertapa di Goa 

Tapa (daerah Sumber Manjing) selama beberapa waktu. Ayahnya kembali ke 

rumahnya dengan membawa sebongkah kecil lemah abang ‘tanah merah’ pada saat 

Sarip telah lahir. Tanah tersebut dibelah dan diberikan pada Sarip dan ibunya untuk 

dimakan. Dikatakan oleh ayah Sarip, bahwa Sarip akan dapat bangkit dari kematian 

apabila ibunya masih hidup meskipun ia terbunuh 1.000 kali dalam sehari. 

 Pesan mulia: Seorang ibu bukan hanya menjadi sumber kasih bagi anak-

anaknya, melainkan juga sumber kekuatan dalam perjalanan hidup anak-anaknya. 

Keberhasilan seorang anak tidak bisa dilepaskan dari harapan dan doa ibu karena 

harapan dan doa ibu senantiasa didengar oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh karena 

itu, jangan sekali-kali kita melawan atau tidak menghormati ibu. 

 

22) Sawunggaling 

Cerita Sawunggaling sangat populer di Surabaya. Di Lidah Wetan terdapat sebuah 

kompleks pemakaman kuno yang diyakini sebagai makam Sawunggaling dan 

kerabatnya. Dalam kompleks pemakaman itu terdapat lima batu nisan, yang masing-

masing bertuliskan Sawunggaling, Raden Ayu Dewi Sangkrah (ibunya), Mbah Buyut 

Suruh (neneknya), Raden Karyosentono (kakeknya), dan Raden Ayu Pandansari (ada 

  

yang mengatakan putri raja jin yang mengawal Sawunggaling, ada yang mengatakan 

istri Sawunggaling). Ringkasan cerita Sawunggaling adalah sebagai berikut. 

Pada waktu berburu hewan di kawasan Lidah Danawati, Jayengrono bertemu 

dengan seorang gadis cantik puteri Demang Suruh yang bernama Dewi Sangkrah yang 

sedang mencuci baju di rawa Wiyung. Jayengrono yang sudah mempunyai dua putra 

yang bernama Sawungrono dan Sawungsari sangat tertarik kepada gadis itu.Ternyata 

bagai gayung bersambut, gadis itu juga jatuh hati kepada Jayengrono. Kemudian, 

keduanya melakukan hubungan layaknya suami istri. Akibatnya, Dewi Sangkrah 

hamil. Oleh Jayengrono, Dewi Sangkrah diberi kain (cindhe) puspita. Kemudian 

Jayengrono kembali ke Kadipaten Surabaya meninggalkan Dewi Sangkrah yang sedang 

hamil. 

Dewi Sangkrah melahirkan bayi laki-laki. Pada waktu sang bayi lahir rawa 

Wiyung kejatuhan Ndaru (bintang) yang menyebabkan ikan-ikan di rawa tersebut barek 

“mati” semua. Oleh sebab itu, bayi lelaki itu diberi Jaka Berek. Ia bertampang jelek 

serta selalu menyebut dirinya awak reang.  

Adipati Jayengrono termasuk adipati yang tidak mau bekerja sama dengan 

Belanda. Oleh sebab itu, Belanda selalu berusaha mencari cara agar kedudukan Sang 

Adipati goyah. Sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk membuat kedudukan 

Sang Adipati goyah adalah dengan sayembara. Siapa saja yang bisa menjaga sebuah 

garis sambil memanah umbul-umbul yang berada di tengah lapangan akan diangkat 

menjadi Adipati di Surabaya. Adipati Jayengrono kemudian menyiapkan kedua 

anaknya yang bernama Sawungrono dan Sawungsari untuk mengikuti sayembara itu. 

Sayembara itu sebenarnya hanyalah akal-akalan Belanda untuk menguasai Kadipaten 

Surabaya. Karena jika sampai matahari terbenam tak ada yang berhasil memanah 

umbul-umbul, Kadipaten Surabaya akan menjadi milik belanda. 

Sementara itu, sampai usia remaja, Jaka Berek belum mengetahui siapa 

bapaknya. Jaka Berek mempunyai peliharaan ayam jago yang selalu menang dalam 

setiap aduan. Pada satu kesempatan dia bertanya kepada ibunya tentang siapa sejatinya 

bapaknya. Karena sudah dianggap cukup usia, dijelaskanlah oleh Dewi Sangkrah 

bahwa bapaknya adalah seorang adipati di Surabaya yang bernama Jayengrono. Setelah 
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diberi tahu siapa bapaknya, Jaka Berek memohon izin kepada ibunya untuk mencari 

bapaknya. Sebagai tanda restunya kepada Jaka Berek, ibunya memberikan cindhe 

Puspita. Berangkatlah Jaka Berek ke pusat Kadipaten Surabaya dengan membawa 

cindhe Puspita dan ayam jago peliharaannya.  

Dalam perjalanan menuju Surabaya, Jaka Berek banyak menemui permasalahan 

dan kesulitan. Berkat keinginannya yang kuat, akhirnya ia bisa sampai ke Kadipaten 

Surabaya. Sesampainya di kadipaten, keluarga kadipaten menjadi geger karena 

pengakuan Jaka Berek sebagai anak Adipati Jayengrono. Terjadilah bentrok dengan 

pasukan kadipaten dan juga anak-anak dari istri Adipati Jayengrono yang sah. Bentrok 

dimenangkan oleh Jaka Berek. Setelah mengobrak-abrik kadipaten dan tidak 

menemukan bapaknya, Jaka Berek gundah. Untunglah ada yang memberi tahu bahwa 

Adipati sedang berada di alun-alun kadipaten. Jaka Berek langsung pergi menuju ke 

alun-alun untuk menemui bapaknya. 

Sesampainya di alun-alun kadipaten, Adipati Jayengrono beserta orang-orang 

yang ada di alun-alun tidak memercayai pengakuan bahwa Joko Berek adalah putra 

Adipati Jayengrono karena bentuk tubuh dan tampangnya yang jelek. Jaka Berek 

marah dan membuat kekacauan. Ia dikeroyok oleh para prajurit kadipaten. Semua 

pengeroyoknya dapat dikalahkan. Bahkan, Adipati Jayengrono juga dapat ditaklukkan. 

Kemudian Jaka Berek menunjukkan cindhe Puspita pemberian ibunya kepada Adipati. 

Akhirnya, Sang Adipati percaya dan mengakui bahwa Jaka Berek adalah anaknya yang 

dulu ditinggalkan di desa. Setelah Adipati Jayengrono mengakuinya sebagai anak, Jaka 

Berek merasa gembira. 

Melihat bapaknya murung, Jaka Berek bertanya perihal kemurungan bapaknya 

itu. Setelah mengetahui bahwa kemurungan bapaknya akibat dari masalah sayembara, 

Jaka Berek mengatakan akan mengikuti perlombaan. Keinginannya itu ternyata 

dihalang-halangi oleh saudara tirinya yang bersekutu dengan wakil Sunan Mataram. 

Dengan berbagai alasan, Jaka Berek dilarang mengikuti sayembara. Untunglah ada 

Cakraningrat (Bupati Madura) yang hadir sebagai pengawas sayembara itu. 

Cakraningrat membela Jaka Berek untuk diikutkan sayembara. Bahkan, Cakraningrat 

  

mempertaruhkan jabatannya, yakni kalau Jaka Berek kalah dalam sayembara itu, ia 

bersedia dicopot dari jabatannya. 

Jaka Berek menjadi sangat terharu dan hormat kepada Cakraningrat. Dia 

kemudian bersujud dan minta doa restu kepada Cangraningrat dan kepada bapaknya. 

Dipanahlah umbul-umbul itu sampai jatuh. Jaka Berek memenangkan sayembara. 

Oleh karena itu, Kadipaten Surabaya menjadi miliknya. Melihat kenyataan bahwa Jaka 

Berek memenangkan sayembara, saudara-saudaranya masih juga belum sadar dan 

terkena hasutan wakil Belanda. Mereka bekerja sama menyerang kadipaten. 

Jaka Berek dikatakan tidak pantas menjadi adipati karena bertampang jelek dan 

bodoh. Maka, saat itu Jaka Berek meminta restu kepada Cakraningrat dan kepada 

bapaknya untuk mengubah wujudnya. Dia menjelma menjadi seorang pemuda 

tampan. Kemudian bapaknya memberikan nama baru kepada Jaka Berek, yakni 

Sawunggaling. Meskipun demikian, Pemerintah Belanda tetap tidak menyetujui 

Sawunggaling menjadi Adipati Surabaya. Oleh sebab itu, Belanda membuat peraturan 

lagi bahwa untuk menjadi adipati, Sawunggaling harus bisa membabat Hutan Nambas 

Kalingan yang terkenal angker. Ternyata tugas itu dilaksanakan dengan hasil gemilang.  

Belanda kemudian mencoba berbagai macam tipu muslihat untuk menggagalkan 

pengangkatan Sawunggaling sebagai Adipati Surabaya. Belanda mengadakan pesta 

perayaan kemenangan Sawunggaling. Minuman Sawunggaling dicampuri racun. 

Untungnya ada adipati Cakraningrat. Gelas tempat minum Sawunggaling ditampelnya 

sehingga minumannya tumpah. Pada awalnya Sawunggaling marah dengan perlakuan 

Adipati Cakraningrat. Setelah dijelaskan permasalahannya, barulah Sawunggaling 

mengerti dan berterima kasih kepada Cakraningrat. 

Setelah menjadi Adipati Surabaya, Sawunggaling tidak mau tunduk kepada 

Belanda. Dia terus melakukan perlawanan dan Kadipaten Surabaya berhasil memukul 

mundur Jendral De Boor, wakil penguasa Belanda di wilayah Surabaya. Sawunggaling 

meninggal dunia di daerah Kupang dan dimakamkan di Lidah Wetan Surabaya. 

 Pesan mulia: Kebenaran dan keyakinan terhadap kekuatan diri sendiri akan 

mengantarkan seseorang dalam meraih cita-citanya. Orang yang memiliki rasa percaya 

diri yang besar pada umumnya merupakan sosok yang ulet, gigih, dan pantang 

menyerah dalam mencapai keinginannya. Meskipun banyak aral dan tantangan, sosok 
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diberi tahu siapa bapaknya, Jaka Berek memohon izin kepada ibunya untuk mencari 

bapaknya. Sebagai tanda restunya kepada Jaka Berek, ibunya memberikan cindhe 

Puspita. Berangkatlah Jaka Berek ke pusat Kadipaten Surabaya dengan membawa 

cindhe Puspita dan ayam jago peliharaannya.  

Dalam perjalanan menuju Surabaya, Jaka Berek banyak menemui permasalahan 

dan kesulitan. Berkat keinginannya yang kuat, akhirnya ia bisa sampai ke Kadipaten 

Surabaya. Sesampainya di kadipaten, keluarga kadipaten menjadi geger karena 

pengakuan Jaka Berek sebagai anak Adipati Jayengrono. Terjadilah bentrok dengan 

pasukan kadipaten dan juga anak-anak dari istri Adipati Jayengrono yang sah. Bentrok 

dimenangkan oleh Jaka Berek. Setelah mengobrak-abrik kadipaten dan tidak 

menemukan bapaknya, Jaka Berek gundah. Untunglah ada yang memberi tahu bahwa 

Adipati sedang berada di alun-alun kadipaten. Jaka Berek langsung pergi menuju ke 

alun-alun untuk menemui bapaknya. 

Sesampainya di alun-alun kadipaten, Adipati Jayengrono beserta orang-orang 

yang ada di alun-alun tidak memercayai pengakuan bahwa Joko Berek adalah putra 

Adipati Jayengrono karena bentuk tubuh dan tampangnya yang jelek. Jaka Berek 

marah dan membuat kekacauan. Ia dikeroyok oleh para prajurit kadipaten. Semua 

pengeroyoknya dapat dikalahkan. Bahkan, Adipati Jayengrono juga dapat ditaklukkan. 

Kemudian Jaka Berek menunjukkan cindhe Puspita pemberian ibunya kepada Adipati. 

Akhirnya, Sang Adipati percaya dan mengakui bahwa Jaka Berek adalah anaknya yang 

dulu ditinggalkan di desa. Setelah Adipati Jayengrono mengakuinya sebagai anak, Jaka 

Berek merasa gembira. 

Melihat bapaknya murung, Jaka Berek bertanya perihal kemurungan bapaknya 

itu. Setelah mengetahui bahwa kemurungan bapaknya akibat dari masalah sayembara, 

Jaka Berek mengatakan akan mengikuti perlombaan. Keinginannya itu ternyata 

dihalang-halangi oleh saudara tirinya yang bersekutu dengan wakil Sunan Mataram. 

Dengan berbagai alasan, Jaka Berek dilarang mengikuti sayembara. Untunglah ada 

Cakraningrat (Bupati Madura) yang hadir sebagai pengawas sayembara itu. 

Cakraningrat membela Jaka Berek untuk diikutkan sayembara. Bahkan, Cakraningrat 

  

mempertaruhkan jabatannya, yakni kalau Jaka Berek kalah dalam sayembara itu, ia 

bersedia dicopot dari jabatannya. 

Jaka Berek menjadi sangat terharu dan hormat kepada Cakraningrat. Dia 

kemudian bersujud dan minta doa restu kepada Cangraningrat dan kepada bapaknya. 

Dipanahlah umbul-umbul itu sampai jatuh. Jaka Berek memenangkan sayembara. 

Oleh karena itu, Kadipaten Surabaya menjadi miliknya. Melihat kenyataan bahwa Jaka 

Berek memenangkan sayembara, saudara-saudaranya masih juga belum sadar dan 

terkena hasutan wakil Belanda. Mereka bekerja sama menyerang kadipaten. 

Jaka Berek dikatakan tidak pantas menjadi adipati karena bertampang jelek dan 

bodoh. Maka, saat itu Jaka Berek meminta restu kepada Cakraningrat dan kepada 

bapaknya untuk mengubah wujudnya. Dia menjelma menjadi seorang pemuda 

tampan. Kemudian bapaknya memberikan nama baru kepada Jaka Berek, yakni 

Sawunggaling. Meskipun demikian, Pemerintah Belanda tetap tidak menyetujui 

Sawunggaling menjadi Adipati Surabaya. Oleh sebab itu, Belanda membuat peraturan 

lagi bahwa untuk menjadi adipati, Sawunggaling harus bisa membabat Hutan Nambas 

Kalingan yang terkenal angker. Ternyata tugas itu dilaksanakan dengan hasil gemilang.  

Belanda kemudian mencoba berbagai macam tipu muslihat untuk menggagalkan 

pengangkatan Sawunggaling sebagai Adipati Surabaya. Belanda mengadakan pesta 

perayaan kemenangan Sawunggaling. Minuman Sawunggaling dicampuri racun. 

Untungnya ada adipati Cakraningrat. Gelas tempat minum Sawunggaling ditampelnya 

sehingga minumannya tumpah. Pada awalnya Sawunggaling marah dengan perlakuan 

Adipati Cakraningrat. Setelah dijelaskan permasalahannya, barulah Sawunggaling 

mengerti dan berterima kasih kepada Cakraningrat. 

Setelah menjadi Adipati Surabaya, Sawunggaling tidak mau tunduk kepada 

Belanda. Dia terus melakukan perlawanan dan Kadipaten Surabaya berhasil memukul 

mundur Jendral De Boor, wakil penguasa Belanda di wilayah Surabaya. Sawunggaling 

meninggal dunia di daerah Kupang dan dimakamkan di Lidah Wetan Surabaya. 

 Pesan mulia: Kebenaran dan keyakinan terhadap kekuatan diri sendiri akan 

mengantarkan seseorang dalam meraih cita-citanya. Orang yang memiliki rasa percaya 

diri yang besar pada umumnya merupakan sosok yang ulet, gigih, dan pantang 

menyerah dalam mencapai keinginannya. Meskipun banyak aral dan tantangan, sosok 
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yang berada di pihak yang benar selalu memperoleh kesempatan untuk memenangi 

kehidupan. 

 

23)  Sri Tanjung  

Cerita Sri Tanjung berasal dari Banyuwangi. Cerita ini mengisahkan tentang 

kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Berikut ini adalah ringkasan kisahnya.  

Pada zaman dahulu, di ujung timur Pulau Jawa terdapat sebuah kerajaan yang 

sangat makmur dan berdaulat. Rajanya bemama Prabu Sulahkrama. Dalam 

menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh seorang patih yang gagah berani, setia, 

dan tampan yang bernama Patih Sidapeksa. Patih Sidapeksa memiliki seorang istri nan 

elok rupawan bernama Sri Tanjung. Sri Tanjung tidak hanya berparas cantik, tetapi 

juga berhati emas. Banyak orang mengagumi kecantikannya, termasuk Prabu 

Sulahkrama.  

Cinta memang sering membuat orang menjadi lupa. Kecantikan Sri Tanjung 

telah membutakan hati Sang Prabu. Sang Prabu sangat tergila-gila kepada Sri Tanjung 

dan ingin memilikinya. Akhirnya, Prabu Sulahkrama merancang sebuah muslihat. Ia 

memerintahkan Patih Sidapeksa untuk menjalankan tugas yang tidak mungkin bisa 

dilakukan oleh manusia biasa. Sebuah tugas yang tidak masuk akal. la diperintahkan 

untuk pergi ke dalam hutan belantara guna mencari rusa bertanduk emas dan tidak 

boleh kembali ke kerajaan sebelum berhasil menangkap rusa itu. Menurut Sang Prabu, 

rusa bertanduk emas tersebut sedang berlari-lari sendirian di dalam hutan belantara. 

Apabila rusa tersebut tertangkap dan dipelihara di dalam istana, kerajaan akan 

terbebas dari bencana. 

Karena pengabdiannya yang mendalam kepada Sang Prabu dan untuk 

menunjukkan kepada isterinya bahwa ia benar-benar sosok yang sangat dipercaya oleh 

Sang Prabu, tanpa curiga Sang Patih langsung berangkat ke hutan belantara untuk 

menjalankan tugas tersebut. Setelah Patih Sidapaksa meninggalkan istana, Prabu 

Sulahkrama mulai menjalankan akal busuknya. la merayu Sri Tanjung dengan segala 

cara. Sri Tanjung tidak tergoda, dia tetap teguh pendirian karena tidak mau 

menghianati suami tercintanya. Dengan lembut tetapi tegas ia menolak keinginan 

  

Sang Raja. la berkata kepada Sang Prabu bahwa ia lebih memilih mati daripada harus 

mengkhianati suaminya. Sadar bahwa cintanya ditolak, Sang Prabu menjadi berang.  

Setelah beberapa lama, Patih Sidapeksa kembali dari tugasnya dan langsung 

menghadap Sang Prabu, tetapi ia tidak membawa rusa bertanduk emas. Ia melapor 

kepada Sang Prabu bahwa ia telah gagal menjalankan perintah dan siap menerima 

hukuman. Sang Prabu berpura-pura tidak marah dan memaafkan Patih Sidapeksa. 

Akal busuk Sang Prabu muncul lagi, bahkan kali ini lebih jahat. Patih Sidapeksa 

diberitahu bahwa selama Sang Patih menjalankan perintahnya, Sri Tanjung tanpa rasa 

malu telah mendatangi dan merayu dirinya. Istrinya telah berbuat serong dengan Sang 

Prabu. 

Patih Sidapeksa langsung mohon diri kepada Sang Prabu. Tanpa berpikir 

panjang, ia menemui istrinya dengan kemarahan yang membara. Dengan sabar Sri 

Tanjung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa Sang Prabu telah 

memutarbalikkan cerita. Namun, Patih Sidapeksa tetap tidak percaya. Ia lebih percaya 

kepada Sang Prabu daripada kepada istrinya.  

Perkataan Sri Tanjung tidak mampu memadamkan kemarahan Patih Sidapeksa. 

Bahkan, hati Patih Sidapeksa semakin panas dan mengancam akan membunuh istri 

setianya itu. Sri Tanjung tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali bersedih dan meneteskan 

air mata. la berucap kepada suami tercintanya bahwa apabila suaminya tetap tak 

percaya, ia bersedia menerima hukuman apa saja. 

Apa yang diucapkan Sri Tanjung dianggapnya sebagai tantangan. Dengan berang 

ia menyeret Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh untuk dibunuh di sana. Namun, 

sebelum Patih Sidapeksa membunuhnya, Sri Tanjung berpesan, “Kakanda, aku rela 

Kakanda bunuh. Demi cinta dan kesetiaanku aku rela nyawaku melayang. Setelah 

tewas, lemparkan jasadku ke dalam sungai keruh itu. Apabila darahku membuat air 

sungai berbau busuk, itu berarti aku bersalah karena telah berbuat serong dengan Sang 

Prabu. Apabila nanti air sungai berbau harum, berarti diriku tidak bersalah dan aku 

masih suci, seorang isteri yang menjaga martabat suaminya. Cepat hunjamkan kerismu 

ke dadaku, Kakanda!” 

Patih Sidapeksa tidak lagi mampu menahan diri. Ia segera menikamkan kerisnya 

ke dada Sri Tanjung. Darah mengalir dari tubuh Sri Tanjung dan istri yang setia itu 



255

  

yang berada di pihak yang benar selalu memperoleh kesempatan untuk memenangi 

kehidupan. 

 

23)  Sri Tanjung  
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elok rupawan bernama Sri Tanjung. Sri Tanjung tidak hanya berparas cantik, tetapi 
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untuk pergi ke dalam hutan belantara guna mencari rusa bertanduk emas dan tidak 
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ia menyeret Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh untuk dibunuh di sana. Namun, 
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masih suci, seorang isteri yang menjaga martabat suaminya. Cepat hunjamkan kerismu 

ke dadaku, Kakanda!” 

Patih Sidapeksa tidak lagi mampu menahan diri. Ia segera menikamkan kerisnya 

ke dada Sri Tanjung. Darah mengalir dari tubuh Sri Tanjung dan istri yang setia itu 
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tewas seketika. Mayat Sri Tanjung segera dilemparkan ke sungai yang keruh itu dengan 

penuh kebencian. Namun, air sungai yang keruh itu tiba-tiba berubah menjadi jernih 

seperti kaca serta menyebarkan bau harum. Menyaksikan apa yang terjadi, Patih 

Sidapaksa merasa sangat terpukul karena isterinya masih suci. Patih Sidapeksa berjalan 

terhuyung-huyung dan menjadi linglung. Di sepanjang jalan ia berteriak-teriak, 

"Banyune .. wangi, banyune .. wangi”, artinya ‘airnya harum, airnya harum’. Sejak saat itu, 

tempat kejadian itu dinamakan Banyuwangi. 

 Pesan mulia: Kecurigaan, prasangka, dan kesalahpahaman seringkali berakhir 

dengan penyesalan. Oleh karena itu, di dalam bertindak, seseorang seharusnya lebih  

mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang mencintainya dengan tulus 

daripada mendengarkan orang lain dan mengikuti nafsu amarahnya. Ketulusan selalu 

jauh dari dusta. 

 

4.1.3 Penutup 

Sejatinya cerita rakyat mengandung banyak pesan mulia bagi kehidupan 

bermasyarakat, khususnya generasi muda. Dari cerita rakyat yang disajikan di atas, 

paling tidak, terdapat beberapa pesan mulia yang bisa diambil dan diajarkan kepada 

para peserta didik. Pertama, kesetiaan dan kehendak untuk menepati janji merupakan 

modal utama bagi manusia untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di muka bumi. 

Apabila prinsip tersebut dilanggar, akan mendatangkan musibah bagi dirinya. Kedua, 

kecintaan terhadap tanah kelahiran merupakan ajaran mulia yang bisa memperkuat 

rasa memiliki dan nasionalisme di tengah-tengah permasalahan yang mereka hadapi. 

Ketiga, keuletan dan kesabaran dalam mengusahakan cita-cita akan membuahkan hasil 

yang menyenangkan. Keempat, kemampuan seseorang—baik itu berupa kekuatan fisik 

maupun akal—seyogyanya digunakan untuk melakukan kebaikan di muka bumi; 

menyelamatkan dan memuliakan manusia, merawat lingkungan hidup, dan 

menyelamatkan negara.  

Cerita-cerita rakyat di atas senyatanya bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk 

mendidik para peserta didik, melainkan juga sebagai sumber kreatif dalam kesenian 

tradisional, sandiwara radio, atau acara televisi. Artinya, selain bisa mendatangkan 

  

keuntungan ekonomi melalui industri budaya, cerita-cerita rakyat bisa tersebar luas 

sehingga cakupan penikmatnya semakin meluas. Namun, dalam menggunakan cerita-

cerita di atas sebagai sumber kreatif industri budaya, ada baiknya dipelajari benar 

urutan cerita dan pesan-pesan yang hendak disampaikan sehingga tidak menjadi 

tayangan yang membodohi, seperti sinetron-sinetron legenda di televisi swasta nasional.  

 

4.2 Ungkapan Tradisional 

4.2.1 Pengantar 

Ungkapan tradisional merupakan bentuk tradisi lisan yang sangat berpengaruh 

dalam kehidupan masyarakatnya. Ungkapan tradisional berfungsi sebagai (1) sistem 

proyeksi, yaitu untuk pencerminan angan-angan dari masyarakat; (1) alat pendidikan, 

baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat;  dan (3) pengendali sosial, yaitu 

mematuhi peraturan norma yang berlaku di masyarakat. 

Ungkapan-ungkapan tersebut terkait dengan bagaimana menata diri, menata 

hidup, dan menata hati agar menjadi insan yang berbudi pekerti mulia. Ungkapan-

ungkapan tradisional ini dimanfaatkan untuk mencapai keutamaan budi pekerti agar 

hidup dalam ketenteraman dan keselarasan dengan berbagai makhluk dan Sang 

Pencipta. Dengan menggunakan ungkapan tradisional sebagai rujukan dalam 

kehidupan bermasyarakat, para penggunanya diharapkan tidak akan memiliki musuh 

dan akan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Mahakuasa, serta terhindar 

dari konflik. Ungkapan tradisional digunakan sebagai pedoman untuk hidup ayem 

tentrem kerta raharja ‘tenang, tenteram, damai, dan sejahtera’.  

Oleh karena itu, ungkapan tradisional turut menjadi wahana untuk menghindari 

terjadinya pelanggaran terhadap pranata-pranata susila dan agama. Masyarakat  dapat 

menerapkan sikap hidup dengan berpedoman pada ungkapan tradisional. Dengan 

demikian, masyarakatnya senantiasa berperilaku luhur dan menghindari perilaku 

tercela untuk mencapai hidup selamat dan sejahtera mewujudkan mamayu hayuning 

bawana ‘memelihara keselamatan dunia’. 

Ungkapan tradisional masih digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa 

Timur yang menjadi pewaris aktifnya. Berdasarkan kelompok etnisnya, ungkapan 
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tradisional yang digunakan di Jawa Timur meliputi ungkapan tradisional Jawa, 

Madura, Using, Tengger, Samin, Bawean, dan Kangean.  

Bentuk ungkapan tradisional antara lain adalah paribasan, bebasan, saloka, 

wangsalan, parikan, gugun tuhon, dan isbat. Ungkapan tradisional berisi pedoman untuk 

berperilaku dan bertindak dalam hidup bermasyarakat, baik secara kolektif maupun 

personal. Selain itu, ada juga ungkapan tradisiolnal yang berisi kritikan, ejekan, dan 

candaan. Ungkapan tradisional yang berisi kritikan, ejekan, dan candaan biasanya 

berbentuk sanepa, cecandran, dan cangkringan. 

 

4.2.2 Ragam Ungkapan Tradisional 

4.2.2.1 Ungkapan Tradisional Jawa  

Keberadaannya ungkapan tradisional Jawa masih terjaga di Jawa Timur, di 

antaranya paribasan, babasan, saloka, parikan, gugon tuhon, dan isbat. Ungkapan-

ungkapan tradisional tersebut diuraikan sebagai berikut.  

1) Paribasan 

Paribasan adalah untaian kata-kata yang tetap (tidak dapat diubah atau diganti) 

yang mengandung makna yang sebenarnya atau bermakna makna lugas. Dalam 

paribasan biasanya terdapat guru swara ‘persamaan bunyi vokal’. Contoh paribasan 

dalam masyarakat Jawa adalah sebagai berikut.  

(1) Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan 
‘bukan keluarga bukan saudara, kalau mati ikut merasa kehilangan’  
Walaupun tidak ada hubungan keluarga, tetapi kalau sedang dilanda kesusahan, 
kita ikut merasa prihatin. 
 

(2)  Nulung menthung 
‘menolong memukul’  
Berlagak menolong, tetapi merugikan yang ditolongnya.  
 

(3)  Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah 
‘rukun menjadi kuat, berselisih menyebabkan kehancuran’ 
Kerukunan akan membuat kita hidup bahagia.  

 
(4) Sapa sing gawe bakal nganggo  
      ‘siapa yang membuat akan memakai’  

Setiap orang akan menanggung akibat dari perbuatannya.  
Paribasan yang lain adalah sapa nandur bakal ngundhuh ‘siapa yang menanam 
akan memanen’ dan ngundhuh wohing pakarti ‘menuai buah dari perbuatannya’.  

  

 
(5)  Ojo adigang, adigung, adiguna 

‘jangan memamerkan kekuasaan, kedudukan, dan kepandaian’  
Agar bisa selamat, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong dan angkuh.  

 
(6)  Tuna satak, bathi sanak 
     ‘rugi uang, untung persaudaraan’  

Kita jangan hanya mengejar atau mengutamakan keuntungan materi.  
 
 
(7)  Becik ketitik, ala ketara, bener ketenger 
     ‘Baik akan kelihatan, jelek akan kentara, dan benar akan tampak’  

Perbuatan orang yang baik pada saatnya nanti akan terlihat, sebaliknya orang yang 
melakukan perbuatan jelek akan terbongkar dan kejelekannya akan tampak 
sehingga kebenaran akan kelihatan jelas.  

 
(8)  Sabegja-begjane kang lali, isih begja kang eling lan waspada 
     ‘seuntung-untungnya orang lupa, masih untung orang yang ingat dan waspada’ 

Orang yang jujur dan berhati-hati pada akhirnya akan memperoleh 
keberuntungan.  

 
(9) Wani ngalah luhur wekasane  
     ‘berani mengalah mulia derajadnya’  

Orang hendaknya mau mengalah karena mengalah bukanlah hal yang rendah dan 
aib. Sebaliknya, sikap mengalah merupakan sikap yang mulia.  

 
(10)  Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani  
     ‘di depan sebagai teladan, di tengah memberi aran, di belakang mengikuti’  

Kita harus dapat menempatkan diri kita dengan baik, sesuai dengan posisi atau 
status kita dalam masyarakat.  

 

2)  Bebasan 

Bebasan adalah untaian kata-kata yang tetap, tetapi isinya mengandung makna 

perumpamaan tentang keadaan atau tingkah laku seseorang. Contoh bebasan dalam 

masyarakat Jawa adalah sebagai berikut. 

(1)  Ancik-ancik pucuking eri  
      ‘berpijak (pada) ujung duri’  

Artinya, berada pada keadaan yang sangat berbahaya. Kalau kita melakukan 
kesalahan, walaupun sedikit, akibatnya bisa sangat vatal. Oleh karena itu, kita 
harus senantiasa berhati-hati. 

 
(2)  Nabok nyilih tangan 

‘memukul meminjam tangan’  
      Artinya, melakukan perbuatan buruk dengan cara menyuruh orang lain. Orang 

yang demikian termasuk orang yang licik karena tidak mau bertanggung jawab atas 
perbuatannya sendiri. 
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paribasan biasanya terdapat guru swara ‘persamaan bunyi vokal’. Contoh paribasan 

dalam masyarakat Jawa adalah sebagai berikut.  

(1) Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan 
‘bukan keluarga bukan saudara, kalau mati ikut merasa kehilangan’  
Walaupun tidak ada hubungan keluarga, tetapi kalau sedang dilanda kesusahan, 
kita ikut merasa prihatin. 
 

(2)  Nulung menthung 
‘menolong memukul’  
Berlagak menolong, tetapi merugikan yang ditolongnya.  
 

(3)  Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah 
‘rukun menjadi kuat, berselisih menyebabkan kehancuran’ 
Kerukunan akan membuat kita hidup bahagia.  

 
(4) Sapa sing gawe bakal nganggo  
      ‘siapa yang membuat akan memakai’  

Setiap orang akan menanggung akibat dari perbuatannya.  
Paribasan yang lain adalah sapa nandur bakal ngundhuh ‘siapa yang menanam 
akan memanen’ dan ngundhuh wohing pakarti ‘menuai buah dari perbuatannya’.  

  

 
(5)  Ojo adigang, adigung, adiguna 

‘jangan memamerkan kekuasaan, kedudukan, dan kepandaian’  
Agar bisa selamat, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong dan angkuh.  

 
(6)  Tuna satak, bathi sanak 
     ‘rugi uang, untung persaudaraan’  

Kita jangan hanya mengejar atau mengutamakan keuntungan materi.  
 
 
(7)  Becik ketitik, ala ketara, bener ketenger 
     ‘Baik akan kelihatan, jelek akan kentara, dan benar akan tampak’  

Perbuatan orang yang baik pada saatnya nanti akan terlihat, sebaliknya orang yang 
melakukan perbuatan jelek akan terbongkar dan kejelekannya akan tampak 
sehingga kebenaran akan kelihatan jelas.  

 
(8)  Sabegja-begjane kang lali, isih begja kang eling lan waspada 
     ‘seuntung-untungnya orang lupa, masih untung orang yang ingat dan waspada’ 

Orang yang jujur dan berhati-hati pada akhirnya akan memperoleh 
keberuntungan.  

 
(9) Wani ngalah luhur wekasane  
     ‘berani mengalah mulia derajadnya’  

Orang hendaknya mau mengalah karena mengalah bukanlah hal yang rendah dan 
aib. Sebaliknya, sikap mengalah merupakan sikap yang mulia.  

 
(10)  Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani  
     ‘di depan sebagai teladan, di tengah memberi aran, di belakang mengikuti’  

Kita harus dapat menempatkan diri kita dengan baik, sesuai dengan posisi atau 
status kita dalam masyarakat.  

 

2)  Bebasan 

Bebasan adalah untaian kata-kata yang tetap, tetapi isinya mengandung makna 

perumpamaan tentang keadaan atau tingkah laku seseorang. Contoh bebasan dalam 

masyarakat Jawa adalah sebagai berikut. 

(1)  Ancik-ancik pucuking eri  
      ‘berpijak (pada) ujung duri’  

Artinya, berada pada keadaan yang sangat berbahaya. Kalau kita melakukan 
kesalahan, walaupun sedikit, akibatnya bisa sangat vatal. Oleh karena itu, kita 
harus senantiasa berhati-hati. 

 
(2)  Nabok nyilih tangan 

‘memukul meminjam tangan’  
      Artinya, melakukan perbuatan buruk dengan cara menyuruh orang lain. Orang 

yang demikian termasuk orang yang licik karena tidak mau bertanggung jawab atas 
perbuatannya sendiri. 
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(3)  Nglungguhi klasa gumelar 

‘menduduki tikar yang sudah digelar’  
Artinya, tinggal menerima enaknya saja, semua sudah tersedia. Ungkapan tersebut 
dikatakan kepada orang yang tidak perlu bersusah payah untuk memperoleh 
sesuatu. 

 
(4)  Dikena iwake, aja nganti butheg banyune 
  ‘didapat ikannya, jangan sampai keruh airnya’ 

Artinya, yang diinginkan dapat tercapai, tetapi tidak sampai menimbulkan masalah 
lain. Dalam menghadapi permasalahan, kita harus sangat berhati-hati sehingga 
tidak sampai menimbulkan masalah lain yang lebih rumit. 

 
(5)  Ngangsu banyu ing kranjang 
      ‘menimba air di keranjang’ 

Artinya, menuntut ilmu yang sia-sia karena setelah mendapatkannya, ilmunya tidak 
dapat dimanfaatkan. Jangan sampai ilmu yang sudah diperoleh dilupakan sehingga 
hanya membuang-buang waktu dan tenaga. 

 
(6)  Pandengan karo srengenge 

‘bertatapan mata dengan matahari’ 
Artinya, berlawanan atau berseteru dengan orang yang berkuasa; perbuatan yang 
penuh risiko dan berbahaya. 

 
(7)  Othak-athik didudut angel 

‘goyah(tetapi)dicabut sukar’ 
Artinya, kelihatannya mudah, tetapi begitu dilaksanakan ternyata sangat sulit. 

 
(8)  Sedhakep ngawe-awe 

‘bersedekap melambai-lambai’  
Artinya, bersikap tenang, tetapi dalam hatinya masih menyimpan dendam.  

 
(9)  Gupak pulute ora mangan nangkane 
      ‘terkena getahnya tidak makan nangkanya’ 

Artinya, tidak ikut menikmati hasilnya, tetapi justru menerima risiko buruknya. 
 
(10)  Menang meneng nggembol kreneng  
      ‘diam-diam membawa lonceng’ 

Artinya, kelihatan diam dan tidak banyak bicara, tetapi sebenarnya menyimpan 
suatu maksud yang tidak baik.  

 

3) Saloka 

Hampir sama dengan bebasan, saloka adalah untaian kata-kata yang tetap, tetapi 

isinya mengandung makna perumpamaan atau pengibaratan yang berkaitan dengan 

watak atau keadaan seseorang. Contoh saloka dalam masyarakat Jawa adalah sebagai 

berikut. 

  

(1)  Kebo nyusu gudel 
 ‘Kerbau menyusu pada anak kerbau’  
 Artinya, orang lebih tua meminta diajari atau bergantung pada yang lebih muda. 
 
(2) Asu gedhe menang kerahe 
 ‘Anjing besar menang bertarungnya’  
 Artinya, orang yang berpangkat jika berperkara dengan orang kecil akan selalu 

menang walaupun orang besar itu dalam posisi yang salah. 
 
(3) Kutuk marani sunduk 
 ‘Ikan gabus mendatangi tusuk’  
 Artinya, orang yang justru menghampiri bahaya, padahal seharusnya menghindari. 
 
(4) Bebek musuh mliwis 
 ‘Bebek melawan belibis’  
 Artinya, orang pintar melawan orang pintar, tetapi salah satunya kalah strategi. 

Bebek dan belibis sama-sama pandai berenang, tetapi belibis lebih pintar. 
  
(5) Kemladheyan ngajak sempal 
  ‘Benalu mengajak patah  
  Artinya, sanak saudara atau teman yang dibantu justru akan menyebabkan 

terjadinya kerusakan. 
 
(6) Tengu ngedu gajah 

‘Tungau mengadu gajah’  
Artinya, rakyat kecil mengadu atau menyebabkan terjadinya pertengkaran orang 
besar/golongan atas. 
 

(7) Iwak klebu ing wuwu 
‘Ikan masuk dalam bubu’  
Artinya,tertipu dengan mudah dan tidak dapat melepaskan diri lagi. 
 

(8) Gusti Allahe dhuwit, nabine jarit  
‘Tuhannya uang, nabinya kain panjang’ 
Artinya, orang yang hidupnya hanya mengutamakan uang atau harta benda, 
kemewahan, dan kenikmatan. 
  

(9) Kaya kodhok ketutupan batho  
‘Seperti katak tertutup tempurung kelapa’ 
Artinya, orang yang pikiran, pengetahuan, dan pengalamannya terbatas tidak akan 
tahu banyak hal. 

 

4) Parikan 

Parikan merupakan ungkapan tradisional yang (1) terdiri atas dua kalimat; (2) 

setiap satu kalimat terdiri atas dua bagian (bagian pertama selalu terdiri atas 4 suku 

kata, sedangkan bagian kedua dapat terdiri atas 4 atau 8 suku kata); (3) bunyi vokal 
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(3)  Nglungguhi klasa gumelar 

‘menduduki tikar yang sudah digelar’  
Artinya, tinggal menerima enaknya saja, semua sudah tersedia. Ungkapan tersebut 
dikatakan kepada orang yang tidak perlu bersusah payah untuk memperoleh 
sesuatu. 

 
(4)  Dikena iwake, aja nganti butheg banyune 
  ‘didapat ikannya, jangan sampai keruh airnya’ 

Artinya, yang diinginkan dapat tercapai, tetapi tidak sampai menimbulkan masalah 
lain. Dalam menghadapi permasalahan, kita harus sangat berhati-hati sehingga 
tidak sampai menimbulkan masalah lain yang lebih rumit. 

 
(5)  Ngangsu banyu ing kranjang 
      ‘menimba air di keranjang’ 

Artinya, menuntut ilmu yang sia-sia karena setelah mendapatkannya, ilmunya tidak 
dapat dimanfaatkan. Jangan sampai ilmu yang sudah diperoleh dilupakan sehingga 
hanya membuang-buang waktu dan tenaga. 

 
(6)  Pandengan karo srengenge 

‘bertatapan mata dengan matahari’ 
Artinya, berlawanan atau berseteru dengan orang yang berkuasa; perbuatan yang 
penuh risiko dan berbahaya. 

 
(7)  Othak-athik didudut angel 

‘goyah(tetapi)dicabut sukar’ 
Artinya, kelihatannya mudah, tetapi begitu dilaksanakan ternyata sangat sulit. 

 
(8)  Sedhakep ngawe-awe 

‘bersedekap melambai-lambai’  
Artinya, bersikap tenang, tetapi dalam hatinya masih menyimpan dendam.  

 
(9)  Gupak pulute ora mangan nangkane 
      ‘terkena getahnya tidak makan nangkanya’ 

Artinya, tidak ikut menikmati hasilnya, tetapi justru menerima risiko buruknya. 
 
(10)  Menang meneng nggembol kreneng  
      ‘diam-diam membawa lonceng’ 

Artinya, kelihatan diam dan tidak banyak bicara, tetapi sebenarnya menyimpan 
suatu maksud yang tidak baik.  

 

3) Saloka 

Hampir sama dengan bebasan, saloka adalah untaian kata-kata yang tetap, tetapi 

isinya mengandung makna perumpamaan atau pengibaratan yang berkaitan dengan 

watak atau keadaan seseorang. Contoh saloka dalam masyarakat Jawa adalah sebagai 

berikut. 

  

(1)  Kebo nyusu gudel 
 ‘Kerbau menyusu pada anak kerbau’  
 Artinya, orang lebih tua meminta diajari atau bergantung pada yang lebih muda. 
 
(2) Asu gedhe menang kerahe 
 ‘Anjing besar menang bertarungnya’  
 Artinya, orang yang berpangkat jika berperkara dengan orang kecil akan selalu 

menang walaupun orang besar itu dalam posisi yang salah. 
 
(3) Kutuk marani sunduk 
 ‘Ikan gabus mendatangi tusuk’  
 Artinya, orang yang justru menghampiri bahaya, padahal seharusnya menghindari. 
 
(4) Bebek musuh mliwis 
 ‘Bebek melawan belibis’  
 Artinya, orang pintar melawan orang pintar, tetapi salah satunya kalah strategi. 

Bebek dan belibis sama-sama pandai berenang, tetapi belibis lebih pintar. 
  
(5) Kemladheyan ngajak sempal 
  ‘Benalu mengajak patah  
  Artinya, sanak saudara atau teman yang dibantu justru akan menyebabkan 

terjadinya kerusakan. 
 
(6) Tengu ngedu gajah 

‘Tungau mengadu gajah’  
Artinya, rakyat kecil mengadu atau menyebabkan terjadinya pertengkaran orang 
besar/golongan atas. 
 

(7) Iwak klebu ing wuwu 
‘Ikan masuk dalam bubu’  
Artinya,tertipu dengan mudah dan tidak dapat melepaskan diri lagi. 
 

(8) Gusti Allahe dhuwit, nabine jarit  
‘Tuhannya uang, nabinya kain panjang’ 
Artinya, orang yang hidupnya hanya mengutamakan uang atau harta benda, 
kemewahan, dan kenikmatan. 
  

(9) Kaya kodhok ketutupan batho  
‘Seperti katak tertutup tempurung kelapa’ 
Artinya, orang yang pikiran, pengetahuan, dan pengalamannya terbatas tidak akan 
tahu banyak hal. 

 

4) Parikan 

Parikan merupakan ungkapan tradisional yang (1) terdiri atas dua kalimat; (2) 

setiap satu kalimat terdiri atas dua bagian (bagian pertama selalu terdiri atas 4 suku 

kata, sedangkan bagian kedua dapat terdiri atas 4 atau 8 suku kata); (3) bunyi vokal 
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pada akhir baris pertama sama dengan akhir baris ketiga dan yang kedua sama dengan 

keempat; dan (4) kalimat yang pertama atau dua baris pertama hanya sebagai 

sampiran, sedangkan kalimat kedua berupa isi atau arti.  

Parikan biasanya berisi nasihat atau keritikan yang disampaikan secara tidak 

langsung dan bercanda. Contoh parikanadalah sebagai berikut. 

 

(1) Wedang bubuk, gula jawa  
Aja ngamuk enggal tuwa 
Parikan tersebut berisi nasihat agar kita jangan mudah marah karena marah akan 
menyebabkanorang cepat tua. 
 

(2) Pitik walik, tanpa lancur  
Pangkat cilik arang nganggur 
Parikan tersebut berisi kritik kepada atasan yang sering memerintah, sedangkan   
bawahannyaharus selalu bekerja, tidak diberi kesempatan untuk beristirahat.  

 
(3) Tawon madu, ngisep sekar  

Calon guru, kudu sabar 
Parikan tersebut berisi nasihat kepada seorang calon guru untuk selalu bersikap 
sabar. 

 
(4) Kembang kencur, ganda sedhep sandhing sumur  

Kudu jujur, yen kowe kepengin luhur 
Parikan tersebut berisi nasihat agar kita selalu bersikap jujur kalau ingin hidupnya 
mulia 
 

(5) Kembang menur, den sebar den awur-awur  
Yen wis makmur, aja lali maring sedulur 
Parikan tersebut berisi nasihat bahwa jika sudah makmur jangan sampai lupa pada 
saudara. 

 
(6) Cengkir wungu, wungune ketiban daru  

Dadi guru, kudu sabar momot mengku 
Parikan tersebut berisi nasihat kepada seorang guru bahwa guru harus dapat 
menguasai dan mengendalikan diri dan orang lain. 

 

5) Gugon Tuhon 

Gugon Tuhon berasal dari kata yaitu gugon yang artinya ‘sifat atau watak yang 

gampang mengikuti perkataan orang atau dongeng’ dan tuhon yang berarti ‘watak yang 

bersungguh-sungguh mengikuti perkataan orang atau dongeng’. Jadi, gugon tuhon 

berarti sifat yang bersungguh-sungguh mempercayai suatu perkataan yang dianggap 

memiliki kekuatan tertentu. Gugon tuhon ada yang disampaikan pada semua orang, ada 

  

yang disampaikan khusus kepada perempuan. Contoh gugon-tuhon yang disampaikan 

pada semua orang adalah sebagai berikut.  

(1) Aja lungguh ing bantal, mundhak wudune. 
‘Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan’  
Maksudnya, tidak boleh menggunakan bantal sebagai tempat duduk. Selain tidak 
patut, juga membuat bantal menjadi koto karena bantal digunakan di kepala untuk 
tidur. 

 
(2) Aja nglungguhi sapu, mundhak dicokot lintah 

‘Jangan menduduki sapu, nanti digigit lintah’  
Maksudnya, sapu adalah alat yang digunakan untuk membersihkan kotoran atau 
sampah. Jika seseorang duduk di atas sapu, selain menyebabkan pakaian dan 
tubuhnya kotor, juga berisiko terinfeksi bakteri atau kuman yang menempel pada 
sapu itu. 

 
(3) Aja ngidoni sumur, mundhak lambemu guwing 

‘Jangan meludahi sumur, nanti bibirmu sumbing’  
Maksudnya, ludah yang kalau jatuh ke air sumur akan mengotori air sumur yang 
biasanya digunakan untuk mandi, mencuci, atau air minum. Orang yang minum 
air sumur tersebut akan merasa jijik. 

 
(4) Ujarmu kudu enggal kokluwari, mundhak dicakot ula 

‘Perkataan/ janjimu harus segera kamu laksanakan, nanti digigit ular’  
Maksudnya, kalau mempunyai janji harus segera dilaksanakan/ditepati. Kalau 
tidak ditepati akan diolok-olok atau menjadi pembicaraan orang. 

 
(5) Aja mangan karo ngadeg, mundhak wetengmu dadi dawa 

‘Jangan makan sambil berdiri, nanti perutmu menjadi panjang’  
Maksudnya, kalau makan harus duduk. Jika makan sambil berdiri, dilihat kurang 
baik dan nasinya bisa tumpah. 

 
Contoh gugon-tuhon yang disampaikan khusus kepada perempuan, seperti 

berikut.  

(1) Wong wadon aja mangan ing tengah lawang, mundhak anake mbesuk lambene ndhower. 
‘Perempuan jangan makan di depan pintu, akibatnya anaknya kelak berbibir 
dower’. 
Maksudnya, kalau makan di depan pintu bisa mengganggu orang yang akan lewat 
dan nasi yang dimakannya bisa terkena kaki orang yang lewat. 
 

(2) Aja lungguh ing ngarep lawang, mundhak wong sing nglamar mbalik. 
‘Jangan duduk di depan pintu, nanti orang yang akan melamar kembali’. 
Maksudnya, orangyang duduk di depan pintu tentu akan menghalangi dan sangat 
mengganggu orang lain yang akan keluar masuk. 
 

(3) Yen mangan ora kena ajang cowek, mundhak mbesuk yen mantenan udan deres. 
‘Kalau makan tidak boleh beralaskan cobek, akibatnya kelak pada hajatan 
pengantin akan hujan deras’. 
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pada akhir baris pertama sama dengan akhir baris ketiga dan yang kedua sama dengan 

keempat; dan (4) kalimat yang pertama atau dua baris pertama hanya sebagai 

sampiran, sedangkan kalimat kedua berupa isi atau arti.  

Parikan biasanya berisi nasihat atau keritikan yang disampaikan secara tidak 

langsung dan bercanda. Contoh parikanadalah sebagai berikut. 

 

(1) Wedang bubuk, gula jawa  
Aja ngamuk enggal tuwa 
Parikan tersebut berisi nasihat agar kita jangan mudah marah karena marah akan 
menyebabkanorang cepat tua. 
 

(2) Pitik walik, tanpa lancur  
Pangkat cilik arang nganggur 
Parikan tersebut berisi kritik kepada atasan yang sering memerintah, sedangkan   
bawahannyaharus selalu bekerja, tidak diberi kesempatan untuk beristirahat.  

 
(3) Tawon madu, ngisep sekar  

Calon guru, kudu sabar 
Parikan tersebut berisi nasihat kepada seorang calon guru untuk selalu bersikap 
sabar. 

 
(4) Kembang kencur, ganda sedhep sandhing sumur  

Kudu jujur, yen kowe kepengin luhur 
Parikan tersebut berisi nasihat agar kita selalu bersikap jujur kalau ingin hidupnya 
mulia 
 

(5) Kembang menur, den sebar den awur-awur  
Yen wis makmur, aja lali maring sedulur 
Parikan tersebut berisi nasihat bahwa jika sudah makmur jangan sampai lupa pada 
saudara. 

 
(6) Cengkir wungu, wungune ketiban daru  

Dadi guru, kudu sabar momot mengku 
Parikan tersebut berisi nasihat kepada seorang guru bahwa guru harus dapat 
menguasai dan mengendalikan diri dan orang lain. 

 

5) Gugon Tuhon 

Gugon Tuhon berasal dari kata yaitu gugon yang artinya ‘sifat atau watak yang 

gampang mengikuti perkataan orang atau dongeng’ dan tuhon yang berarti ‘watak yang 

bersungguh-sungguh mengikuti perkataan orang atau dongeng’. Jadi, gugon tuhon 

berarti sifat yang bersungguh-sungguh mempercayai suatu perkataan yang dianggap 

memiliki kekuatan tertentu. Gugon tuhon ada yang disampaikan pada semua orang, ada 

  

yang disampaikan khusus kepada perempuan. Contoh gugon-tuhon yang disampaikan 

pada semua orang adalah sebagai berikut.  

(1) Aja lungguh ing bantal, mundhak wudune. 
‘Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan’  
Maksudnya, tidak boleh menggunakan bantal sebagai tempat duduk. Selain tidak 
patut, juga membuat bantal menjadi koto karena bantal digunakan di kepala untuk 
tidur. 

 
(2) Aja nglungguhi sapu, mundhak dicokot lintah 

‘Jangan menduduki sapu, nanti digigit lintah’  
Maksudnya, sapu adalah alat yang digunakan untuk membersihkan kotoran atau 
sampah. Jika seseorang duduk di atas sapu, selain menyebabkan pakaian dan 
tubuhnya kotor, juga berisiko terinfeksi bakteri atau kuman yang menempel pada 
sapu itu. 

 
(3) Aja ngidoni sumur, mundhak lambemu guwing 

‘Jangan meludahi sumur, nanti bibirmu sumbing’  
Maksudnya, ludah yang kalau jatuh ke air sumur akan mengotori air sumur yang 
biasanya digunakan untuk mandi, mencuci, atau air minum. Orang yang minum 
air sumur tersebut akan merasa jijik. 

 
(4) Ujarmu kudu enggal kokluwari, mundhak dicakot ula 

‘Perkataan/ janjimu harus segera kamu laksanakan, nanti digigit ular’  
Maksudnya, kalau mempunyai janji harus segera dilaksanakan/ditepati. Kalau 
tidak ditepati akan diolok-olok atau menjadi pembicaraan orang. 

 
(5) Aja mangan karo ngadeg, mundhak wetengmu dadi dawa 

‘Jangan makan sambil berdiri, nanti perutmu menjadi panjang’  
Maksudnya, kalau makan harus duduk. Jika makan sambil berdiri, dilihat kurang 
baik dan nasinya bisa tumpah. 

 
Contoh gugon-tuhon yang disampaikan khusus kepada perempuan, seperti 

berikut.  

(1) Wong wadon aja mangan ing tengah lawang, mundhak anake mbesuk lambene ndhower. 
‘Perempuan jangan makan di depan pintu, akibatnya anaknya kelak berbibir 
dower’. 
Maksudnya, kalau makan di depan pintu bisa mengganggu orang yang akan lewat 
dan nasi yang dimakannya bisa terkena kaki orang yang lewat. 
 

(2) Aja lungguh ing ngarep lawang, mundhak wong sing nglamar mbalik. 
‘Jangan duduk di depan pintu, nanti orang yang akan melamar kembali’. 
Maksudnya, orangyang duduk di depan pintu tentu akan menghalangi dan sangat 
mengganggu orang lain yang akan keluar masuk. 
 

(3) Yen mangan ora kena ajang cowek, mundhak mbesuk yen mantenan udan deres. 
‘Kalau makan tidak boleh beralaskan cobek, akibatnya kelak pada hajatan 
pengantin akan hujan deras’. 
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Maksudnya, cobek tidak pantas digunakan sebagai tempat atau alas untuk makan 
karena sebagai alat untuk meracik masakan. Kalau digunakan untuk makan, akan 
membuat orang lain merasa jijik. 
 

(4) Wong prawan aja seneng mangan swiwi, mundhak dadi tampikan wong lanang. 
‘Seorang gadis jangan suka makan daging sayap ayam, akibatnya selalu ditolak laki-
laki’. 
Maksudnya, bagian sayap ayam banyak mengandung lemak yang dapat 
menyebabkan gemuk. Hal itu sangat tidak baik untuk seorang gadis. 
 

(5) Yen nyapu kudu tutug, yen mandheg dalan, mundhak lamarane mbesuk badhar. 
‘Kalau menyapu harus sampai selesai, kalau berhenti di tengah jalan, akibatnya 
lamarannya kelak batal’. 
Maksudnya, kalau menyapu dihentikan di tengah jalan dapat menyebabkan tempat 
yang disapu kotor lagi karena sampahnya bisa diterpa angin dan terinjak oleh 
orang yang lewat. 

 

6) Isbat 

Kata isbat berasal dari Bahasa Arab, artinya ibarat. Isbat hampir sama dengan 

saloka, tetapi pengibaratan dalam isbat mengandung ajaran tentang moral dan 

kehidupan. Contoh isbat adalah sebagai berikut. 

(1) Kodhok ngemuli lenge. 
 ‘Katak menyelimuti lubangnya’. 
 Maksudnya, jiwa harus bisa menjaga raga supaya kelak dapat mati yang sempurna.  
 
(2) Golekana tapaking kontul nglayang. 
 ‘Carilah jejak bangau melayang’ 

Maksudnya,manusia hendaknya mengerti kemana sukma akan melayang. 
 
(3) Golekana galihe kangkung. 
 ‘Carilah isi batang kangkung’. 

Maksudnya, manusia harus berusaha mengerti keberadaan sukma walaupun tidak 
berwujud. 
 

4.2.2.2 Ungkapan Tradisional Madura   

Ungkapan tradisional Madura biasa disebut lalongèt, di antaranya: parèbhâsan, 

bângsalan, paparèghân, bittowa, dan oca’ kèyasan. Ungkapan tradisional Madura tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Parèbhâsan 

Parèbhâsan adalah ungkapan yang berupa sindiran halus. Isi atau artinya  

mengandung ajaran baik dan ada pula yang menunjukkan keadaan.  

Contoh: 

  

(1) Èghântong tèngghi èbhendem dâlem. 
‘Digantung tinggi dipendam dalam’. 
Artinya hal yang baik diangkat tinggi-tinggi atau dimuliakan, sedangkan 
yang tidak baik dirahasiakan.  
 

(2) Abâ’ kèsa cètak gherrâng. 
‘Tubuh seperti tempat ayam,kepala ikan asin’. 
Artinya hidup miskin tidak punya apa-apa dan pikiran bodoh. Hal ini 
diungkapkan oleh atau kepada orang yang terlalu sengsara hidupnya. 
 

2) Bângsalan 

Bângsalan yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah kata yang memiliki 

tata bunyi hampir sama dengan kata yang dimaksud atau yang diinginkan oleh 

pembicara kalimat tersebut. Orang yang mendengarkan kalimat bângsalan tidak secara 

langsung dapat memahami maksud tuturan yang dikemukakan penuturnya. Agar 

mengetahui maksudnya, orang yang mendengarkan harus mencari kata-kata 

panebbhusse 'penebusnya' yang ada di balik kalimat bângsalan tersebut. Hal ini 

sebagaimana terlihat dalam tuturan berikut. 

(1)  Panjhennengngan ma’ pas ngembhângpènâng. 
       ‘Anda kok terus berbunga pinang’ 

 
 Kembhâng pènang dalam masyarakat Madura disebut palopa ‘sebutan terhadap 

bunga pinang’. Kata yang memiliki susunan bunyi hampir sama dengan palopa jika 

dikaitkan dengan konteks kalimat yang dituturkan adalah pa-maloppa ‘pura-pura lupa’. 

Jadi, kalimat Panjhennengngan ma’ pas ngembhângpènang sama dengan kalimat 

Panjhennengngan ma’ pas pa-maloppa  yang artinya ‘Anda kok pura-pura lupa’.  

 (2)  Mara dhâ’ârrâghi, konyè’ghunong. 
                  ‘Silakan makan, kunyit gunung’  

 Kata konyè’ ghunong ‘kunyit gunung’ mengacu pada pengertian temmo ‘temu’. 

Maksud dari tuturan tersebut adalah samo-nemmona ‘seadanya’. Tuturan semacam ini 

biasa dikemukakan oleh orang Madura ketika mempersilakan tamu menikmati 

hidangan makanan yang telah disediakan. Dengan pernyataan konyè’ ghunong, penutur 

ingin menyampaikan bahwa makanan yang disuguhkan kepada mitra wicara tidak 

diada-adakan atau seadanya.  

 (3)  Kalambhi dâlem, rèng odi' jhâ’ mabânnya’ otang   
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Maksudnya, cobek tidak pantas digunakan sebagai tempat atau alas untuk makan 
karena sebagai alat untuk meracik masakan. Kalau digunakan untuk makan, akan 
membuat orang lain merasa jijik. 
 

(4) Wong prawan aja seneng mangan swiwi, mundhak dadi tampikan wong lanang. 
‘Seorang gadis jangan suka makan daging sayap ayam, akibatnya selalu ditolak laki-
laki’. 
Maksudnya, bagian sayap ayam banyak mengandung lemak yang dapat 
menyebabkan gemuk. Hal itu sangat tidak baik untuk seorang gadis. 
 

(5) Yen nyapu kudu tutug, yen mandheg dalan, mundhak lamarane mbesuk badhar. 
‘Kalau menyapu harus sampai selesai, kalau berhenti di tengah jalan, akibatnya 
lamarannya kelak batal’. 
Maksudnya, kalau menyapu dihentikan di tengah jalan dapat menyebabkan tempat 
yang disapu kotor lagi karena sampahnya bisa diterpa angin dan terinjak oleh 
orang yang lewat. 

 

6) Isbat 

Kata isbat berasal dari Bahasa Arab, artinya ibarat. Isbat hampir sama dengan 

saloka, tetapi pengibaratan dalam isbat mengandung ajaran tentang moral dan 

kehidupan. Contoh isbat adalah sebagai berikut. 

(1) Kodhok ngemuli lenge. 
 ‘Katak menyelimuti lubangnya’. 
 Maksudnya, jiwa harus bisa menjaga raga supaya kelak dapat mati yang sempurna.  
 
(2) Golekana tapaking kontul nglayang. 
 ‘Carilah jejak bangau melayang’ 

Maksudnya,manusia hendaknya mengerti kemana sukma akan melayang. 
 
(3) Golekana galihe kangkung. 
 ‘Carilah isi batang kangkung’. 

Maksudnya, manusia harus berusaha mengerti keberadaan sukma walaupun tidak 
berwujud. 
 

4.2.2.2 Ungkapan Tradisional Madura   

Ungkapan tradisional Madura biasa disebut lalongèt, di antaranya: parèbhâsan, 

bângsalan, paparèghân, bittowa, dan oca’ kèyasan. Ungkapan tradisional Madura tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Parèbhâsan 

Parèbhâsan adalah ungkapan yang berupa sindiran halus. Isi atau artinya  

mengandung ajaran baik dan ada pula yang menunjukkan keadaan.  

Contoh: 

  

(1) Èghântong tèngghi èbhendem dâlem. 
‘Digantung tinggi dipendam dalam’. 
Artinya hal yang baik diangkat tinggi-tinggi atau dimuliakan, sedangkan 
yang tidak baik dirahasiakan.  
 

(2) Abâ’ kèsa cètak gherrâng. 
‘Tubuh seperti tempat ayam,kepala ikan asin’. 
Artinya hidup miskin tidak punya apa-apa dan pikiran bodoh. Hal ini 
diungkapkan oleh atau kepada orang yang terlalu sengsara hidupnya. 
 

2) Bângsalan 

Bângsalan yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah kata yang memiliki 

tata bunyi hampir sama dengan kata yang dimaksud atau yang diinginkan oleh 

pembicara kalimat tersebut. Orang yang mendengarkan kalimat bângsalan tidak secara 

langsung dapat memahami maksud tuturan yang dikemukakan penuturnya. Agar 

mengetahui maksudnya, orang yang mendengarkan harus mencari kata-kata 

panebbhusse 'penebusnya' yang ada di balik kalimat bângsalan tersebut. Hal ini 

sebagaimana terlihat dalam tuturan berikut. 

(1)  Panjhennengngan ma’ pas ngembhângpènâng. 
       ‘Anda kok terus berbunga pinang’ 

 
 Kembhâng pènang dalam masyarakat Madura disebut palopa ‘sebutan terhadap 

bunga pinang’. Kata yang memiliki susunan bunyi hampir sama dengan palopa jika 

dikaitkan dengan konteks kalimat yang dituturkan adalah pa-maloppa ‘pura-pura lupa’. 

Jadi, kalimat Panjhennengngan ma’ pas ngembhângpènang sama dengan kalimat 

Panjhennengngan ma’ pas pa-maloppa  yang artinya ‘Anda kok pura-pura lupa’.  

 (2)  Mara dhâ’ârrâghi, konyè’ghunong. 
                  ‘Silakan makan, kunyit gunung’  

 Kata konyè’ ghunong ‘kunyit gunung’ mengacu pada pengertian temmo ‘temu’. 

Maksud dari tuturan tersebut adalah samo-nemmona ‘seadanya’. Tuturan semacam ini 

biasa dikemukakan oleh orang Madura ketika mempersilakan tamu menikmati 

hidangan makanan yang telah disediakan. Dengan pernyataan konyè’ ghunong, penutur 

ingin menyampaikan bahwa makanan yang disuguhkan kepada mitra wicara tidak 

diada-adakan atau seadanya.  

 (3)  Kalambhi dâlem, rèng odi' jhâ’ mabânnya’ otang   
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                  ‘Baju dalam, orang hidup jangan memperbanyak hutang’ 

 Kata kalambhi dâlem (baju atau pakaian dalam) artinya adalah kotang 

‘kutang/beha’. Makna sebenarnya yang dimaksudkan adalah otang ‘hutang’. Kalimat 

bângsalan ini berisi nasihat kepada orang hidup agar pada saat masih hidup jangan 

suka memperbanyak utang karena jika tidak dapat mengembalikan akan makin susah 

hidupnya. 

(4) Bâto kènè’, mon ngoca' kodhu èpèkkèr. 
‘Batu kecil, jika berkata harus dipikir’ 

(5) Kembhâng nyamplong, mon tadâ’ kodhu èsarè. 
‘Bunga camplong, jika tidak ada harus dicari’ 

(6) Krèta mesin, kaulâ andi’ pamator. 
‘Kreta mesin, saya punya perkataan’ 

(7) Aèng ghâli, para kanca ngèstowana. 
‘Air padat, teman-teman harus memperhatikan’ 

(8) Apoy tomang, pongpong lagghi’ padâ ngodâ. 
‘Api tungku, senyampang masih sama-sama muda’ 

 
Kata Bâto kènè’ dalam bahasa Madura sama dengan bâliker ‘kerikil’, dari kata 

bâlikèr  lalu menjadi pèkkèr atau èpèkkèr. Dengan demikian, makna dari kata bâto kènè’ 

adalah pèkkèr ‘pikir’ atau èpèkkèr 'dipikir'. Kembhâng nyamplong ‘bunga camplong’ 

dinamakan sarè, dari kata sarè lalu menjadi èsarè ‘dicari’ atau nyarè ‘mencari’. Kata krèta 

mesin ‘kereta yang menggunakan mesin’ artinya adalah motor, dari kata motor lalu 

menjadi pamator ‘perkataan’ atau mator ‘mengatakan’. Kata aeng ghâli ‘air padat/ keras’ 

artinya adalah ès, dari kata ès lalu menjadi estowana ‘perhatikan/patuhilah’ atau 

ngèstowana ‘memperhatikan/mematuhi’. Kata apoy tomang artinya adalah mardâ ‘bara’ 

dan dari kata mardâ berubah menjadi ngodâ ‘muda’. 

 (9)  Ghumo’ dâdâ, kadhi ghumo’ ètèngalè 
                  Ngombhâr napso, napso nongka’ sadhâjâ jhubâ’ 

                  ‘Gunung dada, seperti gunung kelihatannya 
                  Mengumbar nafsu, menuruti (hawa) nafsu semuanya jelek’ 

Kata ghumo’ dâdâ ‘gunung dada’ artinya adalah soso ‘susu’. Dari kata soso 

dibelokkan menjadi napso ‘nafsu’.  

(10)  Blungka’ rajâ, jhârum rajâ kanthè amer.  

 Lamon sala, dhuli ngako sabhenderrâ 

  

      ‘Sejenis timun besar (temon), jarum besar pasangan palu (pako)  
 Jika salah, cepat mengaku yang sebenarnya’   

 
(11)  Jhâlân kènè’, prabut kènè’ pangerra’an 

        Sala lopot, di’-andi’na orèng odi’ 

        ‘Jalan kecil (potpot), peralatan kecil sebagai pengiris (todi’) 
 Salah dan keliru, merupakan sifat yang dimiliki orang hidup’ 

 Kata blungka’ rajâ artinya adalah tèmon, dari kata tèmon dibelokkan menjadi 

lamon yang berarti ‘jika’. Jhârum rajâ kanthè amer ‘jarum besar pasangan palu’ 

maksudnya adalah pako ‘paku’, dari kata pako dibelokkan menjadi ngako ‘mengaku’. 

Kata jhâlân kènè’ ‘jalan kecil’ dalam bahasa Madura biasa disebut potpot, dari kata ini 

lalu berubah menjadi lopot ‘salah’; prabut kènè’ pangerra’an ‘alat kecil untuk 

mengiris/memotong’ artinya adalah todi’ ‘pisau’, dari kata todi’ kemudian dibelokkan 

menjadi odi’ ‘hidup’, dan sejenisnya.  

 

3) Paparèghân  

 Paparèghân adalah sejenis pantun yang terdiri atas dua baris yang biasa 

digunakan untuk menyindir mitra wicara atau pihak  ketiga secara tidak langsung. 

Dikatakan sejenis pantun karena dalam gaya retoris ini terdapat pola persajakan 

tertentu dan pola struktur kata dengan jumlah kata yang tertentu pula. Di samping 

digunakan untuk menyindir, paparèghân biasa juga digunakan sebagai sarana pasemon 

(menyampaikan  sesuatu secara samar-samar). Hal ini sebagaimana terlihat dalam data 

berikut. 

 (1)  Tembhâng pangkor nyang-kornyangan 
                  Orèng dâpor nyang-kennyangan 
                  ‘Tembang pangkur, mengalun bertalu-talu 
                  Orang dapur, paling kenyang’       

 Paparèghân ini biasa digunakan untuk menyindir orang dapur pada saat ada 

hajatan atau ada pesta. Dalam acara itu biasanya ada yang bekerja di dapur memasak  

atau membuat kue. Ada pula yang bekerja di dalam rumah atau di halaman rumah 

mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan. Dalam acara hajatan tersebut yang 

biasanya makan lebih dulu adalah orang dapur. 

 (2)  Ca’na Jippang, tapè Nippon 
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                  ‘Baju dalam, orang hidup jangan memperbanyak hutang’ 

 Kata kalambhi dâlem (baju atau pakaian dalam) artinya adalah kotang 

‘kutang/beha’. Makna sebenarnya yang dimaksudkan adalah otang ‘hutang’. Kalimat 

bângsalan ini berisi nasihat kepada orang hidup agar pada saat masih hidup jangan 

suka memperbanyak utang karena jika tidak dapat mengembalikan akan makin susah 

hidupnya. 

(4) Bâto kènè’, mon ngoca' kodhu èpèkkèr. 
‘Batu kecil, jika berkata harus dipikir’ 

(5) Kembhâng nyamplong, mon tadâ’ kodhu èsarè. 
‘Bunga camplong, jika tidak ada harus dicari’ 

(6) Krèta mesin, kaulâ andi’ pamator. 
‘Kreta mesin, saya punya perkataan’ 

(7) Aèng ghâli, para kanca ngèstowana. 
‘Air padat, teman-teman harus memperhatikan’ 

(8) Apoy tomang, pongpong lagghi’ padâ ngodâ. 
‘Api tungku, senyampang masih sama-sama muda’ 

 
Kata Bâto kènè’ dalam bahasa Madura sama dengan bâliker ‘kerikil’, dari kata 

bâlikèr  lalu menjadi pèkkèr atau èpèkkèr. Dengan demikian, makna dari kata bâto kènè’ 

adalah pèkkèr ‘pikir’ atau èpèkkèr 'dipikir'. Kembhâng nyamplong ‘bunga camplong’ 

dinamakan sarè, dari kata sarè lalu menjadi èsarè ‘dicari’ atau nyarè ‘mencari’. Kata krèta 

mesin ‘kereta yang menggunakan mesin’ artinya adalah motor, dari kata motor lalu 

menjadi pamator ‘perkataan’ atau mator ‘mengatakan’. Kata aeng ghâli ‘air padat/ keras’ 

artinya adalah ès, dari kata ès lalu menjadi estowana ‘perhatikan/patuhilah’ atau 

ngèstowana ‘memperhatikan/mematuhi’. Kata apoy tomang artinya adalah mardâ ‘bara’ 

dan dari kata mardâ berubah menjadi ngodâ ‘muda’. 

 (9)  Ghumo’ dâdâ, kadhi ghumo’ ètèngalè 
                  Ngombhâr napso, napso nongka’ sadhâjâ jhubâ’ 

                  ‘Gunung dada, seperti gunung kelihatannya 
                  Mengumbar nafsu, menuruti (hawa) nafsu semuanya jelek’ 

Kata ghumo’ dâdâ ‘gunung dada’ artinya adalah soso ‘susu’. Dari kata soso 

dibelokkan menjadi napso ‘nafsu’.  

(10)  Blungka’ rajâ, jhârum rajâ kanthè amer.  

 Lamon sala, dhuli ngako sabhenderrâ 

  

      ‘Sejenis timun besar (temon), jarum besar pasangan palu (pako)  
 Jika salah, cepat mengaku yang sebenarnya’   

 
(11)  Jhâlân kènè’, prabut kènè’ pangerra’an 

        Sala lopot, di’-andi’na orèng odi’ 

        ‘Jalan kecil (potpot), peralatan kecil sebagai pengiris (todi’) 
 Salah dan keliru, merupakan sifat yang dimiliki orang hidup’ 

 Kata blungka’ rajâ artinya adalah tèmon, dari kata tèmon dibelokkan menjadi 

lamon yang berarti ‘jika’. Jhârum rajâ kanthè amer ‘jarum besar pasangan palu’ 

maksudnya adalah pako ‘paku’, dari kata pako dibelokkan menjadi ngako ‘mengaku’. 

Kata jhâlân kènè’ ‘jalan kecil’ dalam bahasa Madura biasa disebut potpot, dari kata ini 

lalu berubah menjadi lopot ‘salah’; prabut kènè’ pangerra’an ‘alat kecil untuk 

mengiris/memotong’ artinya adalah todi’ ‘pisau’, dari kata todi’ kemudian dibelokkan 

menjadi odi’ ‘hidup’, dan sejenisnya.  

 

3) Paparèghân  

 Paparèghân adalah sejenis pantun yang terdiri atas dua baris yang biasa 

digunakan untuk menyindir mitra wicara atau pihak  ketiga secara tidak langsung. 

Dikatakan sejenis pantun karena dalam gaya retoris ini terdapat pola persajakan 

tertentu dan pola struktur kata dengan jumlah kata yang tertentu pula. Di samping 

digunakan untuk menyindir, paparèghân biasa juga digunakan sebagai sarana pasemon 

(menyampaikan  sesuatu secara samar-samar). Hal ini sebagaimana terlihat dalam data 

berikut. 

 (1)  Tembhâng pangkor nyang-kornyangan 
                  Orèng dâpor nyang-kennyangan 
                  ‘Tembang pangkur, mengalun bertalu-talu 
                  Orang dapur, paling kenyang’       

 Paparèghân ini biasa digunakan untuk menyindir orang dapur pada saat ada 

hajatan atau ada pesta. Dalam acara itu biasanya ada yang bekerja di dapur memasak  

atau membuat kue. Ada pula yang bekerja di dalam rumah atau di halaman rumah 

mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan. Dalam acara hajatan tersebut yang 

biasanya makan lebih dulu adalah orang dapur. 

 (2)  Ca’na Jippang, tapè Nippon 
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        Ca’na ghâmpang, tapè maghippon 
        ‘Katanya Jepang, tetapi Nipon  
        Katanya gampang, tetapi merepotkan’ 

 Paparèghân ini digunakan untuk menyindir orang yang melakukan kesalahan 

dalam melaksanakan perintah penutur. Pada saat diberikan penjelasan, dia 

mengatakan sudah paham dan menganggap gampang pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Setelah perintah tersebut dilaksanakan, ternyata ia mengalami kesulitan, 

bahkan melakukan kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang disuruhkan 

sehingga merepotkan banyak orang. 

  

4) Bittowa 

Bittowa sama dengan gugon tuhon dalam masyarakat Jawa. Bittowa artinya ‘nasihat 

dari orang tua/sesepuh’. Isi pesan yang tersirat dalam dalam sebuah bittowa 

merupakan bentuk lain dari kebijakan orang-orang tua zaman dahulu yang 

disampaikan secara tidak langsung atau lugas. Dengan penyampaian nasihat secara 

tersamar dan berisi ancaman berupa bencana jika tidak mengindahkannya, 

dimaksudkan agar yang dinasihati tidak membantah dan melaksanakannya dengan 

penuh keyakinan.  

(1)  Jhâ’ tèdungan èbâkto sorop arè, èkaghâmpang ècapo’ panyakè’. 
‘Jangan tidur pada waktu matahari terbenam karena menyebabkan mudah diserang 
penyakit’ 

 
(2)  Mon tèdung  jhâ’ sampè’ èdhullui arè, èkajhâu rajhekkè. 

 ‘Jangan bangun terdahului matahari, dapat jauh dari rejeki’ 

Isi dari bittowa tersebut sebenarnya dapat dijelaskan secara rasional, yaitu agar 

yang bersangkutan dapat menjalin komunikasi atau silaturrahmi dengan kerabat atau 

tetangga, yang—karena kesibukan kerja pada siang hari—biasanya kesempatan 

bersilaturahmi hanya dapat dilakukan pada malam hari. Kalau seseorang tidur sampai 

siang hari, ia tidak akan dapat bekerja sehingga tidak akan mendapatkan penghasilan. 

(3)  Mon bâ’na otabâ binèna bâ’na ngandung ta’ ollè mokol apapolè  

matèè binatang bân nyalèan orèng, kèdi’ ana’na cacat  
‘Jika kamu atau istrimu sedang hamil, tidak boleh memukul apalagi  
membunuh binatang atau mencela orang, nanti anakmu bisa cacat’ 

(4)  Mon nabra’ kocèng ta’ èkobhur pateppa’, bisa tabra’an. 

  

‘Jika menabrak kucing tidak dikubur baik-baik, dapat celaka’ 

Maksudnya, kita berhati-hati dan waspada dalam mengendarai kendaraan 

bermotor dan kalau sudah berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor 

masih menabrak, maka kita harus bertanggung jawab terhadap korban.  

(5)  Jhâ’ ngakan è bâng-labâng, èka ta’ paju lakè.  
 ‘Jangan makan di dekat pintu, menyebabkan tidak dapat suami.’ 
 
(6)  Jhâ’ ngakanan gheddhâng sangkal, èka ta’ paju lakè.  
     ‘Jangan (suka) makan pisang yang pinggir, dapat menyebabkan tidak dapat suami.’ 
 
(7)  Jhâ’ toju’ è bhântal, kedi’ ècapo’ bubudhun. 
     ‘Jangan duduk di atas bantal, nanti pantatnya terkena bisul.’ 
 
(8)  Jhâ’ acopa ka somor, kèdi’ bibirrâ dhâmbir. 
     ‘Jangan meludah di sumur, nanti bibirnya sumbing.’ 
 
(9)  Mon bâbinè’ ta’ bisa aghâbây topa’, paghi’ èpamèkol pala’na dâjjâl. 
       ‘Jika perempuan tidak dapat membuat ketupat, kelak disuruh memikul kemaluan 

dajjal’ 
 
(10)  Jhâ’ ngakanan montengnga ajâm, èkaloppaan. 

       ‘Jangan suka makan pantat ayam, dapat menyebabkan menjadi pelupa’ 

 

5)  Oca’ Keyasan 

Oca’ Keyasan adalah ungkapan yang memiliki arti tidak sebenarnya yang 

digunakan sebagai sindiran. Keadaan sesuatu diibaratkan dengan sesuatu yang lain. 

Biasanya diungkapkan kepada seseorang atau suatu keadaan tertentu. Contoh: 

(1) Acolo’ binè’ 
‘bermulut perempuan’  
Ungkapan ini disampaikan kepada seorang laki-laki yang cerewet dan tidak 
konsekwen dengan perkataannya 

. 
(2) Sètan nompa’ jhârân 

‘Setan naik kuda’ 
Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang mau senang sendiri, tidak 
memikirkan dan menghargai orang lain. 

 
(3) Ajâm kalèkè 
 ‘Ayam kate’ 
 Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang bertubuh kecil, banyak bicara, tetapi 

penakut dan hanya pandai menggertak. 
 
(4) Èpakaadâ’ nongka’, èpakabudi ngettè’ 
 ‘Diletakkan di depan sombong, diletakkan di belakang menendang’ 
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        Ca’na ghâmpang, tapè maghippon 
        ‘Katanya Jepang, tetapi Nipon  
        Katanya gampang, tetapi merepotkan’ 

 Paparèghân ini digunakan untuk menyindir orang yang melakukan kesalahan 

dalam melaksanakan perintah penutur. Pada saat diberikan penjelasan, dia 

mengatakan sudah paham dan menganggap gampang pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Setelah perintah tersebut dilaksanakan, ternyata ia mengalami kesulitan, 

bahkan melakukan kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang disuruhkan 

sehingga merepotkan banyak orang. 

  

4) Bittowa 

Bittowa sama dengan gugon tuhon dalam masyarakat Jawa. Bittowa artinya ‘nasihat 

dari orang tua/sesepuh’. Isi pesan yang tersirat dalam dalam sebuah bittowa 

merupakan bentuk lain dari kebijakan orang-orang tua zaman dahulu yang 

disampaikan secara tidak langsung atau lugas. Dengan penyampaian nasihat secara 

tersamar dan berisi ancaman berupa bencana jika tidak mengindahkannya, 

dimaksudkan agar yang dinasihati tidak membantah dan melaksanakannya dengan 

penuh keyakinan.  

(1)  Jhâ’ tèdungan èbâkto sorop arè, èkaghâmpang ècapo’ panyakè’. 
‘Jangan tidur pada waktu matahari terbenam karena menyebabkan mudah diserang 
penyakit’ 

 
(2)  Mon tèdung  jhâ’ sampè’ èdhullui arè, èkajhâu rajhekkè. 

 ‘Jangan bangun terdahului matahari, dapat jauh dari rejeki’ 

Isi dari bittowa tersebut sebenarnya dapat dijelaskan secara rasional, yaitu agar 

yang bersangkutan dapat menjalin komunikasi atau silaturrahmi dengan kerabat atau 

tetangga, yang—karena kesibukan kerja pada siang hari—biasanya kesempatan 

bersilaturahmi hanya dapat dilakukan pada malam hari. Kalau seseorang tidur sampai 

siang hari, ia tidak akan dapat bekerja sehingga tidak akan mendapatkan penghasilan. 

(3)  Mon bâ’na otabâ binèna bâ’na ngandung ta’ ollè mokol apapolè  

matèè binatang bân nyalèan orèng, kèdi’ ana’na cacat  
‘Jika kamu atau istrimu sedang hamil, tidak boleh memukul apalagi  
membunuh binatang atau mencela orang, nanti anakmu bisa cacat’ 

(4)  Mon nabra’ kocèng ta’ èkobhur pateppa’, bisa tabra’an. 

  

‘Jika menabrak kucing tidak dikubur baik-baik, dapat celaka’ 

Maksudnya, kita berhati-hati dan waspada dalam mengendarai kendaraan 

bermotor dan kalau sudah berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor 

masih menabrak, maka kita harus bertanggung jawab terhadap korban.  

(5)  Jhâ’ ngakan è bâng-labâng, èka ta’ paju lakè.  
 ‘Jangan makan di dekat pintu, menyebabkan tidak dapat suami.’ 
 
(6)  Jhâ’ ngakanan gheddhâng sangkal, èka ta’ paju lakè.  
     ‘Jangan (suka) makan pisang yang pinggir, dapat menyebabkan tidak dapat suami.’ 
 
(7)  Jhâ’ toju’ è bhântal, kedi’ ècapo’ bubudhun. 
     ‘Jangan duduk di atas bantal, nanti pantatnya terkena bisul.’ 
 
(8)  Jhâ’ acopa ka somor, kèdi’ bibirrâ dhâmbir. 
     ‘Jangan meludah di sumur, nanti bibirnya sumbing.’ 
 
(9)  Mon bâbinè’ ta’ bisa aghâbây topa’, paghi’ èpamèkol pala’na dâjjâl. 
       ‘Jika perempuan tidak dapat membuat ketupat, kelak disuruh memikul kemaluan 

dajjal’ 
 
(10)  Jhâ’ ngakanan montengnga ajâm, èkaloppaan. 

       ‘Jangan suka makan pantat ayam, dapat menyebabkan menjadi pelupa’ 

 

5)  Oca’ Keyasan 

Oca’ Keyasan adalah ungkapan yang memiliki arti tidak sebenarnya yang 

digunakan sebagai sindiran. Keadaan sesuatu diibaratkan dengan sesuatu yang lain. 

Biasanya diungkapkan kepada seseorang atau suatu keadaan tertentu. Contoh: 

(1) Acolo’ binè’ 
‘bermulut perempuan’  
Ungkapan ini disampaikan kepada seorang laki-laki yang cerewet dan tidak 
konsekwen dengan perkataannya 

. 
(2) Sètan nompa’ jhârân 

‘Setan naik kuda’ 
Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang mau senang sendiri, tidak 
memikirkan dan menghargai orang lain. 

 
(3) Ajâm kalèkè 
 ‘Ayam kate’ 
 Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang bertubuh kecil, banyak bicara, tetapi 

penakut dan hanya pandai menggertak. 
 
(4) Èpakaadâ’ nongka’, èpakabudi ngettè’ 
 ‘Diletakkan di depan sombong, diletakkan di belakang menendang’ 
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 Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang tidak bisa diatur, mau menangnya 
sendiri.  

 
(5) Gâgâ’è adâ', kènè’ montengnga 
 ‘Gagah di depan, (tetapi) kecil pinggulnya’ 
      Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang sifatnya munafik, bersikap manis 

kalau berhadapan, tetapi di belakang menjelek-jelekkan; hanya menang 
penampilan, tetapi penakut dan pemalu. 

 

4.2.2.3 Ungkapan Tradisional Samin 

Ungkapan tradisional Samin merupakan ajaran-ajaran yang mereka terima dari 

Samin Surosentiko dan yang  tetap mereka pertahankan (ugemi) sampai sekarang. 

Ajaran-ajaran itu misalnya, orang harus berbudi luhur, jangan membuat orang kecewa, 

dan jangan menyakiti orang lain. Aja drengki srei, tukar padu, dahwean kemeren. Aja kutil 

jumput, bedhog nyolong. Yang artinya ‘jangan membenci dan mengecewakan, 

bertentangan, merendahkan, dan iri. Jangan mengambil hak orang lain, merampok, 

dan mencuri’. Ungkapan tersebut merupakan ajaran yang selalu dipegang teguh oleh 

masyarakat Samin sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan. 

 
 

4.2.2.3 Ungkapan Tradisional Samin 

5)  Oca’ Keyasan 

Oca’ Keyasan adalah ungkapan yang memiliki arti tidak sebenarnya yang 

digunakan sebagai sindiran. Keadaan sesuatu diibaratkan dengan sesuatu yang lain. 

Biasanya diungkapkan kepada seseorang atau suatu keadaan tertentu. Contoh: 

(1) Acolo’ binè’ 
‘bermulut perempuan’  
Ungkapan ini disampaikan kepada seorang laki-laki yang cerewet dan tidak 
konsekwen dengan perkataannya 

. 
(2) Sètan nompa’ jhârân 

‘Setan naik kuda’ 
Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang mau senang sendiri, tidak 
memikirkan dan menghargai orang lain. 

 
(3) Ajâm kalèkè 
 ‘Ayam kate’ 
 Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang bertubuh kecil, banyak bicara, tetapi 

penakut dan hanya pandai menggertak. 

  

 
(4) Èpakaadâ’ nongka’, èpakabudi ngettè’ 
 ‘Diletakkan di depan sombong, diletakkan di belakang menendang’ 
 Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang tidak bisa diatur, mau menangnya 

sendiri.  
 
(5) Gâgâ’è adâ', kènè’ montengnga 
 ‘Gagah di depan, (tetapi) kecil pinggulnya’ 
      Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang sifatnya munafik, bersikap manis 

kalau berhadapan, tetapi di belakang menjelek-jelekkan; hanya menang 
penampilan, tetapi penakut dan pemalu. 

 

4.2.2.3 Ungkapan Tradisional Samin 

Ungkapan tradisional Samin merupakan ajaran-ajaran yang mereka terima dari 

Samin Surosentiko dan yang  tetap mereka pertahankan (ugemi) sampai sekarang. 

Ajaran-ajaran itu misalnya, orang harus berbudi luhur, jangan membuat orang kecewa, 

dan jangan menyakiti orang lain. Aja drengki srei, tukar padu, dahwean kemeren. Aja kutil 

jumput, bedhog nyolong. Yang artinya ‘jangan membenci dan mengecewakan, 

bertentangan, merendahkan, dan iri. Jangan mengambil hak orang lain, merampok, 

dan mencuri’. Ungkapan tersebut merupakan ajaran yang selalu dipegang teguh oleh 

masyarakat Samin sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan. 

 

4.2.2 Penutup 

Ungkapan tradisional merupakan rangkaian nasihat yang diucapkan dalam 

bahasa-bahasa kiasan ataupun bahasa yang mudah dipahami. Ungkapan tradisional 

ditujukan sebagai rujukan dalam berpikir dan berperilaku bagi masyarakat 

pendukungnya sehingga kehidupan sosial bisa berlangsung dengan tertib dan tenteram. 

Senyatanya, ungkapan tradisional bisa digunakan sebagai medium populer untuk terus 

menebarkan kebaikan moral dan budi pekerti sehingga generasi muda tidak 

melupakan begitu saja ajaran-ajaran sosial, budaya, dan religi para leluhurnya.  

Saat ini, ungkapan tradisional memang mengalami tantangan hebat dari budaya 

populer, baik dalam bentuk lagu, acara televisi, maupun film. Sebagai bentuk tradisi 

lisan, ungkapan tradisional semakin jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari, 

baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Penyebarluasan ungkapan-ungkapan 

tradisional, baik melalui institusi pendidikan, cerita bergambar, maupun tayangan 
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 Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang tidak bisa diatur, mau menangnya 
sendiri.  

 
(5) Gâgâ’è adâ', kènè’ montengnga 
 ‘Gagah di depan, (tetapi) kecil pinggulnya’ 
      Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang sifatnya munafik, bersikap manis 

kalau berhadapan, tetapi di belakang menjelek-jelekkan; hanya menang 
penampilan, tetapi penakut dan pemalu. 

 

4.2.2.3 Ungkapan Tradisional Samin 

Ungkapan tradisional Samin merupakan ajaran-ajaran yang mereka terima dari 

Samin Surosentiko dan yang  tetap mereka pertahankan (ugemi) sampai sekarang. 

Ajaran-ajaran itu misalnya, orang harus berbudi luhur, jangan membuat orang kecewa, 

dan jangan menyakiti orang lain. Aja drengki srei, tukar padu, dahwean kemeren. Aja kutil 

jumput, bedhog nyolong. Yang artinya ‘jangan membenci dan mengecewakan, 

bertentangan, merendahkan, dan iri. Jangan mengambil hak orang lain, merampok, 

dan mencuri’. Ungkapan tersebut merupakan ajaran yang selalu dipegang teguh oleh 

masyarakat Samin sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan. 

 
 

4.2.2.3 Ungkapan Tradisional Samin 

5)  Oca’ Keyasan 

Oca’ Keyasan adalah ungkapan yang memiliki arti tidak sebenarnya yang 

digunakan sebagai sindiran. Keadaan sesuatu diibaratkan dengan sesuatu yang lain. 

Biasanya diungkapkan kepada seseorang atau suatu keadaan tertentu. Contoh: 

(1) Acolo’ binè’ 
‘bermulut perempuan’  
Ungkapan ini disampaikan kepada seorang laki-laki yang cerewet dan tidak 
konsekwen dengan perkataannya 

. 
(2) Sètan nompa’ jhârân 

‘Setan naik kuda’ 
Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang mau senang sendiri, tidak 
memikirkan dan menghargai orang lain. 

 
(3) Ajâm kalèkè 
 ‘Ayam kate’ 
 Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang bertubuh kecil, banyak bicara, tetapi 

penakut dan hanya pandai menggertak. 

  

 
(4) Èpakaadâ’ nongka’, èpakabudi ngettè’ 
 ‘Diletakkan di depan sombong, diletakkan di belakang menendang’ 
 Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang tidak bisa diatur, mau menangnya 

sendiri.  
 
(5) Gâgâ’è adâ', kènè’ montengnga 
 ‘Gagah di depan, (tetapi) kecil pinggulnya’ 
      Ungkapan ini disampaikan kepada orang yang sifatnya munafik, bersikap manis 

kalau berhadapan, tetapi di belakang menjelek-jelekkan; hanya menang 
penampilan, tetapi penakut dan pemalu. 

 

4.2.2.3 Ungkapan Tradisional Samin 

Ungkapan tradisional Samin merupakan ajaran-ajaran yang mereka terima dari 

Samin Surosentiko dan yang  tetap mereka pertahankan (ugemi) sampai sekarang. 

Ajaran-ajaran itu misalnya, orang harus berbudi luhur, jangan membuat orang kecewa, 

dan jangan menyakiti orang lain. Aja drengki srei, tukar padu, dahwean kemeren. Aja kutil 

jumput, bedhog nyolong. Yang artinya ‘jangan membenci dan mengecewakan, 

bertentangan, merendahkan, dan iri. Jangan mengambil hak orang lain, merampok, 

dan mencuri’. Ungkapan tersebut merupakan ajaran yang selalu dipegang teguh oleh 

masyarakat Samin sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan. 

 

4.2.2 Penutup 

Ungkapan tradisional merupakan rangkaian nasihat yang diucapkan dalam 

bahasa-bahasa kiasan ataupun bahasa yang mudah dipahami. Ungkapan tradisional 

ditujukan sebagai rujukan dalam berpikir dan berperilaku bagi masyarakat 

pendukungnya sehingga kehidupan sosial bisa berlangsung dengan tertib dan tenteram. 

Senyatanya, ungkapan tradisional bisa digunakan sebagai medium populer untuk terus 

menebarkan kebaikan moral dan budi pekerti sehingga generasi muda tidak 

melupakan begitu saja ajaran-ajaran sosial, budaya, dan religi para leluhurnya.  

Saat ini, ungkapan tradisional memang mengalami tantangan hebat dari budaya 

populer, baik dalam bentuk lagu, acara televisi, maupun film. Sebagai bentuk tradisi 

lisan, ungkapan tradisional semakin jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari, 

baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Penyebarluasan ungkapan-ungkapan 

tradisional, baik melalui institusi pendidikan, cerita bergambar, maupun tayangan 
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media, sebenarnya bisa menjadi perantara bagi pemahaman akan arti penting kearifan 

lokal masyarakat etnis di Jawa Timur.  

 

4.3 Permainan Tradisional 

4.3.1 Pengantar 

Permainan tradisional pada masa lalu pernah ada dan berkembang di 

masyarakat di Jawa Timur. Permainan tradisional itu tersebar di berbagai wilayah Jawa 

Timur, baik di kawasan etnis Jawa, Madura, Tengger, Using, Samin, maupun Bawean 

dan Kangean.  Permainan dalam Bahasa Jawa disebut dengan istilah obag. Obag bisa 

berarti permainan dan bisa juga berarti bermain. Permainan tradisional umumnya 

dilakukan oleh anak-anak, walaupun ada juga yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Permainan tradisional yang ada di Jawa Timur meliputi bekelan, betengan, boi-boian/boi-

boinan, cublak-cublak suweng, cu-cuan, dhakon/congklak, dukka ronjangan, dramenan, 

dhoktri/gotri, egrang, engkle/gedrig, gatheng, jago-jagoan, jamuran, kekehan/gasing, 

layangan/wau, le-alle bengko, nekeran, obag dhelikan, obag sodor, patil lele/benthik, pe-sapean, 

rembang-jirak, sepak tekong, setrengan, somprengan, tim-timan, sumbar suru, yoyo, dan masih 

banyak yang belum terdokumentasikan.  

Kemunculan berbagai macam permainan baru yang berbasis teknologi 

komputer menjadikan permainan tradisional kurang digemari anak-anak sekarang. 

Penyurutan keberadaan permainan tradisional itu juga mengurangi fungsi-fungsi yang 

ada di dalamnya, terutama fungsi olahraga dan olah sosial—seperti memupuk 

kebersamaan (komunalisme). Semakin banyaknya anak-anak yang mengalami obesitas 

dan “gagap sosial” tidak menutup kemungkinan disebabkan tidak berfungsinya 

permainan tradisional. 

 

4.3.2 Ragam Permainan Tradisional 

1. Bekelan 

Bekelan adalah permainan mengambil biji bekel secepat mungkin sebelum bola 

memantul 2 kali. Permainan ini dapat dilakukan sendiri maupun beramai-ramai. 

Bekelan terdiri dari sebuah bola yang terbuat dari karet dan beberapa biji bekel yang 

  

terbuat dari logam kuningan dan terkadang timah. Permainan ini  banyak dimainkan 

oleh anak perempuan. Bekelan terdiri dari permukaan kasar yang ditandai dengan 

lubang-lubang kecil di permukannya berjumlah lima titik, permukaan halus yang ada 

tanda silang atau polos sama sekali, permukaan atas yang ada bintik merahnya, dan 

permukaan bawah yang tidak ada tanda catnya. 

 
Gambar 35 

Peralatan bekelan. 
 

Jalannya permainan: Bekelan dilakukan dengan cara menyebar biji bekel dan 

melempar bola ke atas lalu menangkapnya setelah bola memantul sekali di lantai. 

Kalau bola tidak tertangkap atau bola memantul beberapa kali, pemain dinyatakan 

‘mati’ atau kalah sehingga akan digantikan oleh pemain lain. Setiap awal babak 

permainan bekel, selalu dimainkan dengan cara melempar bola dan menyebar biji bekel. Babak 

pertama, setelah berhasil menangkap bola pada lemparan pertama, pemain melempar 

lagi bola sembari mengambil biji bekel satu per satu sampai habis. Untuk selanjutnya 

secara berurutan, ulangi lagi menyebar seluruh biji bekel dan ambil 2 biji bekel, 3 biji 

bekel, 4 biji bekel, dan terakhir lima biji bekel diraup sekaligus. 

Babak kedua, sembari tetap melempar bola, balik posisi bekel menghadap ke 

atas semua satu persatu. Kemudian, secara berurutan, ambil satu bekel, ambil 2 biji 

bekel, ambil 3 biji bekel, ambil 4 biji bekel, dan terakhir raup seluruh biji bekel. Babak 

ketiga, balik posisi biji bekel menghadap ke bawah dan ulangi langkah seperti langkah 

kedua dengan mengambil biji bekel 1, 2, 4, dan seluruhnya. Babak keempat, balik 

seluruh posisi bekel bagian permukaan yang halus menghadap ke atas lalu ambil biji 

bekel seperti babak ketiga. babak kelima, balik posisi bekel posisi permukaan kasar 
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media, sebenarnya bisa menjadi perantara bagi pemahaman akan arti penting kearifan 

lokal masyarakat etnis di Jawa Timur.  

 

4.3 Permainan Tradisional 

4.3.1 Pengantar 

Permainan tradisional pada masa lalu pernah ada dan berkembang di 
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berarti permainan dan bisa juga berarti bermain. Permainan tradisional umumnya 

dilakukan oleh anak-anak, walaupun ada juga yang dilakukan oleh orang dewasa. 
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dhoktri/gotri, egrang, engkle/gedrig, gatheng, jago-jagoan, jamuran, kekehan/gasing, 

layangan/wau, le-alle bengko, nekeran, obag dhelikan, obag sodor, patil lele/benthik, pe-sapean, 

rembang-jirak, sepak tekong, setrengan, somprengan, tim-timan, sumbar suru, yoyo, dan masih 

banyak yang belum terdokumentasikan.  

Kemunculan berbagai macam permainan baru yang berbasis teknologi 

komputer menjadikan permainan tradisional kurang digemari anak-anak sekarang. 

Penyurutan keberadaan permainan tradisional itu juga mengurangi fungsi-fungsi yang 

ada di dalamnya, terutama fungsi olahraga dan olah sosial—seperti memupuk 

kebersamaan (komunalisme). Semakin banyaknya anak-anak yang mengalami obesitas 

dan “gagap sosial” tidak menutup kemungkinan disebabkan tidak berfungsinya 

permainan tradisional. 

 

4.3.2 Ragam Permainan Tradisional 

1. Bekelan 

Bekelan adalah permainan mengambil biji bekel secepat mungkin sebelum bola 

memantul 2 kali. Permainan ini dapat dilakukan sendiri maupun beramai-ramai. 

Bekelan terdiri dari sebuah bola yang terbuat dari karet dan beberapa biji bekel yang 

  

terbuat dari logam kuningan dan terkadang timah. Permainan ini  banyak dimainkan 

oleh anak perempuan. Bekelan terdiri dari permukaan kasar yang ditandai dengan 

lubang-lubang kecil di permukannya berjumlah lima titik, permukaan halus yang ada 

tanda silang atau polos sama sekali, permukaan atas yang ada bintik merahnya, dan 

permukaan bawah yang tidak ada tanda catnya. 

 
Gambar 35 

Peralatan bekelan. 
 

Jalannya permainan: Bekelan dilakukan dengan cara menyebar biji bekel dan 

melempar bola ke atas lalu menangkapnya setelah bola memantul sekali di lantai. 

Kalau bola tidak tertangkap atau bola memantul beberapa kali, pemain dinyatakan 

‘mati’ atau kalah sehingga akan digantikan oleh pemain lain. Setiap awal babak 

permainan bekel, selalu dimainkan dengan cara melempar bola dan menyebar biji bekel. Babak 

pertama, setelah berhasil menangkap bola pada lemparan pertama, pemain melempar 

lagi bola sembari mengambil biji bekel satu per satu sampai habis. Untuk selanjutnya 

secara berurutan, ulangi lagi menyebar seluruh biji bekel dan ambil 2 biji bekel, 3 biji 

bekel, 4 biji bekel, dan terakhir lima biji bekel diraup sekaligus. 

Babak kedua, sembari tetap melempar bola, balik posisi bekel menghadap ke 

atas semua satu persatu. Kemudian, secara berurutan, ambil satu bekel, ambil 2 biji 

bekel, ambil 3 biji bekel, ambil 4 biji bekel, dan terakhir raup seluruh biji bekel. Babak 

ketiga, balik posisi biji bekel menghadap ke bawah dan ulangi langkah seperti langkah 

kedua dengan mengambil biji bekel 1, 2, 4, dan seluruhnya. Babak keempat, balik 

seluruh posisi bekel bagian permukaan yang halus menghadap ke atas lalu ambil biji 

bekel seperti babak ketiga. babak kelima, balik posisi bekel posisi permukaan kasar 
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menghadap ke atas semua, lalu ambil biji bekel seperti babak sebelumnya. Babak 

terakhir dinamakan nasgopel. Balik posisi biji bekel mengahadap ke atas semua, 

kemudian balik lagi semuanya menghadap ke bawah semua, terus permukaan halus 

menghadap ke atas semua, dan terakhir balik satu per satu permukaan kasarnya 

menghadap ke atas semua. Raup seluruh biji bekel dalam sekali genggaman. Bila ada 

kesalahan dalam langkah nasgopel ini, pemain harus mengulang ke langkah awal 

nasgopel. Pemain yang bisa melewati tahap ini dinyatakan sudah menang dan berhak 

untuk istirahat sambil menonton teman-temannya yang belum bisa menyelesaikan 

permainan. 

Pesan mulia: Permainan bekelan pada dasarnya mengajari anak-anak untuk 

berlatih konsentrasi dan ketangkasan tangan. Konsentrasi sangat dibutuhkan agar 

pemain tidak melakukan kesalahan. Tentu saja, dalam kehidupan sehari-hari 

konsentrasi sangat dibutuhkan, utamanya ketika anak-anak sedang mengikuti proses 

pembelajaran ataupun mengerjakan sesuatu yang lain. Ketangkasan tangan berdampak 

positif kepada kecepatan dan ketepatan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain 

itu, secara medis juga melatih syaraf-syaraf tubuh yang banyak terdapat di tangan. Jika 

temannya banyak, menunggu giliran merupakan hal yang menjengkelkan sehingga 

kadang berharap agar temannya melakukan kesalahan dan segera dapat giliran 

bermain. Dengan demikian, bermain bekelan juga bisa melatih kesabaran, sekaligus 

melatih kebersamaan meskipun mereka saling berkompetisi.  

  

2. Betengan  

Betengan adalah permainan tradisional mempertahankan beteng agar tidak 

kebobolan dan sekaligus menyerang beteng lawan. Nama lain betengan adalah pris-prisan. 

Permainan ini sangat populer di tahun 80-an. Permainan betengan biasanya dilakukan 

oleh anak laki-laki. Meskipun demikian, terkadang anak perempuan juga 

mengikutinya (ikut serta). Dengan kata lain, permainan ini bukan monopoli anak laki-

laki.  

  

Permainan ini membutuhkan tenaga yang kuat dan menguras tenaga karena 

harus dapat lari kencang sehingga biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berumur 

belasan tahun, tetapi masih di bawah usia remaja.  

 
Gambar 36 

Anak-anak sedang bermain betengan.1 
 

Tahun 1970-an daerah pedesaan pada umumnya belum tersentuh oleh listrik, 

sehingga jika malam tiba suasana sunyi senyap dan juga gelap gulita. Oleh karena itu,  

saat bulan purnama tiba sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak di pedesaan. Malam 

yang bagaikan siang (karena sinar rembulan) tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

bermain betengan. Dengan bermain betengan, mereka merasa gembira. Selain itu, satu 

dengan lainnya merasa semakin akrab. Ini artinya bahwa permainan tradisional 

betengan tidak semata-mata berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga yang tidak kalah 

pentingnya adalah keakraban. Selain itu, di dalamnya terkandung nilai-nilai yang 

dapat dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai itu meliputi 

kompetitif, tolong-menolong, dan sportivitas. 

Aturan dan jalannya permainan: Jumlah pemain tidak begitu 

dipermasalahkan (bisa 4,6,8,10 atau lebih). Meskipun demikian, ada satu hal yang 

perlu diperhatikan, yaitu jumlahnya harus genap karena jumlah tersebut harus dibagi 

dua sehingga terbentuk dua kelompok yang jumlah pemainnya sama. Kelompok 

pertama bertugas mempertahankan beteng dari ‘serangan’ kelompok kedua; demikian 

juga sebaliknya.  

Betengan tidak memerlukan peralatan yang khusus. Namun, biasanya yang 

dijadikan sebagai beteng adalah pohon yang cukup besar. Paling tidak, cukup kuat 
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menghadap ke atas semua, lalu ambil biji bekel seperti babak sebelumnya. Babak 

terakhir dinamakan nasgopel. Balik posisi biji bekel mengahadap ke atas semua, 
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itu, secara medis juga melatih syaraf-syaraf tubuh yang banyak terdapat di tangan. Jika 

temannya banyak, menunggu giliran merupakan hal yang menjengkelkan sehingga 
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Betengan adalah permainan tradisional mempertahankan beteng agar tidak 

kebobolan dan sekaligus menyerang beteng lawan. Nama lain betengan adalah pris-prisan. 

Permainan ini sangat populer di tahun 80-an. Permainan betengan biasanya dilakukan 

oleh anak laki-laki. Meskipun demikian, terkadang anak perempuan juga 

mengikutinya (ikut serta). Dengan kata lain, permainan ini bukan monopoli anak laki-

laki.  

  

Permainan ini membutuhkan tenaga yang kuat dan menguras tenaga karena 

harus dapat lari kencang sehingga biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berumur 

belasan tahun, tetapi masih di bawah usia remaja.  
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sehingga jika malam tiba suasana sunyi senyap dan juga gelap gulita. Oleh karena itu,  

saat bulan purnama tiba sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak di pedesaan. Malam 

yang bagaikan siang (karena sinar rembulan) tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

bermain betengan. Dengan bermain betengan, mereka merasa gembira. Selain itu, satu 

dengan lainnya merasa semakin akrab. Ini artinya bahwa permainan tradisional 

betengan tidak semata-mata berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga yang tidak kalah 

pentingnya adalah keakraban. Selain itu, di dalamnya terkandung nilai-nilai yang 

dapat dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai itu meliputi 

kompetitif, tolong-menolong, dan sportivitas. 

Aturan dan jalannya permainan: Jumlah pemain tidak begitu 

dipermasalahkan (bisa 4,6,8,10 atau lebih). Meskipun demikian, ada satu hal yang 

perlu diperhatikan, yaitu jumlahnya harus genap karena jumlah tersebut harus dibagi 

dua sehingga terbentuk dua kelompok yang jumlah pemainnya sama. Kelompok 

pertama bertugas mempertahankan beteng dari ‘serangan’ kelompok kedua; demikian 

juga sebaliknya.  

Betengan tidak memerlukan peralatan yang khusus. Namun, biasanya yang 

dijadikan sebagai beteng adalah pohon yang cukup besar. Paling tidak, cukup kuat 
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untuk dijadikan pegangan atau dipegang (tidak patah dan tidak bergoyang). Permainan 

ini memiliki beberapa aturan untuk menentukan hukuman serta siapa yang kalah dan 

siapa yang menang.  

Pertama, kelompok yang pemainnya lebih dahulu keluar dari beteng-nya adalah 

pemain yang berposisi dikenai (dikejar) oleh pemain beteng lainnya (lawan). Kedua, 

pemain yang tertangkap oleh lawannya dijadikan sebagai tahanan. Pemain yang 

tertangkap ini harus berdiri di samping kiri benteng lawan dengan jarak kurang lebih 

3 depa (kurang lebih 2 meter dari beteng lawan). Ketiga, pemain yang ditahan dapat 

‘hidup kembali’ (bermain kembali) jika ada temannya yang menolong dengan 

menyambarnya (menyentuhnya). Keempat, jika semua pemain lawan dapat tertangkap, 

maka permainan berakhir. Dalam hal ini yang keluar sebagai pemenang adalah 

kelompok yang dapat menahan semua pemain kelompok lawan.  

Permainan diawali dengan keluarnya salah satu pemain dari beteng-nya (sebut 

saja beteng A). Ia berlari-lari kecil mendekati beteng lawan (sebut saja beteng B). Salah 

satu pemain dari beteng B berusaha untuk mengejar dan menangkapnya. Melihat 

temannya dikejar, pemain kedua dari beteng A mencoba menolongnya dengan 

mengejar pemain pertama dari beteng B. Jika tertangkap, pemain pertama dari beteng B 

menjadi tahanan. Ia harus berdiri di samping kanan beteng A (kurang lebih 2 meter 

dari beteng A). Pemain kedua dari beteng B pun keluar dari beteng-nya dan mengejar 

pemain kedua dari beteng A. Jika pemain kedua dari beteng A tertangkap, pemain 

tersebut menjadi tahanan grup B dan berdiri di samping kiri beteng B (kurang lebih 2 

meter dari beteng B). Demikian seterusnya sampai semua anggota dari salah satu grup 

tertawan semua. Grup yang bisa melakukan hal itu berarti grup tersebut yang 

memenangkan permainan.  

Pesan mulia: Nilai kompetitif tercermin dari masing-masing kelompok yang 

berusaha untuk mempertahankan atau menjaga beteng-nya agar tidak kebobolan dan 

sekaligus membobol beteng lawan sehingga memenangkan permainan. Nilai tolong-

menolong tercermin dari usaha “menghidupkan kembali” anggotanya yang tertawan 

lawan. Nilai sportivitas tercermin dari jalannya permainan yang mengacu kepada 

aturan permainan. Dalam konteks ini pemain yang lebih dahulu keluar dari beteng-nya 

  

adalah pemain yang berposisi dikejar oleh pemain beteng lawan, dan bukan sebaliknya. 

Kemudian, jika tertangkap yang bersangkutan dengan suka rela menjadi tahanan. 

 

3) Boi-boian/Boi-boinan  

Boi-boinan (Madura, gempuran) adalah permainan berupa upaya untuk 

menghancurkan (menjadikan berantakan) tumpukan pecahan gerabah/genting sebagai 

perlengkapan utama permainan ini. Boi-boian sifatnya menghibur, yaitu anak-anak 

melakukannya sebagai suatu aktivitas untuk mengisi waktu senggang, baik siang hari 

maupun sore hari, misalnya pada waktu istirahat di sekolah atau sepulang dari sekolah 

dan setelah membantu orang tuanya.  

  
Gambar 37 

Anak-anak sedang bermain boi-boian.2 
 

Jumlah para pelaku permainan tidak ditentukan, lebih banyak jumlahnya akan 

lebih seru permainan ini. Biasanya permainan ini dilakukan oleh dua puluh orang 

yang terbagi menjadi dua kelompok. Permainan ini mudah dimainkan dan 

membutuhkan kekuatan fisik, kecerdikan, akal, keterampilan, dan kemampuan 

prediksi. Peralatan permainan ini sangat sederhana, sesuai dengan kondisi alam dan 

latar belakang budaya agraris, yakni beberapa keping kereweng (pecahan gerabah, 

tembikar, ataupun genting). Alat ini harus cukup keras dan kuat, serta dapat disusun 

dalam tumpukan di atas tanah. Selain itu diperlukan pula sebuah bola. Bola ini digu-

nakan sebagai alat pelempar, bisa bola kasti bekas atau bola buatan sendiri dari sisa-sisa 

kain (perca) atau daun pisang kering. Untuk tempat bermain dipilih halaman yang 

luas atau suatu lapangan. 
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untuk dijadikan pegangan atau dipegang (tidak patah dan tidak bergoyang). Permainan 

ini memiliki beberapa aturan untuk menentukan hukuman serta siapa yang kalah dan 

siapa yang menang.  

Pertama, kelompok yang pemainnya lebih dahulu keluar dari beteng-nya adalah 

pemain yang berposisi dikenai (dikejar) oleh pemain beteng lainnya (lawan). Kedua, 
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tertangkap ini harus berdiri di samping kiri benteng lawan dengan jarak kurang lebih 

3 depa (kurang lebih 2 meter dari beteng lawan). Ketiga, pemain yang ditahan dapat 

‘hidup kembali’ (bermain kembali) jika ada temannya yang menolong dengan 

menyambarnya (menyentuhnya). Keempat, jika semua pemain lawan dapat tertangkap, 

maka permainan berakhir. Dalam hal ini yang keluar sebagai pemenang adalah 

kelompok yang dapat menahan semua pemain kelompok lawan.  

Permainan diawali dengan keluarnya salah satu pemain dari beteng-nya (sebut 

saja beteng A). Ia berlari-lari kecil mendekati beteng lawan (sebut saja beteng B). Salah 

satu pemain dari beteng B berusaha untuk mengejar dan menangkapnya. Melihat 

temannya dikejar, pemain kedua dari beteng A mencoba menolongnya dengan 

mengejar pemain pertama dari beteng B. Jika tertangkap, pemain pertama dari beteng B 

menjadi tahanan. Ia harus berdiri di samping kanan beteng A (kurang lebih 2 meter 

dari beteng A). Pemain kedua dari beteng B pun keluar dari beteng-nya dan mengejar 

pemain kedua dari beteng A. Jika pemain kedua dari beteng A tertangkap, pemain 

tersebut menjadi tahanan grup B dan berdiri di samping kiri beteng B (kurang lebih 2 

meter dari beteng B). Demikian seterusnya sampai semua anggota dari salah satu grup 

tertawan semua. Grup yang bisa melakukan hal itu berarti grup tersebut yang 

memenangkan permainan.  

Pesan mulia: Nilai kompetitif tercermin dari masing-masing kelompok yang 

berusaha untuk mempertahankan atau menjaga beteng-nya agar tidak kebobolan dan 

sekaligus membobol beteng lawan sehingga memenangkan permainan. Nilai tolong-

menolong tercermin dari usaha “menghidupkan kembali” anggotanya yang tertawan 

lawan. Nilai sportivitas tercermin dari jalannya permainan yang mengacu kepada 

aturan permainan. Dalam konteks ini pemain yang lebih dahulu keluar dari beteng-nya 

  

adalah pemain yang berposisi dikejar oleh pemain beteng lawan, dan bukan sebaliknya. 

Kemudian, jika tertangkap yang bersangkutan dengan suka rela menjadi tahanan. 

 

3) Boi-boian/Boi-boinan  

Boi-boinan (Madura, gempuran) adalah permainan berupa upaya untuk 

menghancurkan (menjadikan berantakan) tumpukan pecahan gerabah/genting sebagai 

perlengkapan utama permainan ini. Boi-boian sifatnya menghibur, yaitu anak-anak 

melakukannya sebagai suatu aktivitas untuk mengisi waktu senggang, baik siang hari 

maupun sore hari, misalnya pada waktu istirahat di sekolah atau sepulang dari sekolah 

dan setelah membantu orang tuanya.  

  
Gambar 37 

Anak-anak sedang bermain boi-boian.2 
 

Jumlah para pelaku permainan tidak ditentukan, lebih banyak jumlahnya akan 

lebih seru permainan ini. Biasanya permainan ini dilakukan oleh dua puluh orang 

yang terbagi menjadi dua kelompok. Permainan ini mudah dimainkan dan 

membutuhkan kekuatan fisik, kecerdikan, akal, keterampilan, dan kemampuan 

prediksi. Peralatan permainan ini sangat sederhana, sesuai dengan kondisi alam dan 

latar belakang budaya agraris, yakni beberapa keping kereweng (pecahan gerabah, 

tembikar, ataupun genting). Alat ini harus cukup keras dan kuat, serta dapat disusun 

dalam tumpukan di atas tanah. Selain itu diperlukan pula sebuah bola. Bola ini digu-
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Aturan dan jalannya permainan: Sebelum permainan dimulai, terlebih dahulu 

dilakukan suatu konsensus berapa “sawah” yang harus dicapai oleh setiap kelompok 

dalam permainan ini. Misalnya ditentukan sejumlah “sawah lima“, kelompok yang 

mencapai jumlah sawah tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Selain itu, juga 

ditetapkan hukuman bagi yang kalah sebagai konsekuensi dari kekalahan. Hukuman 

tersebut bergantung pada kesepakatan pemain. Apabila semua pemain telah sepakat, 

dibentuklah kelompok pemain. Pembentukan kelompok pemain dibuat seimbang 

antarkelompok. Jika penentuan kelompok pemain sudah seimbang, dilakukan sut 

untuk menentukan siapa yang menjadi pemain dan penjaga (nggesang, Tulungagung 

dinamakan mbasang).  

Pihak yang kalah (misalnya kelompok B) mengambil beberapa keping kereweng 

dan menyusun secara tertumpuk di tengah lapangan permainan. Setelah itu, 

menentukan titik yang berjarak kurang lebih tiga sampai lima langkah dari tumpukan 

tersebut. Dari titik inilah, kelompok pemenang (kelompok A) satu per satu 

melemparkan bola ke arah tumpukan kereweng dengan tujuan menjadikan berantakan 

tumpukan tersebut. Pihak yang kalah (kelompok B) berjaga di sekitar tumpukan 

gerabah, secara tersebar, merata, dengan perhitungan bahwa mereka siap menangkap 

bola sewaktu-waktu bola dilempar lawan.  

Setiap pelempar berhak melempar sampai tiga kali. Jika dalam kesempatan 

tersebut gagal mengenai sasaran, tugasnya segera digantikan teman berikutnya. Jika 

dalam semua anggota kelompok tersebut gagal, kelompok itu berganti peran sebagai 

penjaga. Kelompok yang tadi berjaga (kelompok B) kini menjadi pelempar bola, 

sebaliknya apabila salah satu lemparan dari kelompok A mengenai sasaran, penjaga 

(kelompok B) harus secepatnya menangkap bola dan berusaha menembakkan bola ke 

arah tubuh lawan (kelompok A si pelempar bola), atau melemparkannya pada 

temannya yang lain dari kelompok B. Maksudnya agar teman tersebut (kelompok B) 

segera melemparkan bola untuk “ditembakkan” ke arah salah satu tubuh lawan 

(kelompok A si pelempar bola). Pembawa bola itu harus tetap berada di suatu tempat 

tertentu. Namun, apabila tidak membawa bola, ia boleh mencari tempat yang strategis 

  

untuk siap menerima bola dan melemparnya ke arah salah satu musuhnya, yakni 

kelompok A.  

Adapun pihak pelempar bola (kelompok A) yang sekarang menjadi sasaran 

tembakan bola lawan (kelompok B) harus berusaha menghindar dari kemungkinan 

ditembak dengan bola. Mereka akan lari bercerai-berai menjauhi pemenang bola 

(anggota kelompok B). Ketika bola ditembakkan dan tidak mengenai tubuh salah satu 

pemain lawannya (kelompok A), ada kalanya bola itu jauh terpelanting  dan tidak 

tertangkap oleh si penjaga (kelompok B). Bila terjadi demikian, si pemenang 

(kelompok A) harus berusaha menumpuk kembali pecahan kereweng yang porak-

poranda tadi. Bila mereka berhasil tanpa terkena tembakan bola, secepatnya anak yang 

bersangkutan meneriakkan kemenangannya dengan kata “sawaaaahhh”. Ini berarti 

kelompok pemenang (kelompok A) memperoleh satu nilai atau sawah satu. Permainan 

pun dimulai lagi seperti semula. Demikianlah seterusnya sampai salah satu kelompok 

mencapai “sawah lima” berdasarkan kesepakatan bersama sebelum permainan dimulai.  

Pesan mulia. Boi-boian merupakan permainan kompetitif karena si pemain 

berusaha untuk memenangkan permainan. Dalam permainan ini terkandung dua 

unsur gabungan, yakni unsur bermain dan berolahraga. Unsur olahraganya terlihat 

pada fungsi permainan yang cocok untuk melatih ketangkasan dan keterampilan anak-

anak sehingga gerak badan yang ditimbulkan seolah-olah sedang berolahraga. 

Permainan boi-boian atau gempuran memiliki manfaat untuk melatih motorik, baik 

kasar (kekuatan) maupun halus (ketepatan), koordinasi, dan kepatuhan. Selain itu, 

makna gotong royong sangat tampak dalam kerjasama antarpemain dalam satu 

kelompok. 

 

4. Cublak-cublak Suweng  

Cublak-cublak suweng adalah permainan yang memiliki tujuan untuk 

menemukan “anting suweng” yang disembunyikan pemain. Permainan ini  dimainkan 

oleh beberapa anak minimal tiga anak, tetapi lebih baik antara 6 sampai 8 anak. 

Permainan ini diawali dengan hom pim pa alaium gambreng dan yang kalah menjadi Pak 

Empo, berbaring telungkup di tengah. Sementara, anak-anak lain yang duduk 
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Aturan dan jalannya permainan: Sebelum permainan dimulai, terlebih dahulu 

dilakukan suatu konsensus berapa “sawah” yang harus dicapai oleh setiap kelompok 

dalam permainan ini. Misalnya ditentukan sejumlah “sawah lima“, kelompok yang 

mencapai jumlah sawah tersebut dinyatakan sebagai pemenang. Selain itu, juga 

ditetapkan hukuman bagi yang kalah sebagai konsekuensi dari kekalahan. Hukuman 

tersebut bergantung pada kesepakatan pemain. Apabila semua pemain telah sepakat, 

dibentuklah kelompok pemain. Pembentukan kelompok pemain dibuat seimbang 

antarkelompok. Jika penentuan kelompok pemain sudah seimbang, dilakukan sut 

untuk menentukan siapa yang menjadi pemain dan penjaga (nggesang, Tulungagung 

dinamakan mbasang).  

Pihak yang kalah (misalnya kelompok B) mengambil beberapa keping kereweng 

dan menyusun secara tertumpuk di tengah lapangan permainan. Setelah itu, 

menentukan titik yang berjarak kurang lebih tiga sampai lima langkah dari tumpukan 

tersebut. Dari titik inilah, kelompok pemenang (kelompok A) satu per satu 

melemparkan bola ke arah tumpukan kereweng dengan tujuan menjadikan berantakan 

tumpukan tersebut. Pihak yang kalah (kelompok B) berjaga di sekitar tumpukan 

gerabah, secara tersebar, merata, dengan perhitungan bahwa mereka siap menangkap 

bola sewaktu-waktu bola dilempar lawan.  

Setiap pelempar berhak melempar sampai tiga kali. Jika dalam kesempatan 

tersebut gagal mengenai sasaran, tugasnya segera digantikan teman berikutnya. Jika 

dalam semua anggota kelompok tersebut gagal, kelompok itu berganti peran sebagai 

penjaga. Kelompok yang tadi berjaga (kelompok B) kini menjadi pelempar bola, 

sebaliknya apabila salah satu lemparan dari kelompok A mengenai sasaran, penjaga 

(kelompok B) harus secepatnya menangkap bola dan berusaha menembakkan bola ke 

arah tubuh lawan (kelompok A si pelempar bola), atau melemparkannya pada 

temannya yang lain dari kelompok B. Maksudnya agar teman tersebut (kelompok B) 

segera melemparkan bola untuk “ditembakkan” ke arah salah satu tubuh lawan 

(kelompok A si pelempar bola). Pembawa bola itu harus tetap berada di suatu tempat 

tertentu. Namun, apabila tidak membawa bola, ia boleh mencari tempat yang strategis 

  

untuk siap menerima bola dan melemparnya ke arah salah satu musuhnya, yakni 

kelompok A.  

Adapun pihak pelempar bola (kelompok A) yang sekarang menjadi sasaran 

tembakan bola lawan (kelompok B) harus berusaha menghindar dari kemungkinan 

ditembak dengan bola. Mereka akan lari bercerai-berai menjauhi pemenang bola 

(anggota kelompok B). Ketika bola ditembakkan dan tidak mengenai tubuh salah satu 

pemain lawannya (kelompok A), ada kalanya bola itu jauh terpelanting  dan tidak 

tertangkap oleh si penjaga (kelompok B). Bila terjadi demikian, si pemenang 

(kelompok A) harus berusaha menumpuk kembali pecahan kereweng yang porak-

poranda tadi. Bila mereka berhasil tanpa terkena tembakan bola, secepatnya anak yang 

bersangkutan meneriakkan kemenangannya dengan kata “sawaaaahhh”. Ini berarti 

kelompok pemenang (kelompok A) memperoleh satu nilai atau sawah satu. Permainan 

pun dimulai lagi seperti semula. Demikianlah seterusnya sampai salah satu kelompok 

mencapai “sawah lima” berdasarkan kesepakatan bersama sebelum permainan dimulai.  

Pesan mulia. Boi-boian merupakan permainan kompetitif karena si pemain 

berusaha untuk memenangkan permainan. Dalam permainan ini terkandung dua 

unsur gabungan, yakni unsur bermain dan berolahraga. Unsur olahraganya terlihat 

pada fungsi permainan yang cocok untuk melatih ketangkasan dan keterampilan anak-

anak sehingga gerak badan yang ditimbulkan seolah-olah sedang berolahraga. 

Permainan boi-boian atau gempuran memiliki manfaat untuk melatih motorik, baik 

kasar (kekuatan) maupun halus (ketepatan), koordinasi, dan kepatuhan. Selain itu, 

makna gotong royong sangat tampak dalam kerjasama antarpemain dalam satu 

kelompok. 

 

4. Cublak-cublak Suweng  

Cublak-cublak suweng adalah permainan yang memiliki tujuan untuk 

menemukan “anting suweng” yang disembunyikan pemain. Permainan ini  dimainkan 

oleh beberapa anak minimal tiga anak, tetapi lebih baik antara 6 sampai 8 anak. 

Permainan ini diawali dengan hom pim pa alaium gambreng dan yang kalah menjadi Pak 

Empo, berbaring telungkup di tengah. Sementara, anak-anak lain yang duduk 
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melingkar dengan membuka telapak tangan menghadap ke atas dan meletakkannya di 

punggung Pak Empo.  

 
Gambar 38 

Anak-anak sedang bermain cublak-cublak suweng.3 
 

Salah satu anak memegang biji/kerikil dan dipindah dari telapak tangan satu ke 

telapak tangan lainnya diiringi lagu Cublak-Cublek Suweng. “Cublak cublek suweng, 

suwenge ting gelenter, mambu ketundhung gudel. Pak empo lera-lere, sapa ngguyu ndhelikake. 

Sir sir pong dhele gosong, sir sir pong dhele gosong”. Pada kalimat ”Sapa ngguyu ndhelikake” 

diserahkan biji/kerikil ke tangan seorang anak untuk disembunyikan dalam 

genggaman. Di akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, 

pura-pura menyembunyikan kerikil  sambil menggerak-gerakkan tangan. Pak Empo 

bangun dan menebak di tangan siapa biji/kerikil disembunyikan. Bila tebakannya 

benar, anak yang menggenggam biji/kerikil gantian menjadi Pak Empo. Bila salah, Pak 

Empo kembali ke posisi semula dan permainan diulang lagi. 

Pesan mulia: Permainan ini memiliki fungsi agar anak belajar menyanyi, 

mencocokkan ritme lagu dengan gerakan tangan, mengenal bahasa Jawa, melatih 

motorik halus, belajar mengikuti aturan, latihan kerja sama dan belajar menyimpan 

rahasia.  

 

5) Cu-cuan  

“Cuuuuuuu……………….”, itulah suara yang diserukan oleh anak-anak yang 

ditugasi untuk mengejar lawannya bermain. Oleh karena itu, permainan ini disebut cu-

cuan yang berarti “bermain cu”. Kata “cu” di sini tidak mengandung pengertian apa-

  

apa selain tiruan suara “cu” yang panjang tersebut. Pada umumnya yang melakukan 

permainan ini adalah anak laki-laki para petani dengan jumlah sepuluh anak. 

Permainan ini sifatnya hiburan untuk mengisi kekosongan waktu di siang hari setelah 

pulang dari sekolah atau setelah melakukan pekerjaan yang harus dilakukan di 

rumahnya. Dalam pelaksanaannya, cu-cuan tidak diiringi nyanyian atau pun musik 

gamelan, yang terdengar hanya suara “cuuuuu” ke luar dari mulut anak yang sedang 

mencari. 

Jalannya permainan: Jumlah sepuluh pemain dibagi dua kelompok dengan 

kekuatan yang seimbang. Peralatan yang dipergunakan dalam cu-cuan ini tidak ada, 

kecuali sebuah tonggak atau pohon ataupun bengko untuk tempat hinggap yang 

disebut “penclokan”, tetapi jika ini tidak ada dapat pula dibuatkan sebuah lingkaran 

kecil di atas tanah. Dua kelompok berperan masing-masing sebagai penjaga dan lawan. 

Lawan bersembunyi hingga ditemukan oleh penjaga.  

Bila berhasil diketemukan, lawan yang bersembunyi dikejarnya sampai dapat. 

Namun, jika hampir kehabisan napas, harus segera kembali ke tempat pangkalan 

untuk mengambil napas dan kemudian turun ke lapangan kembali untuk mencari dan 

mengejar sambil bersuara “cuuuuuuu…….”. Hal ini dilakukan karena pada waktu 

mencari dan mengejar “cuuuuuu……………………” tidak boleh terputus. Jika terputus, 

yang berposisi sebagai lawan akan mengejar penjaga. Jika penjaga sampai pada 

“penclokan”, dia dinyatakan selamat dan berposisi sebagai pemburu lagi. Demikianlah 

permainan cu-cuan itu berlangsung sampai anak- anak merasa lelah. Biasanya 

permainan tersebut berlangsung lama karena di sini dilakukan cara selamat-

menyelamatkan teman sekelompoknya. 

Pesan mulia: Cu-cuan merupakan permainan hiburan yang bersifat kompetitif 

karena si pemain berusaha untuk memenangkan permainan. Permainan ini 

mengandung dua unsur gabungan, yakni unsur bermain dan berolahraga. Dalam 

bermain, si anak yang bermain benar-benar menikmatinya sebagai suatu permainan 

yang tidak sungguh-sungguh. Unsur olahraga yang terlihat pada fungsi permainan ini 

cocok untuk melatih kecekatan, kecermatan, dan kewaspadaan serta pengaturan 

napas. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan cu-cuan ini, antara lain, adalah 
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melingkar dengan membuka telapak tangan menghadap ke atas dan meletakkannya di 

punggung Pak Empo.  

 
Gambar 38 

Anak-anak sedang bermain cublak-cublak suweng.3 
 

Salah satu anak memegang biji/kerikil dan dipindah dari telapak tangan satu ke 

telapak tangan lainnya diiringi lagu Cublak-Cublek Suweng. “Cublak cublek suweng, 

suwenge ting gelenter, mambu ketundhung gudel. Pak empo lera-lere, sapa ngguyu ndhelikake. 

Sir sir pong dhele gosong, sir sir pong dhele gosong”. Pada kalimat ”Sapa ngguyu ndhelikake” 

diserahkan biji/kerikil ke tangan seorang anak untuk disembunyikan dalam 

genggaman. Di akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan masing-masing, 

pura-pura menyembunyikan kerikil  sambil menggerak-gerakkan tangan. Pak Empo 

bangun dan menebak di tangan siapa biji/kerikil disembunyikan. Bila tebakannya 

benar, anak yang menggenggam biji/kerikil gantian menjadi Pak Empo. Bila salah, Pak 

Empo kembali ke posisi semula dan permainan diulang lagi. 

Pesan mulia: Permainan ini memiliki fungsi agar anak belajar menyanyi, 

mencocokkan ritme lagu dengan gerakan tangan, mengenal bahasa Jawa, melatih 

motorik halus, belajar mengikuti aturan, latihan kerja sama dan belajar menyimpan 

rahasia.  

 

5) Cu-cuan  

“Cuuuuuuu……………….”, itulah suara yang diserukan oleh anak-anak yang 

ditugasi untuk mengejar lawannya bermain. Oleh karena itu, permainan ini disebut cu-

cuan yang berarti “bermain cu”. Kata “cu” di sini tidak mengandung pengertian apa-

  

apa selain tiruan suara “cu” yang panjang tersebut. Pada umumnya yang melakukan 

permainan ini adalah anak laki-laki para petani dengan jumlah sepuluh anak. 

Permainan ini sifatnya hiburan untuk mengisi kekosongan waktu di siang hari setelah 

pulang dari sekolah atau setelah melakukan pekerjaan yang harus dilakukan di 

rumahnya. Dalam pelaksanaannya, cu-cuan tidak diiringi nyanyian atau pun musik 

gamelan, yang terdengar hanya suara “cuuuuu” ke luar dari mulut anak yang sedang 

mencari. 

Jalannya permainan: Jumlah sepuluh pemain dibagi dua kelompok dengan 

kekuatan yang seimbang. Peralatan yang dipergunakan dalam cu-cuan ini tidak ada, 

kecuali sebuah tonggak atau pohon ataupun bengko untuk tempat hinggap yang 

disebut “penclokan”, tetapi jika ini tidak ada dapat pula dibuatkan sebuah lingkaran 

kecil di atas tanah. Dua kelompok berperan masing-masing sebagai penjaga dan lawan. 

Lawan bersembunyi hingga ditemukan oleh penjaga.  

Bila berhasil diketemukan, lawan yang bersembunyi dikejarnya sampai dapat. 

Namun, jika hampir kehabisan napas, harus segera kembali ke tempat pangkalan 

untuk mengambil napas dan kemudian turun ke lapangan kembali untuk mencari dan 

mengejar sambil bersuara “cuuuuuuu…….”. Hal ini dilakukan karena pada waktu 

mencari dan mengejar “cuuuuuu……………………” tidak boleh terputus. Jika terputus, 

yang berposisi sebagai lawan akan mengejar penjaga. Jika penjaga sampai pada 

“penclokan”, dia dinyatakan selamat dan berposisi sebagai pemburu lagi. Demikianlah 

permainan cu-cuan itu berlangsung sampai anak- anak merasa lelah. Biasanya 

permainan tersebut berlangsung lama karena di sini dilakukan cara selamat-

menyelamatkan teman sekelompoknya. 

Pesan mulia: Cu-cuan merupakan permainan hiburan yang bersifat kompetitif 

karena si pemain berusaha untuk memenangkan permainan. Permainan ini 

mengandung dua unsur gabungan, yakni unsur bermain dan berolahraga. Dalam 

bermain, si anak yang bermain benar-benar menikmatinya sebagai suatu permainan 

yang tidak sungguh-sungguh. Unsur olahraga yang terlihat pada fungsi permainan ini 

cocok untuk melatih kecekatan, kecermatan, dan kewaspadaan serta pengaturan 

napas. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan cu-cuan ini, antara lain, adalah 



282

  

gotong-royong, rasa persatuan, kepatuhan akan perjanjian, dan demokrasi—dalam 

artian pihak yang kalah akan mengakui kemenangan lawannya.  

 

Dhakon adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh dua anak 

perempuan. Permainan dhakon menggunakan papan uang yang disebut papan congklak. 

Papan terdiri atas 16 lubang untuk menyimpan biji congklak. Keenam belas lubang 

tersebut saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Kemudian, anak-anak 

pun membutuhkan 98 biji congklak. Biji congklak yang biasanya digunakan adalah 

cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. 

 
Gambar 39 

Dua perempuan remaja pada masa lalu sedang bermain dhakon.4 

Jalannya permainan: Terdapat beberapa tahapan dalam permainan dhakon. 

Pertama, saat akan memulai permainan setiap lubang di isi dengan 7 biji tetapi biarkan 

lubang induk tetap dikosongkan. Kedua, ditentukan siapa yang akan memulai 

permainan terlebih dahulu, maka pemain dimulai dengan memilih salah satu lubang. 

Ketiga, sebarkan biji yang ada di lubang tersebut ke setiap lubang lainnya searah 

dengan jarum jam, masing-masing lubang diisi dengan 1 biji. Jika biji yang terakhir 

jatuh di lubang yang ada bijinya maka biji yang ada di lubang tersebut diambil lagi. 

Kemudian meneruskan permainan dengan mengisi kembali lubang selanjutnya 

dengan biji yang diambil tadi. Tidak boleh lupa untuk mengisikan biji ke lubang 

induk setiap melewatinya sedangkan lubang induk lawan tidak perlu diisi.  

  

Keempat, apabila biji terakhir ternyata masuk ke dalam lubang induk sendiri, 

berarti pemain bisa memilih lubang lainnya untuk memulai lagi. Namun, saat biji 

terakhir jatuh pada salah satu lubang yang kosong, berarti giliran untuk lawan 

bermain, sementara permainan sendiri usai dan menunggu giliran selanjutnya. Kelima, 

jika lubang tempat biji terakhir itu ada di salah satu dari 7 lubang yang ada di baris 

sendiri, biji yang ada di seberang lubang tersebut beserta satu biji terakhir yang ada di 

lubang kosong akan menjadi milik sendiri dan akan dimasukkan ke dalam lubang 

induk sendiri.  

Keenam, setelah semua baris kosong, permainan dimulai lagi dengan mengisi 7 

lubang milik sendiri masing-masing 7 biji dari biji yang ada di lubang induk; dimulai 

dari lubang yang terdekat dengan lubang induk. Apabila tidak mencukupi, lubang 

yang lainnya dibiarkan kosong dan selama permainan tidak boleh diisi dan kalau ada 

yang secara tidak sengaja mengisi lubang tersebut biji boleh diambil siapa yang cepat 

mendapatkan biji tersebut akan menjadi miliknya. 

Pesan mulia: Permainan dhakon atau congklak dapat mengembangkan berbagai 

aspek yang harus dikembangkan pada anak, yaitu motorik halus, emosi, jiwa, kognisi, 

dan sosialisasi. Saat memegang dan memainkan biji congklak yang paling berperanan 

adalah motorik halus anak yaitu jari tangan. Hal tersebut bermanfaat bagi anak untuk 

memegang dan menggenggam alat tulis. Dengan begitu, anak dapat menulis bahkan 

mengetik dengan baik dan cepat. Selain itu, bermain dhakon sangat memerlukan 

kesabaran dan ketelitian, terutama saat pemain harus membagikan biji congklak ke 

dalam lubang-lubang yang ada di depannya. Dalam permainan ini diperlukan 

kemampuan untuk menerima kekalahan (sportif) karena permainan ini dilakukan 

hanya 2 orang sehingga akan terlihat jelas menang atau kalahnya. 

Permainan ini juga dapat melatih kemampuan menganalisis (kognitif). Untuk 

bisa menjadi pemenang, kemampuan untuk menganalisis sangat diperlukan, terutama 

saat lawan mendapatkan giliran untuk bermain. Permainan ini dapat menjalin kontak 

sosial atau berlatih bersosialisasi. Permainan ini dilakukan secara bersama-sama 

sehingga akan terjalin suatu kontak sosial antarpemainnya. Bermain congklak juga 
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gotong-royong, rasa persatuan, kepatuhan akan perjanjian, dan demokrasi—dalam 

artian pihak yang kalah akan mengakui kemenangan lawannya.  

 

Dhakon adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh dua anak 

perempuan. Permainan dhakon menggunakan papan uang yang disebut papan congklak. 

Papan terdiri atas 16 lubang untuk menyimpan biji congklak. Keenam belas lubang 

tersebut saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Kemudian, anak-anak 

pun membutuhkan 98 biji congklak. Biji congklak yang biasanya digunakan adalah 

cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. 

 
Gambar 39 

Dua perempuan remaja pada masa lalu sedang bermain dhakon.4 

Jalannya permainan: Terdapat beberapa tahapan dalam permainan dhakon. 

Pertama, saat akan memulai permainan setiap lubang di isi dengan 7 biji tetapi biarkan 

lubang induk tetap dikosongkan. Kedua, ditentukan siapa yang akan memulai 

permainan terlebih dahulu, maka pemain dimulai dengan memilih salah satu lubang. 

Ketiga, sebarkan biji yang ada di lubang tersebut ke setiap lubang lainnya searah 

dengan jarum jam, masing-masing lubang diisi dengan 1 biji. Jika biji yang terakhir 

jatuh di lubang yang ada bijinya maka biji yang ada di lubang tersebut diambil lagi. 

Kemudian meneruskan permainan dengan mengisi kembali lubang selanjutnya 

dengan biji yang diambil tadi. Tidak boleh lupa untuk mengisikan biji ke lubang 

induk setiap melewatinya sedangkan lubang induk lawan tidak perlu diisi.  

  

Keempat, apabila biji terakhir ternyata masuk ke dalam lubang induk sendiri, 

berarti pemain bisa memilih lubang lainnya untuk memulai lagi. Namun, saat biji 

terakhir jatuh pada salah satu lubang yang kosong, berarti giliran untuk lawan 

bermain, sementara permainan sendiri usai dan menunggu giliran selanjutnya. Kelima, 

jika lubang tempat biji terakhir itu ada di salah satu dari 7 lubang yang ada di baris 

sendiri, biji yang ada di seberang lubang tersebut beserta satu biji terakhir yang ada di 

lubang kosong akan menjadi milik sendiri dan akan dimasukkan ke dalam lubang 

induk sendiri.  

Keenam, setelah semua baris kosong, permainan dimulai lagi dengan mengisi 7 

lubang milik sendiri masing-masing 7 biji dari biji yang ada di lubang induk; dimulai 

dari lubang yang terdekat dengan lubang induk. Apabila tidak mencukupi, lubang 

yang lainnya dibiarkan kosong dan selama permainan tidak boleh diisi dan kalau ada 

yang secara tidak sengaja mengisi lubang tersebut biji boleh diambil siapa yang cepat 

mendapatkan biji tersebut akan menjadi miliknya. 

Pesan mulia: Permainan dhakon atau congklak dapat mengembangkan berbagai 

aspek yang harus dikembangkan pada anak, yaitu motorik halus, emosi, jiwa, kognisi, 

dan sosialisasi. Saat memegang dan memainkan biji congklak yang paling berperanan 

adalah motorik halus anak yaitu jari tangan. Hal tersebut bermanfaat bagi anak untuk 

memegang dan menggenggam alat tulis. Dengan begitu, anak dapat menulis bahkan 

mengetik dengan baik dan cepat. Selain itu, bermain dhakon sangat memerlukan 

kesabaran dan ketelitian, terutama saat pemain harus membagikan biji congklak ke 

dalam lubang-lubang yang ada di depannya. Dalam permainan ini diperlukan 

kemampuan untuk menerima kekalahan (sportif) karena permainan ini dilakukan 

hanya 2 orang sehingga akan terlihat jelas menang atau kalahnya. 

Permainan ini juga dapat melatih kemampuan menganalisis (kognitif). Untuk 

bisa menjadi pemenang, kemampuan untuk menganalisis sangat diperlukan, terutama 

saat lawan mendapatkan giliran untuk bermain. Permainan ini dapat menjalin kontak 

sosial atau berlatih bersosialisasi. Permainan ini dilakukan secara bersama-sama 

sehingga akan terjalin suatu kontak sosial antarpemainnya. Bermain congklak juga 
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dapat melatih anak-anak pandai dalam berhitung. Selain itu, anak yang bermain 

congklak harus pandai membuat strategi agar bisa memenangkan permainan.  

 

7) Dham-dhaman  

Permainan tradisional yang menggunakan bidang petak-petak semacam papan 

catur ini disebut dham-dhaman atau ada juga yang menyebut dengan nama bas-basan 

dan das-dasan. Petaknya dapat digambar di atas tanah, papan, tegel atau yang lain. 

Dalam satu petak dibagi untuk dua pemain. Selain gambar petak, yang dibutuhkan 

dalam permainan ini adalah biji, kerikil atau yang lainnya. Namun, biji yang dimiliki 

dua pemain tersebut tidak boleh sama agar dapat dibedakan mana milik si A dan 

mana milik si B. Misalnya, pemain A menggunakan batu kerikil, maka pemain B bisa 

menggunakan biji asam. Atau bisa juga ditandai dengan warna yang berbeda. Jumlah 

yang dibutuhkan oleh setiap pemain adalah 16 biji. 

 
Gambar 40 

Dua orang pemuda sedang bermain dham-dhaman.5 
 

Masing-masing ‘prajurit’ bergerak maju untuk menyerang daerah lawan dengan 

arah jalan ke depan, ke kanan, dan ke kiri atau mundur. Arahnya bebas tapi hanya 

boleh satu langkah. Cara ‘mematikan’ prajurit lawan adalah dengan melompatinya 

dan menempati tempat yang kosong. Prajurit yang dilompati berarti ‘mati’ dan 

dikeluarkan dari daerah permainan. Adapun aturannya, hanya boleh melompati satu 

prajurit tidak boleh lebih. Bila salah satu kubu prajuritnya habis berarti kalah, biasanya 

permainan ini akan di mulai lagi. 

  

Pesan mulia: Dham-dhaman merupakan permainan tradisional yang 

mengajarkan keterampilan untuk menyusun strategi secara sistematis sehingga bisa 

mematikan langkah lawan. Meskipun masing-masing pemain dalam permainan ini 

berusaha mencari kemenangan dengan mematikan langkah lawan, hal itu tetap 

berpatokan pada aturan yang mengikat kedua pemain. Artinya, sejak usia dini anak-

anak diajari untuk mematuhi aturan sehingga mereka tidak akan melakukan tindakan-

tindakan curang ketika sudah dewasa.   

 

8. Dukka Ronjangan  

8) Dukka Ronjangan  

Dukka ronjangan adalah suatu permainan rakyat Bangkalan,  Madura, dengan 

cara memukul lesung menggunakan alu sebagai ungkapan gembira petani setelah 

panen padi. Di kalangan petani Jawa permainan ini dikenal dengan sebutan kothekan 

lesung.  Sambil menumbuk padi, para perempuan petani mempermainkan gentong-nya 

(alu) ke sisi ronjangan (lesung) sehingga menimbulkan suara yang berbeda-beda karena 

berat gentong pun berbeda-beda. Bunyi yang ditimbulkan oleh gentong-gentong (alu) 

yang epakotek (dipukulkan) pada sisi ronjangan itu menimbulkan bunyi-bunyi yang 

bersifat menghibur. 

 
Gambar 41 

Ibu-ibu sedang melakukan dukka ronjangan. 
 

Permainan ini umumnya dimainkan pada siang hari bersamaan dengan waktu 

orang menumbuk padi. Terkadang juga dimainkan untuk acara ritual. Untuk 
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pernikahan dimainkan malam hari, sedangkan  untuk sunatan pada siang hari. 

Bahkan, terkadang pagi buta sudah dimainkan saat  menyembelih hewan. Selain itu, 

dukka ronjangan dapat pula dimainkan pada saat ada kematian dengan tujuan 

memberitahu penduduk, tetapi dimainkan dengan ritme yang khusus. 

Pemain permainan ini berasal kalangan perempuan dengan kisaran umur 15- 30 

tahun. Dengan kisaran umur tersebut, diharapkan permainannya bagus dan tahan 

lama. Hal ini dikarenakan permainan ini membutuhkan tenaga fisik yang bagus. 

Kaum lelaki tidak terlibat dalam permainan ini karena fungsi dasar permainan ini 

adalah untuk menumbuk padi yang dilakukan oleh perempuan. 

Alat perlengkapan permainan ini adalah sebuah ronjangan (tempat untuk 

menumbuk padi, lesung dalam bahasa Jawa) dan gentong (alat penumbuk). Ronjangan ini 

terbuat dari kayu camplong atau kayu nangka. Panjang ronjangan sekitar tiga meter 

dengan garis tengahnya enam puluh sentimeter. Bagian yang berlobang (tempat padi 

ditumbuk) sepanjang dua meter, lebar empat puluh sentimeter dan dalam lobang 

sekitar tiga puluh sentimeter. Bagian yang tidak berlobang masih merupakan kayu 

yang bulat, bagian bawahnya ditipiskan, sedangkan bagian atas ronjangan diratakan. 

Pada bagian tengah gentong itu diberi lekuk untuk tempat pegangan. 

Pesan mulia: Nilai-nilai yang terkandung dalam dukka ronjangan adalah rasa 

solidaritas bahwa bunyi permainan yang dihasilkan mendatangkan warga secara 

otomatis. Selain itu, permainan ini juga mengandung nilai kegotong-royongan, yaitu 

permainan ini dilakukan oleh beberapa pemain yang mengerti tugas masing-masing. 

Sementara, aspek religius dalam dukka ronjangan bisa dijumpai dalam acara ritual atau 

kematian. Sayangnya, saat ini dukka ronjangan semakin jarang dilaksanakan karena 

aktivitas menumbuk padi sudah digantikan oleh mesin penggilingan padi yang lebih 

cepat dan efisien. Akibatnya, permainan untuk memperkuat solidaritas dan mengasah 

naluri seni masyarakat semakin berkurang.  

 

9. Dramenan 

Dramenan adalah alat tiup sejenis terompet yang berbahan dasar jerami. 

Dinamakan seperti itu karena bahan dasarnya dari damen atau jerami. Damen 

  

merupakan bagian bagian batang padi hingga daun. Permainan ini dulu sering 

dijumpai dan dimainkan anak-anak ketika musim panen hampir tiba hingga musim 

panen berakhir. Permainan ini digunakan sebagai hiburan pada saat mengusir burung 

pemakan padi di sawah.  

 
Gambar 42. 

Batang jerami padi sebagai bahan dramenan. 
 

9) Dramenan 

Dramenan adalah alat tiup sejenis terompet yang berbahan dasar jerami. 
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Gambar 42 

Batang jerami padi sebagai bahan dramenan 
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Gambar 42. 
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Gambar 42 

Batang jerami padi sebagai bahan dramenan 
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Sebelum memainkan dramenan, anak-anak harus memilih ruas teratas yang 

berdekatan dengan batang padi. Hal ini dikarenakan batang tersebut biasanya yang 

paling nyaring bunyinya kemudian dibersihkan dalamnya dengan memanfaatkan 

batang padi itu juga. Lalu, paling pangkal di tekan dua kali agar batang jerami tersebut 

pecah dan menimbulkan getaran saat ditiup. Getaran itulah yang mengeluarkan suara 

semacam peluit. Setelah dramenan selesai dibuat dan mampu menghasilkan suara, 

untuk menjadikan suaranya lebih keras menyerupai terompet, damen itu digulung 

menggunakan blarak, daun kelapa. Digulung mulai ujung dramenan hingga memanjang 

menyerupai terompet. Ujungnya semakin besar bergantung pada banyaknya blarak 

yang dimanfaatkan. Permainan ini mengandung nilai-nilai positif, di antaranya upaya 

menciptakan strategi mengusir manuk atau burung pemakan padi (emprit), memupuk 

kreativitas dan kepekaan bunyi, serta belajar bermain musik sejak usia dini. 

 Pesan mulia: Permainan ini mengajarkan agar memanfaatkan kekayaan alam 

sebagai alat musik. Musik ini berkaitan dengan masyarakat tertentu, yakni masyarakat 

agraris. Di sela-sela keletihan para petani memanfaatkan benda-benda yang ada di 

sekitarnya untuk menghibur dirinya.   

 

10) Dhoktri/Gotri  

Permainan anak tradisional dari masyarakat Jawa yang juga sering mengandalkan 

kekuatan fisik (berlari) adalah dhoktri, yang di daerah Jawa Tengah dolanan ini disebut 

gotri. Permainan ini sering dilakukan oleh anak-anak, paling tidak sebelum tahun-

tahun 1980-an. Anak-anak yang bermain biasanya berumur sekitar 7—14 tahun dan 

anak laki-laki karena mengandalkan kekuatan fisik. Namun kadang juga dimainkan 

oleh anak perempuan atau campuran. Permainan ini dilakukan di halaman luas di 

sekitar rumah atau di lapangan. Jumlah pemain 8 anak dan paling sedikit 3 anak agar 

permainan meriah dan seru. Permainan ini biasa dilakukan pada liburan sekolah atau 

waktu senggang, baik di pagi hari, sore hari, atau malam hari ketika bulan purnama.  

  

 
Gambar 43 

Pola permainan dhoktri 
 

Anak-anak yang hendak bermain dhoktri biasanya berkumpul dulu di suatu 

tempat (halaman, pekarangan, kebun, atau lapangan). Setelah berkumpul, mereka 

mencari pecahan genting atau gerabah (kreweng atau wingka) sejumlah pemain 

dikurangi satu. Misalkan, jumlah pemain 8 anak membutuhkan kreweng 7 buah. 

Selain itu, mereka juga harus mencari sebuah batu agak besar yang berfungsi sebagai 

kodhok (penentu pemain yang kalah). Setelah mendapatkan alat bermain, biasanya 

mereka membuat lingkaran (bisa juga berbentuk bujur sangkar) di tanah atau di lantai, 

dengan kapur, kreweng, atau kayu. Diusahakan jumlah kotak pada bujur sangkar atau 

lingkaran sesuai dengan pemain. Karena jumlah pemain 8 anak, bujur sangkar atau 

lingkaran dibuat 8 kotak (ruang). 

Pesan mulia: Selain mengajarkan kompetisi secara jujur, permainan ini juga 

membiasakan anak-anak dengan bentuk bangun, seperti kotak dan lingkaran, sehingga 

akan sangat membantu mereka di dalam pelajaran matematika. Selain itu, aspek 

olahraga juga sangat kental dalam permainan ini. 

 

11) Egrang  

Egrang atau jangkungan adalah galah atau tongkat yang digunakan seseorang 

agar bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah. Permainan egrang ada yang dibuat 

dari tempurung kelapa yang diberi penali dan ada yang dibuat dari kayu atau bambu 

dengan pijakan di atas ukuran tinggi tertentu. Untuk egrang tempurung 

kelapa,  pemain naik dan berpijak pada tempurung kelapa dengan tangan memegangi 

tali kemudian berjalan kaki melangkah seperti biasa sambil menarik tali egrang agar 
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pijakan tidak terlepas. Untuk egrang kayu/bambu, pemain naik dan berpijak pada 

pijakan dengan tangan memegangi pegangan kemudian berjalan kaki melangkah 

seperti biasa sambil menahan keseimbangan engrang agar tetap bisa berdiri dan 

berjalan. Sebelum dapat bermain egrang, para pemain harus berlatih dengan keras 

karena menggunakan peralatan ini tidak mudah, butuh kekuatan fisik dan 

keterampilan. 

 
Gambar 44 

Anak-anak bersiap mengikuti lomba egrang yang terbuat dari tempurung kelapa.6  
 
 

 

Gambar 45 
Anak-anak bermain egrang dari kayu. 

Foto koleksi Yayasan Untukmu Si Kecil asuhan Ayu Sutarto  
 

  

Pesan mulia. Bila anak sudah terampil, ia bisa berlomba adu cepat jalan egrang 

bersama teman-temannya. Perlombaan bisa dibuat dengan penetapan waktu atau jarak 

tempuh. Dengan begitu jelas antara yang menang dan kalah. Egrang bermanfaat untuk 

melatih motorik kasar, melatih keseimbangan tubuh,  melatih koordinasi, dan 

kelincahan serta mengasah keberanian.   

 

12. Engkle/Gedrig 

Engkle sering disebut juga sebagai permainan tradisional Sunda Manda. Telah 

banyak dimainkan oleh anak-anak pada masa dahulu. Sekarang ini permainan 

tradisional engkle juga dimainkan oleh anak-anak muda. Permainan tradisional engkle 

biasanya dimainkan oleh anak perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan 

dimainkan juga oleh oleh anak laki-laki. Mungkin karena permainan tradisional ini 

lebih identik dengan perempuan.  

Engkle bisa dimainkan hanya oleh 1 orang anak saja, bisa lebih dari 1 anak, 

tapi bisa juga dimainkan secara beregu. Biasanya untuk permainan beregu akan 

dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing terdiri dari beberapa anak.   

 
Gambar 46 

Dua anak perempuan sedang bermain engkle. 
 

Jalannya permainan: Untuk dapat memainkannya, para pemain harus 

memainkan engkle di halaman, lapangan, atau arena engkle yang biasanya berupa kotak-

kotak atau persegi panjang dengan ukuran sekitar 30 – 60 cm2. Untuk membuat 

arena, anak-anak menggunakan kapur tulis, pecahan genteng, atau arang untuk 
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pijakan tidak terlepas. Untuk egrang kayu/bambu, pemain naik dan berpijak pada 

pijakan dengan tangan memegangi pegangan kemudian berjalan kaki melangkah 

seperti biasa sambil menahan keseimbangan engrang agar tetap bisa berdiri dan 

berjalan. Sebelum dapat bermain egrang, para pemain harus berlatih dengan keras 

karena menggunakan peralatan ini tidak mudah, butuh kekuatan fisik dan 

keterampilan. 

 
Gambar 44 

Anak-anak bersiap mengikuti lomba egrang yang terbuat dari tempurung kelapa.6  
 
 

 

Gambar 45 
Anak-anak bermain egrang dari kayu. 

Foto koleksi Yayasan Untukmu Si Kecil asuhan Ayu Sutarto  
 

  

Pesan mulia. Bila anak sudah terampil, ia bisa berlomba adu cepat jalan egrang 
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Engkle bisa dimainkan hanya oleh 1 orang anak saja, bisa lebih dari 1 anak, 

tapi bisa juga dimainkan secara beregu. Biasanya untuk permainan beregu akan 

dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing terdiri dari beberapa anak.   
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Dua anak perempuan sedang bermain engkle. 
 

Jalannya permainan: Untuk dapat memainkannya, para pemain harus 

memainkan engkle di halaman, lapangan, atau arena engkle yang biasanya berupa kotak-

kotak atau persegi panjang dengan ukuran sekitar 30 – 60 cm2. Untuk membuat 

arena, anak-anak menggunakan kapur tulis, pecahan genteng, atau arang untuk 
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menggambar. Setiap anak harus memiliki gacuk, sebagai alat penanda. Sebelum 

bermain, diundi terlebih dahulu agar tahu siapa yang berhak duluan dan belakangan. 

Cara bermainnya yakni dengan melemparkan sebuah pecahan genteng atau batu 

berbentuk pipih (gacuk). Pemain pertama harus melemparkan pecahan gentingnya ke 

kotak pertama yang terdekat. Setelah itu dia harus melompat-lompat ke semua kotak 

secara berurutan hanya degan menggunakan 1 kaki, sedangkan kaki yang lainnya harus 

diangkat dan tidak boleh turun menyentuh tanah.  

Kotak yang terdapat gacuk milik pemain tersebut tidak boleh diinjak (harus 

dilewati). Pemain yang sedang bermain dengan meloncat dilarang untuk menyentuh 

atau menginjak garis pembatas. Jika menyentuh, dia harus bergantian dengan pemain 

lainnya. Pemain permainan tradisional engkle harus meloncat ke setiap kotak sampai di 

ujung terjauh yang biasanya berbentuk setengah lingkaran atau kotak yang besar. Dari 

sana dia harus kembali dengan cara melompat lagi. Saat sampai di kotak yang terdapat 

gacuk miliknya, dia harus mengambil gacuk itu dengan tangannya. Sementara itu, 

sebelah kakinya harus tetap terangkat dan tidak boleh menyentuh tanah. Kemudian, 

dia harus melanjutkan membawa gacuk tersebut sampai ke luar kotak pertama. Hal itu 

dilakukan secara berkelanjutan sampai semua kotak pernah disinggahi oleh gacuk 

tersebut. 

Permainan selesai jika gacuk seorang pemain telah melalui semua kotak sampai 

kembali lagi ke kotak pertama dengan selamat. Setelah itu pemain tersebut akan 

berdiri membelakangi lapangan engkle dan melemparkan gacuk-nya ke belakang. Jika 

beruntung gacuk itu akan berhenti di dalam salah satu yang kosong. Nah, kotak itu 

akan menjadi miliknya atau ‘rumahnya’. Jika gagal, mengulanginya kembali setelah 

pemain lainnya menuntaskan pembidikan rumah. Aturan lainnya adalah kotak yang 

sudah ada pemiliknya tidak boleh diinjak pemain lain atau disentuh oleh gacuk 

pemain lain yang dilempar.  

Pesan mulia: Nilai-nilai yang dapat diambil dari permainan ini adalah 

ketangkasan, keseimbangan, dan kecermatan. Selain itu, engkle juga mengajarkan sikap 

menghormati hak milik orang lain yang diperoleh dengan perjuangan.  

 

  

13)  Gatheng  

Permainan gatheng adalah permainan yang menggunakan batu sebagai alatnya. 

Batu itu disebut watu gatheng atau watu cantheng. Permainan gatheng mirip dengan 

permainan bekelan sehingga banyak yang mengatakan permainan gatheng adalah 

permainan bekelan atau sebaliknya. Namun, bekelan menggunakan bola karet. Tempat 

untuk bermain gatheng di halaman rumah, dalam rumah, teras, atau pendapa. 

Permainan ini bersifat kompetitif perorangan. Permainan ini ada yang menerapkan 

hukuman bagi yang kalah, tetapi ada juga yang tidak menerapkan 

hukuman. Gatheng memerlukan kejujuran dan keterampilan para pemainnya. Kini 

permainan gatheng di desa menggunakan batu, sedangkan di kota menggunakan bekel 

dan kuningan. Pemain gatheng berjumlah 2--5 orang anak. Permainan tersebut bersifat 

perorangan. Gatheng pada mulanya dimainkan oleh anak-anak perempuan, tapi 

sekarang dimainkan bersamaan antara anak laki-laki dan perempuan.  

 
Gambar 47 

Dua anak bermain gatheng.7 
 

Jalannya permainan: Jumlah batu gatheng ditentukan oleh kesepakatan pemain, 

tetapi lazimnya berjumlah 5. Tempat permainan tidak begitu luas, tetapi cukup bagi 

lima orang anak. Berikut tata urutan jalannya permainan gatheng dengan empat 

pemain.  

1. Tiap-tiap peserta membawa dadu sendiri-sendiri, dadu bisa dari batu yang diambil 
dari sekitar anak;  

2. Menyiapkan tempat serta kerikil sebanyak lima buah;  
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menggambar. Setiap anak harus memiliki gacuk, sebagai alat penanda. Sebelum 

bermain, diundi terlebih dahulu agar tahu siapa yang berhak duluan dan belakangan. 

Cara bermainnya yakni dengan melemparkan sebuah pecahan genteng atau batu 

berbentuk pipih (gacuk). Pemain pertama harus melemparkan pecahan gentingnya ke 

kotak pertama yang terdekat. Setelah itu dia harus melompat-lompat ke semua kotak 

secara berurutan hanya degan menggunakan 1 kaki, sedangkan kaki yang lainnya harus 

diangkat dan tidak boleh turun menyentuh tanah.  

Kotak yang terdapat gacuk milik pemain tersebut tidak boleh diinjak (harus 

dilewati). Pemain yang sedang bermain dengan meloncat dilarang untuk menyentuh 

atau menginjak garis pembatas. Jika menyentuh, dia harus bergantian dengan pemain 

lainnya. Pemain permainan tradisional engkle harus meloncat ke setiap kotak sampai di 

ujung terjauh yang biasanya berbentuk setengah lingkaran atau kotak yang besar. Dari 

sana dia harus kembali dengan cara melompat lagi. Saat sampai di kotak yang terdapat 

gacuk miliknya, dia harus mengambil gacuk itu dengan tangannya. Sementara itu, 

sebelah kakinya harus tetap terangkat dan tidak boleh menyentuh tanah. Kemudian, 

dia harus melanjutkan membawa gacuk tersebut sampai ke luar kotak pertama. Hal itu 

dilakukan secara berkelanjutan sampai semua kotak pernah disinggahi oleh gacuk 

tersebut. 

Permainan selesai jika gacuk seorang pemain telah melalui semua kotak sampai 

kembali lagi ke kotak pertama dengan selamat. Setelah itu pemain tersebut akan 

berdiri membelakangi lapangan engkle dan melemparkan gacuk-nya ke belakang. Jika 

beruntung gacuk itu akan berhenti di dalam salah satu yang kosong. Nah, kotak itu 

akan menjadi miliknya atau ‘rumahnya’. Jika gagal, mengulanginya kembali setelah 

pemain lainnya menuntaskan pembidikan rumah. Aturan lainnya adalah kotak yang 

sudah ada pemiliknya tidak boleh diinjak pemain lain atau disentuh oleh gacuk 

pemain lain yang dilempar.  

Pesan mulia: Nilai-nilai yang dapat diambil dari permainan ini adalah 

ketangkasan, keseimbangan, dan kecermatan. Selain itu, engkle juga mengajarkan sikap 

menghormati hak milik orang lain yang diperoleh dengan perjuangan.  

 

  

13)  Gatheng  

Permainan gatheng adalah permainan yang menggunakan batu sebagai alatnya. 

Batu itu disebut watu gatheng atau watu cantheng. Permainan gatheng mirip dengan 

permainan bekelan sehingga banyak yang mengatakan permainan gatheng adalah 

permainan bekelan atau sebaliknya. Namun, bekelan menggunakan bola karet. Tempat 

untuk bermain gatheng di halaman rumah, dalam rumah, teras, atau pendapa. 

Permainan ini bersifat kompetitif perorangan. Permainan ini ada yang menerapkan 

hukuman bagi yang kalah, tetapi ada juga yang tidak menerapkan 

hukuman. Gatheng memerlukan kejujuran dan keterampilan para pemainnya. Kini 

permainan gatheng di desa menggunakan batu, sedangkan di kota menggunakan bekel 

dan kuningan. Pemain gatheng berjumlah 2--5 orang anak. Permainan tersebut bersifat 

perorangan. Gatheng pada mulanya dimainkan oleh anak-anak perempuan, tapi 

sekarang dimainkan bersamaan antara anak laki-laki dan perempuan.  

 
Gambar 47 

Dua anak bermain gatheng.7 
 

Jalannya permainan: Jumlah batu gatheng ditentukan oleh kesepakatan pemain, 

tetapi lazimnya berjumlah 5. Tempat permainan tidak begitu luas, tetapi cukup bagi 

lima orang anak. Berikut tata urutan jalannya permainan gatheng dengan empat 

pemain.  

1. Tiap-tiap peserta membawa dadu sendiri-sendiri, dadu bisa dari batu yang diambil 
dari sekitar anak;  

2. Menyiapkan tempat serta kerikil sebanyak lima buah;  
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3. Mengundi pemain pertama dengan hompipah;  

4. Pemain pertama menyebar lima buah kerikil ke arena permainan sambil 
melemparkan dadunya ke atas, pemain menyebar biji tersebut sampai biji tidak 
saling berdempetan;  

5. Pemain tersebut mengambil salah satu kerikil sambil melemparkan dadunya;  

6. Apabila kerikil tersebut tidak dapat diambil, pemain tidak boleh meneruskan 
bermain atau mati, begitu juga bila pemain tidak dapat menangkap kembali dadu 
yang dilemparkan ke atas, pemain tidak boleh meneruskan bermain digantikan 
oleh pemain lainnya; 

7. Pemain kedua tersebut mengambil salah satu kerikil dari sambil melemparkan 
dadunya, begitu seterusnya sampai kerikil habis terambil;  

8. Setelah kerikil habis, pemain kedua dapat melanjutkan level 
permainan gatheng yang disebut garo, yaitu mengambil dua kerikil secara bersamaan 
sambil melempar dadunya;  

9. Setelah garo selesai, pemain kedua melanjutkan dengan galu, yaitu mengambil tiga 
kerikil secara bersamaan sambil melempar dadunya;  

10. Setelah galu selesai, pemain kedua melanjutkan dengan gapuk, yaitu mengambil 
empat kerikil yang telah disusun sedemikian rupa bersamaan sambil melempar 
dadunya; begitu seterusnya sampai jumlah kerikil habis diambil bersamaan, 
peraturan ini disepakati saat awal permainan, ada yang hanya sampai garo atau galu;  

11. Setelah tahapan permainan selesai, pemain kedua tersebut mendapat sawah satu 
yang ditulis di tanah sekitar pemain kedua, permainan dilanjutkan oleh pemain 
ketiga mulai dari tahap awal. Apabila pemain pertama memainkan permainan, 
pemain tersebut meneruskan permainan saat mati, tidak memulai dari awal;  

12. Nggenjeng boleh dilakukan boleh tidak. Nggenjeng adalah hukuman bagi peserta 
yang paling sedikit mendapat sawah. Peserta kalah duduk selonjor (duduk dengan 
kaki lurus ke depan) dan mata tertutup. Kemudian, pemain yang menang 
memukul pelan-pelan (nggethok) lutut kiri pemain yang selonjor tadi dengan tangan 
kirinya, sedangkan tangan kanannya menyembunyikan lima kerikil yang digunakan 
untuk bermain pada tempat tertentu yang sulit dicari oleh pemain yang kalah.  

Pesan mulia: . Permainan gatheng mengajarkan anak-anak sejak usia dini untuk 

berlatih kecermatan, ketelitian, kejujuran, dan ketangkasan, terutama tangan. Nilai-

nilai positifnya adalah bisa memupuk kecerdasan nalar dan kecerdasan sosial anak-

anak, bahwa bukan hanya aspek matematika yang bisa dikembangkan, melainkan juga 

aspek motorik dan aspek tanggung jawab sosial.   

 

14) Jago-jagoan  

Jago-jagoan adalah permainan tradisional menebak nama orang melalui 

kokokan ayam yang ditirukan oleh orang yang ditebak. Permainan ini dilakukan oleh 

  

anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Permainan ini dilakukan di halaman 

rumah dan dilakukan pada malam hari, sehingga permainan menjadi seru. 

Jalannya permainan: Dalam permainan ini diperlukan kira-kira 10 anak-anak. 

Alat-alat yang di perlukan adalah kain sarung dan tikar. Sesudah lengkap, masing-

masing harus suit (adu jari). Setelah suit, mereka terbagi menjadi dua kelompok, 

Kelompok A dan B. Markas masing-masing kelompok berada di samping rumah, 

kelompok A di samping kanan rumah dan kelompok B di samping kiri rumah. 

Permainan digelar di halaman depan rumah. 

Dua orang—mewakili masing-masing kelompok—maju ke halaman rumah, Lalu 

mereka berdua kembali suit. Karena kelompok A kalah dalam suit, terpaksa wakil 

kelompok A itu berdiam di tikar di halaman depan rumah. Hukuman bagi yang kalah 

suit adalah menebak jago yang akan dikeluarkan oleh kelompok B. Kelompok B 

memilih salah satu anggotanya untuk jadikan ‘jago’. Misalnya yang dipilih bernama 

Joko. Tubuh Joko harus dibungkus dengan sarung yang rapat agar tidak kelihatan oleh 

siapa pun. Setelah terbungkus sarung, Joko dituntun oleh salah satu temannya ke 

halaman rumah, ke tikar tempat bermain. Kemudian Joko berkokok, 

“kukuluruukkkk”. Wakil kelompok A harus bisa menebak siapa suara si jago tersebut. 

Si wakil kelompok A juga boleh meraba atau menggoda jago tersebut agar dia tertawa 

atau merasa geli dan agar permainan jadi ramai. Jika wakil kelompok A bisa menebak 

suara jago, permainan jagonya hanya bergantian saja. Namun, jika si wakil A tadi tidak 

bisa menebak, dia akan mendapat hukuman. 

Suasana gelap dipergunakan untuk menghukum siapa saja yang tidak bisa 

menebak suara jago dalam setiap permainan. Caranya pihak yang kalah itu harus 

ditutup matanya, lalu diiringi oleh anggota grup yang menang berjalan jauh atau ke 

jalan yang gelap. Sesudah itu, semua anggota grup lari, kabur meninggalkan si kalah.  

Pesan mulia: Permainan ini bermanfaat untuk melatih kecermatan, kepekaan, 

dan kekuatan memori anak-anak. Selain itu, jago-jagoan juga bisa melatih keberanian 

dan kekompakan dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan.  
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3. Mengundi pemain pertama dengan hompipah;  

4. Pemain pertama menyebar lima buah kerikil ke arena permainan sambil 
melemparkan dadunya ke atas, pemain menyebar biji tersebut sampai biji tidak 
saling berdempetan;  

5. Pemain tersebut mengambil salah satu kerikil sambil melemparkan dadunya;  

6. Apabila kerikil tersebut tidak dapat diambil, pemain tidak boleh meneruskan 
bermain atau mati, begitu juga bila pemain tidak dapat menangkap kembali dadu 
yang dilemparkan ke atas, pemain tidak boleh meneruskan bermain digantikan 
oleh pemain lainnya; 

7. Pemain kedua tersebut mengambil salah satu kerikil dari sambil melemparkan 
dadunya, begitu seterusnya sampai kerikil habis terambil;  

8. Setelah kerikil habis, pemain kedua dapat melanjutkan level 
permainan gatheng yang disebut garo, yaitu mengambil dua kerikil secara bersamaan 
sambil melempar dadunya;  

9. Setelah garo selesai, pemain kedua melanjutkan dengan galu, yaitu mengambil tiga 
kerikil secara bersamaan sambil melempar dadunya;  

10. Setelah galu selesai, pemain kedua melanjutkan dengan gapuk, yaitu mengambil 
empat kerikil yang telah disusun sedemikian rupa bersamaan sambil melempar 
dadunya; begitu seterusnya sampai jumlah kerikil habis diambil bersamaan, 
peraturan ini disepakati saat awal permainan, ada yang hanya sampai garo atau galu;  

11. Setelah tahapan permainan selesai, pemain kedua tersebut mendapat sawah satu 
yang ditulis di tanah sekitar pemain kedua, permainan dilanjutkan oleh pemain 
ketiga mulai dari tahap awal. Apabila pemain pertama memainkan permainan, 
pemain tersebut meneruskan permainan saat mati, tidak memulai dari awal;  

12. Nggenjeng boleh dilakukan boleh tidak. Nggenjeng adalah hukuman bagi peserta 
yang paling sedikit mendapat sawah. Peserta kalah duduk selonjor (duduk dengan 
kaki lurus ke depan) dan mata tertutup. Kemudian, pemain yang menang 
memukul pelan-pelan (nggethok) lutut kiri pemain yang selonjor tadi dengan tangan 
kirinya, sedangkan tangan kanannya menyembunyikan lima kerikil yang digunakan 
untuk bermain pada tempat tertentu yang sulit dicari oleh pemain yang kalah.  

Pesan mulia: . Permainan gatheng mengajarkan anak-anak sejak usia dini untuk 

berlatih kecermatan, ketelitian, kejujuran, dan ketangkasan, terutama tangan. Nilai-

nilai positifnya adalah bisa memupuk kecerdasan nalar dan kecerdasan sosial anak-

anak, bahwa bukan hanya aspek matematika yang bisa dikembangkan, melainkan juga 

aspek motorik dan aspek tanggung jawab sosial.   

 

14) Jago-jagoan  

Jago-jagoan adalah permainan tradisional menebak nama orang melalui 

kokokan ayam yang ditirukan oleh orang yang ditebak. Permainan ini dilakukan oleh 

  

anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Permainan ini dilakukan di halaman 

rumah dan dilakukan pada malam hari, sehingga permainan menjadi seru. 

Jalannya permainan: Dalam permainan ini diperlukan kira-kira 10 anak-anak. 

Alat-alat yang di perlukan adalah kain sarung dan tikar. Sesudah lengkap, masing-

masing harus suit (adu jari). Setelah suit, mereka terbagi menjadi dua kelompok, 

Kelompok A dan B. Markas masing-masing kelompok berada di samping rumah, 

kelompok A di samping kanan rumah dan kelompok B di samping kiri rumah. 

Permainan digelar di halaman depan rumah. 

Dua orang—mewakili masing-masing kelompok—maju ke halaman rumah, Lalu 

mereka berdua kembali suit. Karena kelompok A kalah dalam suit, terpaksa wakil 

kelompok A itu berdiam di tikar di halaman depan rumah. Hukuman bagi yang kalah 

suit adalah menebak jago yang akan dikeluarkan oleh kelompok B. Kelompok B 

memilih salah satu anggotanya untuk jadikan ‘jago’. Misalnya yang dipilih bernama 

Joko. Tubuh Joko harus dibungkus dengan sarung yang rapat agar tidak kelihatan oleh 

siapa pun. Setelah terbungkus sarung, Joko dituntun oleh salah satu temannya ke 

halaman rumah, ke tikar tempat bermain. Kemudian Joko berkokok, 

“kukuluruukkkk”. Wakil kelompok A harus bisa menebak siapa suara si jago tersebut. 

Si wakil kelompok A juga boleh meraba atau menggoda jago tersebut agar dia tertawa 

atau merasa geli dan agar permainan jadi ramai. Jika wakil kelompok A bisa menebak 

suara jago, permainan jagonya hanya bergantian saja. Namun, jika si wakil A tadi tidak 

bisa menebak, dia akan mendapat hukuman. 

Suasana gelap dipergunakan untuk menghukum siapa saja yang tidak bisa 

menebak suara jago dalam setiap permainan. Caranya pihak yang kalah itu harus 

ditutup matanya, lalu diiringi oleh anggota grup yang menang berjalan jauh atau ke 

jalan yang gelap. Sesudah itu, semua anggota grup lari, kabur meninggalkan si kalah.  

Pesan mulia: Permainan ini bermanfaat untuk melatih kecermatan, kepekaan, 

dan kekuatan memori anak-anak. Selain itu, jago-jagoan juga bisa melatih keberanian 

dan kekompakan dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan.  
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15) Jamuran 

Jamuran adalah permainan yang dilakukan anak-anak di halaman rumah 

ataupun tanah lapang dengan cara saling bertautan tangan membentuk sebuah 

lingkaran. Jumlah anak-anak pada permainan ini tidak dibatasi. Akan tetapi, paling 

tidak sekitar 15-20 anak untuk membuat suasana lebih meriah.  

 
Gambar 48 

Anak-anak (laki-laki dan perempuan) bermain jamuran.8 
 

Sebelum permainan ini dimulai, biasanya diawali dengan hompimpa untuk 

menentukan siapa menang siapa kalah. Anak-anak yang menang bergandengan 

membentuk lingkaran sembari melantunkan syair jamuran, sementara satu anak yang 

berdiri di tengah lingkaran yang menandakan bahwa anak itu yang kalah. Mereka 

bergandengan sambil menyanyikan syair lagu: “Jamuran… jamuran… Ya ge ge thok. Jamur 

apa ya ge ge thok. Jamur payung, ngrembuyung kaya lembayung, sira badhe jamur apa?” 

Tiba pada kalimat “Sira badhe jamur apa?” si anak yang berada di tengah 

lingkaran lantas berteriak menyebut sebuah gerakan pura-pura yang wajib dilakukan. 

Anak-anak lain yang semula bergandengan tangan membentuk lingkaran kontan 

berhamburan. Untuk menirukan seperti apa yang diucapkan si anak yang kalah tadi, 

misalnya “Jamur montor!” seketika semua anak harus memeragakan dirinya sebagai 

kendaraan bermotor. Setelah sekian waktu, tiba-tiba yang kalah menyebutkan “Jamur 

patung!” maka dengan seketika semua peserta harus diam seperti patung. Jika ada yang 

melakukan gerakan atau tertawa bahkan tersenyum, peserta itu harus berganti tempat 

di tengah lingkaran. 

  

Pesan mulia: Selain mengajarkan kekompakan sebagai bentuk solidaritas sosial, 

jamuran sangat membantu anak-anak untuk berpikir cepat dan cekatan, khususnya 

dalam memegarakan gerakan-gerakan dalam waktu singkat.  Tentu saja ajaran-ajaran 

positif tersebut akan sangat bermanfaat untuk menyelaraskan pikiran dan gerak 

motorik. 

 

16) Kekehan/Gasing  

Kekehan/gasing/gangsing adalah permainan dengan menggunakan alat yang 

disebut kekehan/gasing/gangsing. Kekehan/gasing/gangsing adalah alat permainan 

yang dibuat dari kayu yang dilonjongkan dengan paku di telapak lancipnya yang 

dipergunakan untuk tumpuan berputar setelah dilepas dari penalinya. Di daerah 

tertentu, antara kekehan dan dan gasing dibedakan berdasarkan bentuknya. Permainan 

ini dapat dilakukan secara perorangan atau beregu dengan jumlah pemain yang 

bervariasi menurut kebiasaan di daerah masing-masing.   

  
Gambar 49 

Kiri, anak-anak bermain kekehan. Kanan, anak-anak bermain gasing.9 
 

Jalannya permainan: Cara memainkan gasing tidaklah sulit. Kepala gasing dililit 

dengan penalinya, kemudian dilempar dan dilepas ke lantai dari penali tersebut. 

Gasing pun berputar di porosnya. Adapun urutan cara permainan gasing adalah (1) 

pemain melakukan undian dengan cara secara bersama-sama memutarkan gasingnya, 

gasing siapa yang terpendek waktunya menjadi penyaji (tukang suguh), yang terlama 

menjadi ratu (raja), disusul patih, adipati, tumenggung, demang, dan lurah (jika pemainnya 

7 anak/remaja); (2) penyaji memutar gasing dipukul oleh gasing lurah; (3) gasing lurah 



297

  

15) Jamuran 

Jamuran adalah permainan yang dilakukan anak-anak di halaman rumah 

ataupun tanah lapang dengan cara saling bertautan tangan membentuk sebuah 

lingkaran. Jumlah anak-anak pada permainan ini tidak dibatasi. Akan tetapi, paling 

tidak sekitar 15-20 anak untuk membuat suasana lebih meriah.  

 
Gambar 48 

Anak-anak (laki-laki dan perempuan) bermain jamuran.8 
 

Sebelum permainan ini dimulai, biasanya diawali dengan hompimpa untuk 

menentukan siapa menang siapa kalah. Anak-anak yang menang bergandengan 

membentuk lingkaran sembari melantunkan syair jamuran, sementara satu anak yang 

berdiri di tengah lingkaran yang menandakan bahwa anak itu yang kalah. Mereka 

bergandengan sambil menyanyikan syair lagu: “Jamuran… jamuran… Ya ge ge thok. Jamur 

apa ya ge ge thok. Jamur payung, ngrembuyung kaya lembayung, sira badhe jamur apa?” 

Tiba pada kalimat “Sira badhe jamur apa?” si anak yang berada di tengah 

lingkaran lantas berteriak menyebut sebuah gerakan pura-pura yang wajib dilakukan. 

Anak-anak lain yang semula bergandengan tangan membentuk lingkaran kontan 

berhamburan. Untuk menirukan seperti apa yang diucapkan si anak yang kalah tadi, 

misalnya “Jamur montor!” seketika semua anak harus memeragakan dirinya sebagai 

kendaraan bermotor. Setelah sekian waktu, tiba-tiba yang kalah menyebutkan “Jamur 

patung!” maka dengan seketika semua peserta harus diam seperti patung. Jika ada yang 

melakukan gerakan atau tertawa bahkan tersenyum, peserta itu harus berganti tempat 

di tengah lingkaran. 

  

Pesan mulia: Selain mengajarkan kekompakan sebagai bentuk solidaritas sosial, 

jamuran sangat membantu anak-anak untuk berpikir cepat dan cekatan, khususnya 

dalam memegarakan gerakan-gerakan dalam waktu singkat.  Tentu saja ajaran-ajaran 

positif tersebut akan sangat bermanfaat untuk menyelaraskan pikiran dan gerak 

motorik. 

 

16) Kekehan/Gasing  

Kekehan/gasing/gangsing adalah permainan dengan menggunakan alat yang 

disebut kekehan/gasing/gangsing. Kekehan/gasing/gangsing adalah alat permainan 

yang dibuat dari kayu yang dilonjongkan dengan paku di telapak lancipnya yang 

dipergunakan untuk tumpuan berputar setelah dilepas dari penalinya. Di daerah 

tertentu, antara kekehan dan dan gasing dibedakan berdasarkan bentuknya. Permainan 

ini dapat dilakukan secara perorangan atau beregu dengan jumlah pemain yang 

bervariasi menurut kebiasaan di daerah masing-masing.   

  
Gambar 49 

Kiri, anak-anak bermain kekehan. Kanan, anak-anak bermain gasing.9 
 

Jalannya permainan: Cara memainkan gasing tidaklah sulit. Kepala gasing dililit 

dengan penalinya, kemudian dilempar dan dilepas ke lantai dari penali tersebut. 

Gasing pun berputar di porosnya. Adapun urutan cara permainan gasing adalah (1) 

pemain melakukan undian dengan cara secara bersama-sama memutarkan gasingnya, 

gasing siapa yang terpendek waktunya menjadi penyaji (tukang suguh), yang terlama 

menjadi ratu (raja), disusul patih, adipati, tumenggung, demang, dan lurah (jika pemainnya 

7 anak/remaja); (2) penyaji memutar gasing dipukul oleh gasing lurah; (3) gasing lurah 



298

  

dipukul gasing demang; (4) gasing demang dipukul gasing tumenggung; (5) gasing 

tumenggung dipukul gasing adipati; (6) gasing adipati dipukul gasing patih; dan (7) 

gasing patih dipukul gasing ratu. Jika pemukul gagal atau putaran gasingnya kalah 

lama dengan gasing yang dipukul, jabatannya turun.  

Pesan mulia: Permainan ini bermanfaat untuk melatih motorik kasar, baik 

kekuatan, kecepatan, maupun ketapatan, melatih koordinasi dan sosialisasi, serta 

menggembleng jiwa kompetisi dan keberanian.  

 

17) Layangan/Wau 

Layangan merupakan permainan dengan lembaran bahan tipis berkerangka yang 

diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau 

pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat 

pengangkatnya. Layangan bisa dibagi berdasarkan fungsi, yaitu layang-layang hias dan 

layang-layang aduan (laga). Terdapat pula layang-layang yang diberi sendaringan (orang 

Lamongan menyebutnya srowangan) yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan 

angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba di 

siang hari karena biasanya kuatnya angin berhembus pada masa itu. 

 
Gambar 50 

Layang-layang terbang tinggi. 
 

Layang-layang bisa dimainkan satu anak atau dua anak. Jika dimainkan dua 

anak, yang satu sebagai penarik dan pemain kedua sebagai pembantu penarik untuk 

menaikkan layangan. Bermain layangan, mengandung beberapa kegunaan bagi 

pemainnya, di antaranya norma-norma etika, sekaligus mengajak kita untuk 

  

mengapresiasi keindahan dan adu strategi serta untuk olahraga. Misalnya saja dari sisi 

benang, seorang pemain layang-layang akan membuat benangnya menjadi sedemikian 

kuat dan tajam hingga membuat benang lawan putus dan terbang terbawa angin yang 

akan diperebutkan oleh segerombolan anak-anak yang lain ke mana pun jatuhnya. Jika 

salah satu anak sudah menangkap/memegangnya, yang lain akan berhenti melakukan 

pengejaran. Bagi anak yang layang-layangnya tetap melayang di udara, dia berhak 

mendapat predikat jagoan pada hari itu. Dia bisa juga mendapat tantangan yang lebih 

banyak lagi demi memperebutkan predikat jagoan. 

Pesan mulia: Permainan ini melatih keterampilan membaca angin dan 

menggerakkan benda yang bisa terbang karena angin. Di samping itu, permainan 

layang-layang juga melatih pemainnya untuk mengendalikan diri. 

 

18) Obag Sodor  

Obag sodor adalah sebuah permainan kompetitif yang diikuti dua kelompok, 

masing-masing terdiri dari 3-5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan 

agar tidak bisa lolos melewati garis awal ke baris terakhir secara bolak-balik. Untuk 

meraih kemenangan, seluruh anggota harus secara lengkap melakukan proses bolak-

balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. 

 

                                                       Gambar 51. 

 Anak-anak bermain obak sodor. 
Foto koleksi Yayasan Untukmu Si Kecil asuhan Ayu Sutarto 
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dipukul gasing demang; (4) gasing demang dipukul gasing tumenggung; (5) gasing 
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Jalannya permainan: Obag sodor (atau ada pula yang menyebutnya slodoran) 

biasanya dimainkan di tanah lapang seukuran lapangan bulu tangkis atau bisa juga 

dengan menggunakan lapangan segi empat dengan ukuran 9 x 4 m yang dibagi 

menjadi 6 bagian. Garis batas dari setiap bagian biasanya diberi tanda dengan coretan 

kayu atau kapur di tanah. Anggota kelompok yang mendapat giliran untuk menjaga 

lapangan ini terbagi dua, yaitu anggota yang menjaga garis batas horizontal dan 

seseorang yang menjaga garis batas vertikal. 

Bagi anggota kelompok yang mendapatkan tugas untuk menjaga garis batas 

horisontal, mereka akan berusaha untuk menghalangi lawan yang berusaha untuk 

melewati garis batas yang sudah ditentukan. Bagi anggota yang mendapatkan tugas 

untuk menjaga garis batas vertikal (umumnya hanya satu orang), orang ini mempunyai 

akses untuk keseluruhan garis batas vertikal yang terletak di tengah lapangan.  

Permainan ini sangat mengasyikkan sekaligus sangat sulit karena setiap orang 

harus selalu berjaga dan berlari secepat mungkin jika diperlukan untuk meraih 

kemenangan. Apabila salah satu anggota kelompok yang sedang kebagian menembus 

penjagaan berhasil disentuh oleh salah satu anggota kelompok yang berjaga, kelompok 

anggota yang tersentuh tersebut dinyatakan gagal. Akibatnya, mereka harus gantian 

berjaga.   

Pesan mulia: Obag sodor bermanfaat untuk melatih motorik kasar, baik 

kekuatan, kecepatan,  maupun kelincahan. Selain itu, permainan ini mampu melatih 

kemampuan untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi, menciptakan taktik, serta 

menggembleng jiwa kompetisi dan keberanian.   

 

19)  Le-Alle Bengko  

Le-alle bengko adalah suatu permainan anak-anak yang terdapat pada suku 

Madura. Permainan ini menyerupai obag sodor di Jawa. Permainan ini bersifat 

kompetitif. Le-alle bengko ini terdiri dari dua kata, yakni le-alle dan bengko. Le-alle berasal 

dari kata alle berarti ‘pindah’, jadi le-alle berarti ‘berpindah-pindah’. Bengko berarti 

“rumah”. Secara harfiah, kata “le-alle bengko” berarti ‘berpindah-pindah rumah’. 

  

Pengertian “rumah” di sini bukanlah rumah yang sebenarnya, tetapi “tiang”, tempat 

pangkal anak bermain.  

Tiang tersebut diibaratkan tiang tiap rumah atau tiang teras rumah (dalam 

bahasa Madura “soda”). Rumah taneyan lanjang (rumah tradisional Madura) adalah 

rumah yang terdiri atas beberapa petak dan menyatu. Petak-petak ini ditempati oleh 

suatu keluarga besar sehingga rumah itu berbentuk empat persegi panjang yang 

berkeliling pada “soda” (teras) bertiang. Rumah taneyan lanjang mempunyai tiang-

tiang pada setiap sudut “soda”. Tiang sudut “soda” inilah yang diumpamakan sebagai 

rumah (bengko). Permainan ini bersifat rekreatif dan menghibur untuk mengisi waktu 

senggang, baik pada siang maupun pada malam hari. 

 

 
Gambar 52 

Skema permainan Le-alle Bengko. 
 

Jalannya permainan: Pelaku permainan ini terdiri atas dua kelompok yang 

berlawanan, yang masing-masing berjumlah empat orang anak. Jadi, jumlah pemain 

seluruhnya ada delapan orang anak. Satu kelompok (empat orang anak) berperan 

seperti “penjaga rumah”, sedangkan kelompok yang lain berperan sebagai kelompok 

“penyegap” yang bersiap-siap untuk memperebutkan rumah-rumah tersebut. Pemain 

bisa terdiri atas laki-laki dan perempuan, tetapi tidak diperbolehkan bercampur. Hal 

tersebut lebih disebabkan hukuman sebagai konsekuensi kekalahan. 

Apabila para pemain telah berkumpul, segera diadakan suatu kesepatakan yang 

mengatur dan mengikat setiap pemain, antara lain sebagai berikut.  
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(1) Pemilik rumah tidak boleh terlalu lama tidak pindah rumah; apabila terlalu lama, 

mereka akan diperingati oleh kelompok lawannya. 

(2) Suatu rumah tidak boleh direbut oleh dua orang anak dalam satu kelompok. 

Apabila tiap-tiap pemain telah mengetahui aturan permainan, segera dilakukan 

pemilihan anggota kelompok. Pemilihan dilakukan secara seimbang yang terbagi 

menjadi dua kelompok. Kemudian mereka melakukan “suten” untuk menentukan 

kelompok pemain dan penyergap. Misalnya, yang menang (kelompok A) mendapat 

kesempatan bermain lebih dahulu, yaitu menjadi “pemilik” dan sekaligus sebagai 

“penjaga rumah”, sedangkan yang kalah (kelompok B) menjadi “penyergap”. 

Masing-masing anggota kelompok A memiliki rumah yang harus dijaga. Tiang 

pertama dijaga oleh A1, tiang kedua oleh A2, tiang ketiga oleh A3, dan tiang ke empat 

oleh A4. Sementara, kelompok B sebagai kelompok “penyergap” yang akan merebut 

rumah yang kosong karena ditinggal berpindah pemiliknya harus berdiri di tengah-

tengah arena permainan terlebih dahulu. B1 berdiri di antara A1–A2; B2 di antara 

A2–A3; B3 di antara A3–A4 dan B4 di antara A4–A1. (lihat gambar). 

Dalam permainan ini, A1 harus berhasil-pindah ke A2, lalu ke A3 dan ke A4 

sehingga kembali lagi ke A1. Jika berhasil, menanglah kelompok A. Usaha pindah 

rumah harus terjaga. Caranya, dengan segera diganti oleh kawan kelompoknya sebab 

lawannya selalu mengincar kekosongan rumah tersebut. Kalau rumah tidak terjaga 

atau diganti/ditempati oleh teman kelompoknya, rumah tersebut akan segera direbut 

dan diduduki oleh lawannya. Apabila hal itu terjadi, harus ada pergantian kelompok, 

lawannya (kelompok B) sekarang sebagai “pemilik” atau “penjaga rumah”. Pindah 

rumah dari satu rumah ke rumah lainnya dilakukan menurut arah jarum jam. Apabila 

kelompok A sulit untuk pindah rumah, sanksinya ialah ganti tempat bermain. Artinya 

kelompok A menyerah dan kelompok B menjadi pemilik rumah, sedangkan kelompok 

A ganti berusaha memperebutkan rumah B. Demikian seterusnya sampai anak-anak 

merasa bosan bermain dan lelah.  

Pesan mulia: Nilai-nilai yang ada dalam permainan ini adalah rasa disiplin, 

yakni para pemain harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam 

permainan berdasarkan kesepakatan bersama. Unsur gotong-royong atau kerja-sama 

juga sangat kuat, yakni ketika akan berpindah dari satu tiang ke tiang lain, usaha 

  

pindah ini haruslah segera diikuti oleh anggota kelompoknya. Selain itu, melalui 

permainan ini anak-anak dapat mengembangkan kekuatan fisik, melatih kecekatan 

dan ketangkasan, serta memupuk sikap beranian dan kecerdasan. Tentu saja, kesemua 

makna tersebut sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari anak-anak serta penting 

bagi masa depan mereka.  

 

20) Nekeran  

Nekeran adalah permainan dengan menggunakan alat kelereng. Neker atau 

kelereng adalah bola kecil yang terbuat dari bahan kaca. Bisa juga terbuat dari adonan 

semen dan kapur atau batu. Permainan dengan kelereng bermacam-macam bentuknya; 

ada yang mengadu ketangkasan dan ada juga yang berebut kemenangan dengan 

taruhan neker/kelereng. Permainan adu ketangkasan disebut wok-wokan, sedangkan 

permainan kelereng yang bertaruhan adalah pot-potan dan ula-ulaan/prik ula/cirak. 

 
Gambar 53 

Seorang anak sedang bermain nekeran untuk taruhan. 10 
 

 Permainan adu ketangkasan wok-wokan adalah beradu kelereng sampai masuk 

wok (lobang). Pemain yang kalah akan dihukum; jemari tangannya dijatuhi kelereng 

atau disebut digender. Sementara, permainan kelereng pot-potan dan ula-ulaan/prik ula 

dilakukan untuk memenangkan taruhan kelereng. Pemain mengawali permainan 

dengan cara mengumpulkan sejumlah kelereng yang dijadikan taruhan (udhu), dengan 

jumlah yang sama. Taruhan diletakkan pada coretan segitiga (untuk pot-potan) atau 
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garis memanjang (untuk ula-ulaan/prik ula). Pemain berjajar dari jarak kira-kira 10 

meter menyentilkan kelereng gaco untuk mengenai kelereng taruhan. Kelereng yang 

keluar segitiga diambil yang mengenai untuk pot-potan atau di belakang kelereng yang 

berjajar memanjang yang dikenai diambil untuk ula-ulaan/prik ula.    

Pesan mulia: Wok-wokan, pot-potan, dan ula-ulaan/prik ula bermanfaat untuk 

melatih motorik halus, baik kelenturan jari maupun ketepatan gerakan. Selain itu juga 

melatih koordinasi dan sosialisasi, serta menggembleng jiwa kompetisi.  

 

21) Obag Dhelikan  

Permainan obag dhelikan atau juga ada yang menyebut dhelik-dhelikan atau 

jempritan, di tempat yang lain disebut petak umpet. Permainan ini bisa dimainkan oleh 

minimal 2 orang, tetapi semakin banyak yang bermain akan menjadi semakin seru.   

 
Gambar 54 

Kakak dan adik sedang bermain obag dhelikan.11 
 

Jalannya permainan: permainan ini dimulai dengan hompimpa untuk 

menentukan siapa yang menjadi "kucing" (berperan sebagai pencari teman-temannya 

yang bersembunyi). Si kucing ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik 

sambil berhitung sampai 10, biasanya dia menghadap tembok, pohon atau apa saja 

supaya dia tidak melihat teman-temannya bergerak untuk bersembunyi (tempat jaga ini 

memiliki sebutan yang berbeda di setiap daerah, contohnya di beberapa daerah di 

Jakarta ada yang menyebutnya inglo, di daerah lain menyebutnya bon (bong) dan ada 

juga yang menamai tempat itu hong). Setelah hitungan sepuluh (atau hitungan yang 

telah disepakati bersama, misalnya jika wilayahnya terbuka, hitungan biasanya 

  

ditambah menjadi 15 atau 20) dan setelah teman-temannya bersembunyi, mulailah si 

"kucing" beraksi mencari teman-temannya.  

Setiap menemukan persembunyian seorang teman, pencari meneriakkan nama 

teman itu lalu lari ke benteng untuk menepuk benteng sambil berkata “bong/hong!” 

Kalau ada satu anak yang bisa mendahului pencari untuk menepuk benteng dan 

berteriak “bong/hong!”artinya anak-anak menang dan pencari kalah. Pencari harus 

menutup mata kembali sambil bersender ke tiang/dinding dan permainan diulang 

dari awal. Sementara, kalau tidak ada anak yang bisa melakukan “hong”, pencari 

menang. Anak yang ditemukan kali pertama gantian menjadi pencari. 

Pesan mulia: Permainan ini bermanfaat untuk belajar menghitung, melatih 

motorik kasar, mengasah ketelitian dan kepekaan, melatih kesabaran, belajar 

mengingat nama, serta belajar mengikuti aturan. 

 

22) Patil Lele/Benthik  

Patil Lele/Benthik (Jawa) merupakan nama salah satu permainan tradisional yang 

pernah populer pada masa lalu. Pada etnis Madura disebut penteng, di Jakarta disebut 

gatrik, di Aceh disebut peh kayee, dan di Sulawesi Selatan disebut maccule/accangke. 

Permainan ini hanya mempergunakan dua potong kayu lurus sebesar ibu jari orang 

dewasa.  

 
Gambar 55 

Alat yang digunakan untuk patil lele. 
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Permainan ini hanya merupakan permainan hiburan untuk mengisi 

kekosongan. Permainan ini memerlukan  keterampilan, kejelian, dan sedikit pemikir-

an agar menang. Selain bersifat hiburan, permainan ini juga bersifat kompetitif karena 

ada lawan bermain dan ada ketentuan kalah menang. 

Permainan patil lele/benthik dimainkan oleh anak-anak paling banyak enam 

orang. Kemudian dibagi dalam dua kelompok, masing-masing kelompok tiga orang 

anak. Selain dimainkan secara berkelompok permainan ini dapat pula dimainkan 

secara perorangan, yakni satu lawan satu. Hanya saja bila dimainkan secara perorangan 

terasa kurang mengasyikkan. Oleh karena itu, permainan ini lebih sering dimainkan 

secara berkelompok sehingga menjadi lebih semarak. 

Pada umumnya patil lele/benthik dimainkan oleh anak laki-laki, tetapi tidak 

tertutup kemungkinan bagi anak perempuan. Hanya saja, anggota kelompok 

permainan ini harus berjenis kelamin sama. Karena pada akhir permainan ada acara 

bergendongan; yang kalah harus menggendong yang menang. Peralatan yang 

digunakan adalah kayu berukuran 13 cm sebagai gaco dan kayu dengan ukuran 39 cm 

sebagai pengungkit. Selain kedua alat tadi juga diperlukan sebuah lubang kecil di 

tanah yang berukuran panjang antara 20-25 cm dengan lebar 5 cm dan dalam kira-kira 

5 cm. Lubang itu dalam bahasa Jawa disebut wokan atau luwokan. Wokan  

dipergunakan sebagai tempat menjungkit tongkat kecil dengan tongkat panjang. 

Jalannya permainan: Permainan benthik diawali dengan hompimpa, yang 

menang akan memperoleh giliran main yang pertama dan yang kalah menjadi penjaga. 

Langkah awal, pemain meletakkan gaco pada wokan kemudian melakukan cuthatan 

(melambungkan gaco dengan pengungkit). Apabila lawan berhasil menangkap tongkat 

pendek yang melambung tersebut, ia akan mendapatkan poin. Besarnya poin 

ditentukan dari cara pihak lawan menangkap tongkat pendek: 10 poin jika ditangkap 

dengan dua tangan, 25 poin dengan tangan kanan, dan 50 poin dengan tangan kiri. 

Lalu, tongkat pengungkit diletakkan di atas wokan secara melintang. Gaco yang berhasil 

ditangkap penjaga kemudian dilemparkan pada tongkat pengungkit di atas wokan 

tersebut. 

  

Tahap kedua dari permainan Benthik adalah namplek. Pemain melempar gaco ke 

udara kemudian dipukul dengan tongkat panjang sekuat tenaga. Pihak lawan yang jaga 

harus melempar tongkat pendek ke arah sang pemain. Di sini, ketangkasan sang 

pemain benar-benar diuji apakah mampu memukul balik tongkat pendek atau tidak. 

Penghitungan poin bagi sang pemain dilakukan dari tempat jatuhnya tongkat pendek 

ke lubang dengan menggunakan tongkat panjang. Semakin jauh tongkat pendek jatuh, 

semakin banyak poin yang didapatkan. Namun, poin yang dikumpulkannya akan 

hangus begitu saja jika lemparan tongkat pendek dari pihak lawan malah masuk ke 

dalam lubang. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu banyak pemain untuk 

membuat bangkrut lawan. 

  
Gambar 56 

Kiri, anak-anak bermain patil lele. Kanan, seorang anak memainkan tahap nuthuk.12 
 

Tahap ketiga adalah nuthuk, dengan syarat sang pemain berhasil mengumpulkan 

poin dalam tahap sebelumnya. Pemain harus meletakkan tongkat pendek pada lereng 

lubang luncur dengan posisi miring 45 derajat. Ia harus memukul ujung tongkat 

pendek yang menyembul ke permukaan tanah dengan tongkat panjang agar dapat 

mengudara, lalu dipukul lagi sejauh mungkin. Pemain mendapatkan kesempatan dua 

kali. Jika gagal lagi, giliran bermain jatuh ke tangan pihak lawan. Akan tetapi, dalam 

tahap ketiga ini, sang pemain berkesempatan untuk mengumpulkan poin sebanyak-

banyaknya yang ditentukan oleh berapa kali ia memukul tongkat pendek. Apabila sang 

pemain berhasil memukul tongkat pendek saat tongkat tersebut melayang di udara, ia 

memperoleh angka berlipat yang dihitung dari perkalian antara angka pengali 

berdasarkan jumlah pukulan: 10 poin untuk satu kali pukulan, 20 poin untuk dua kali 
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pemain berhasil memukul tongkat pendek saat tongkat tersebut melayang di udara, ia 

memperoleh angka berlipat yang dihitung dari perkalian antara angka pengali 

berdasarkan jumlah pukulan: 10 poin untuk satu kali pukulan, 20 poin untuk dua kali 
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pukulan, dan seterusnya dengan poin yang dihitung dari tempat jatuhnya tongkat 

pendek ke arah lubang. Jika seorang pemain berhasil memukul tongkat pendek dua 

kali, ia memperoleh angka pengali sebesar 20 poin, sedangkan jarak jatuhnya tongkat 

pendek ke lubang adalah 15 kali tongkat panjang.  

Siklus permainan ini dilakukan bergantung pada kesepakatan bersama. Yang 

memiliki poin terbanyak pada akhir permainan adalah pemenangnya. Bagi yang kalah 

mendapat hukuman sesuai kesepakatan, biasanya menggendong yang menang.  

Pesan mulia: Permainan ini mendidik bahwa sebatang bambu ataupun kayu 

lain bisa berguna walau hanya untuk permainan. Selain itu, permainan ini juga me-

ngandung gabungan dua unsur, yakni unsur bermain dan berolahraga. Oleh karena 

itulah, permainan patil lele/benthik dapat membantu pembentukan jiwa dan sikap anak 

agar berjiwa sportif, terampil, sigap, dapat menggunakan otaknya untuk 

mengembangkan daya pikir, menyiasati lawannya dan memperluas pergaulan dengan 

menggunakan waktu senggangnya untuk hal-hal yang efektif. Selain itu, permainan ini 

sangat membantu kemampuan berhitung anak-anak. 

 

23) Pe-sapean  

Pe-sapean adalah permainan tradisional yang para pemainnya berdandan dan 

berperilaku menyerupai sapi. Permainan ini berasal dari Desa Ambunten Tengah dan 

Desa Tamba Agung Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Permainan 

pe-sapean bersifat religius-magis karena menjadi bagian dari ritual minta hujan. 

Meskipun demikian, pe-sapean dapat pula etanggap (diundang bermain) untuk 

selamatan perkawinan, yang dalam pelaksanaannya terpisah dari upacara minta hujan. 

Akan tetapi, yang mengundang harus memenuhi persyaratan, yakni harus 

menyediakan sesajen tertentu. 

Para pelaku dari permainan pe-sapean ini terdiri atas enam atau tujuh orang. 

Dua orang yang memakai topeng sapi dan masing- masing ada yang menjadi 

pengendali sapi dengan memegang tali kendali. Dua atau tiga orang lagi bertopeng 

berperan sebagai badut. Semua pemain ini terdiri atas para petani laki-laki dewasa atau 

  

agak tua. Laki-laki yang menjadi sapi ini memakai topeng sapi, sedangkan yang 

menjadi badut juga memakai topeng yang aneh-aneh tetapi lucu. 

 
Gambar 57 

Pelaksanaan pesapean. 
 

Peralatan yang dipergunakan adalah ba’saba (sesajen) serta satu stel gamelan 

sronen. Perlengkapan topeng permainan pe-sapean terdiri atas 4 buah rape 

(perlengkapan penutup bagian badan sapi di depan); 4 buah jamang (mahkota di 

kepala sapi); 4 buah sabbau (untaian kain yang dikaitkan-di leher); sampur yang dipakai 

sapi dan pengendali masing-masing selembar, jadi berjumlah 6 lembar; 4 buah 

kalembang (sayap) yang dipakai oleh sapi; 4 buah gungseng (genta) yang ditaruh di kaki 

sapi; 2 utas tali atau selendang pengikat lengan sapi agar bergandengan menjadi satu; 2 

untai bunga merah yang ditaruh di atas tali, pengikat lengan sapi yang digandeng 

masing-masing seuntai; dan masing-masing 4 stel baju dan celana tanggung yang 

dipakai sapi. Baju tersebut berwarna biru dan celana berwarna hijau. Juga tidak lupa 

pakaian adat desa yang berwarna hitam dan kaos lurik merah untuk kedua 

pengendalinya. Untuk 2 atau 3 topeng berikut baju yang lucu, yang dipakai badut-

badut, dapat pula ditambahkan 2 buah cambuk yang dipegang oleh kedua pengendali 

sapi.  

Karena permainan pe-sapean ini merupakan bagian dari pada upacara minta 

hujan, yang diutamakan adalah penyelenggaraan upacara itu sendiri. Upacara itu 

diselenggarakan di tengah ladang. Sebagai tanda pusat upacara, di sana dipancangkan 

anjer umbul-umbul dan di bawahnya diletakkan ba’saba yang ditempatkan di atas 
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ancak. Di dekatnya selalu mengepul asap kemenyan. Gerakan-gerakan ritus dari pe-

sapean itu tidak berlangsung lama, kira-kira hanya antara setengah atau satu jam sudah 

selesai. Dengan selesainya permainan pe-sapean, maka selesai pula upacara minta hujan 

di desa tersebut. 

Pesan mulia: Pe-sapean merupakan permainan tradisional yang melekat dalam 

kegiatan ritual. Dari permainan ini terpancar sebuah permohonan kepada Tuhan Sang 

Penguasa Semesta agar berkenan memberikan hujan. Hal ini menunjukkan masih 

bertahannya sebagian budaya agraris di tengah-tengah modernitas masyarakat. Selain 

itu, pe-sapean juga mengusung makna-makna solidaritas antarwarga dan kegotong-

royongan.  

 

24) Rembang Jirak 

Jirak adalah permainan yang sedikit mengajarkan tentang nasib. Kelihaian 

memang acapkali menjadi faktor utama. Namun, keberuntungan terkadang 

mengalahkan semuanya. Permainan ini dilakukan secara individu. Berkenaan dengan 

jumlah pemain, sebaiknya tidak terlalu banyak dengan alasan pergantian pemain tidak 

terlalu lama menunggu giliran. Biasanya permainan ini dilakukan di siang hari. 

Permainan ini dilakukan dengan alas berupa tanah, yang berarti dilakukan di halaman 

rumah yang bertanah alasnya. 

Jalannya permainan: Permainan ini memerlukan lubang tanah dengan 

diameter sekitar 5 cm. Jauhnya jarak disepakati untuk melakukan permainan ini, bisa 

2 atau 1,5 jangkah kaki atau bahkan lebih. Dari jarak yang telah ditentukan, pemain 

satu persatu melempar 'gacu' ke lobang. Siapa yang pertama masuk dialah yang 

pertama akan melakukan permainan dilanjutkan yang terdekat dengan 'wok' dan 

seterusnya.  

Berapa kemiri yang ditombokkan sebelumnya akan dimasukkan ke wok oleh 

pemain pertama. Kemiri yang masuk ke dalam wok itulah yang menjadi miliknya. 

Akan tetapi, permainan tidak berhenti di sini. Pemain tersebut harus mampu 'nitis', 

melempar dengan gacu buah kemiri yang ditunjuk oleh pemain lain. Bila dia mampu 

mengenai, seluruh kemiri menjadi miliknya. Bila gacunya mengenai kemiri lain yang 

  

tidak ditunjuk, kemiri yang dalam wok akan hangus dan tidak lagi menjadi miliknya. 

Namun, apabila lemparan gacu mengenai ruang hampa, kemiri yang dalam wok masih 

menjadi miliknya dan sisanya dimainkan oleh pemain kedua dan seterusnya hingga 

usai.  

Pesan mulia: Keterampilan dan kecermatan merupakan modal untuk meraih 

keberhasilan. 

 

25) Sepak Tekong  

Sepak tekong adalah permainan mempertahankan susunan genteng atau bola 

atau sandal dari lawan. Jumlah pemain sepak tekong tidak terbatas, tetapi paling tidak 

ada 10 pemain, satu sebagai penjaga dan sembilan sebagai lawan dengan bersembunyi. 

Penjaga wajib menemukan pemain lain dengan tetap menjaga tekongnya agar tidak 

dirusak oleh pemain lain. Di Jember, Peralatan permainan tekong adalah pecahan 

genting yang disusun ke atas (ini yang harus dijaga) dan sebuah potongan bata yang 

digunakan sebagai “pal” sehingga di Lamongan permainan ini disebut pal-palan. “Pal” 

adalah sebuah kode yang diucapkan sebagai tanda bahwa penjaga lebih dahulu sampai 

ke pos penjagaan setelah menemukan pemain lain yang bersembunyi. Jika masih 

belum “dipal”, pemain yang bersembunyi berhak untuk menghancurkan susunan 

tekong. Jadi, tak jarang pacu lari sering terjadi dalam permainan ini. Dalam 

perkembangannya, pecahan genting dan bata digantikan dengan bola plastik. 

Permainan ini memerlukan area yang luas, tetapi perlu ada pembatasan. Hal 

ini dimaksudkan untuk mempermudah pencarian dan menyelaraskan dengan jumlah 

pemain. Manfaat sepak tekong antara lain mengajarkan semangat, kegigihan, pantang 

menyerah, perjuangan, kesetiakawanan, dan menjaga amanah. 

 Pesan mulia: Permainan ini mengajarkan bahwa orang yang diberi 

kepercayaan untuk menjaga sesuatu hendaknya bertanggung jawab atas keutuhan dan 

keselamatan barang yang dijaga agar tidak rusak atau dirusak oleh orang lain. Intinya 

seseorang harus selalu waspada dan menjaga amanah yang dibebankan oleh orang lain.  
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ancak. Di dekatnya selalu mengepul asap kemenyan. Gerakan-gerakan ritus dari pe-
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26) Setrengan, Somprengan, dan Tim-timan  

Setrengan adalah permainan lompat tali yang menggunakan alat dari roncean 

karet gelang. Lompat tali pernah populer di kalangan anak-anak tahun 70-an hingga 

80-an dan dilakukan di sekolah atau di rumah. Setrengan hanya dilakukan seorang diri, 

sedangkan yang beramai-ramai disebut tim-timan atau somprengan.  

Cara melakukan permainan lompat tali secara sendirian atau setrengan, yaitu 

(1) sesuaikan karet tali dengan tinggi badan; (2) karet tali dipegang erat, posisi lengan 

atas rapat dengan tubuh dan siku sejajar dipinggang, kaki agak jinjit dan lutut sedikit 

di tekuk, dan kepala tetap tegak dan rileks serta pandangan lurus ke depan; (3) 

pergelangan tangan digerakkan untuk memutar tali; (4) lompatan tidak terlalu tinggi 

maksimal 2,5 cm dari lantai dan posisi kaki agak jinjit saat mendarat; dan (5) 

permainan dilakukan secara bertahap jika sudah mahir bisa menambah variasi 

gerakan. 

 

Gambar 58 

 Anak-anak perempuan sedang bermain Setrengan/Somprengan/Tim-timan.  
Foto koleksi Yayasan Untukmu Si Kecil asuhan Ayu Sutarto 

 

Selain setrengan, permainan ini juga dimainkan oleh sekurangnya 3 anak yang 

disebut somprengan. Tiga anak tersebut melakukan undian giliran main dengan 

hompipa dan bisa juga sut. Pemenangnya berada di tengah sebagai pemain. Yang dua 

anak lainnya bertugas memegang ujung roncean tali karet gelang dan memutar ke kiri 

terus ke kanan melingkar dan menghitungnya. Bila menyangkut, dinyatakan gagal dan 

  

berpindah tempat. Pemain dinyatakan menang bila mencapai hitungan yang telah 

disepakati bersama (misalnya 10, 25, atau 40).  Pemenang memperoleh hadiah sesuai 

kesepakatan.  

Tim-timan sedikit berbeda dengan somprengan. Tim-timan menggunakan karet yang 

lebih pendek karena kedua pemain yang memegang tidak bertugas memutar dan 

menghitung. Mereka hanya memegang sesuai ketinggian yang dikehendaki, yaitu sapol 

(singkatan dari sapolok, semata kaki), sadheng (singkatan dari sadhengkul, selutut), satim 

(singkatan dari satimpong, sepinggang),  sadha (singkatan dari sadhadha, sedada), sapun 

(singkatan dari sapundhak, sepundak), saping (singkatan dari sakuping, setelinga), sasir 

(singkatan dari sasirah, sekepela), sakil (singkatan dari sakilan, sejengkal jari), dan sadhep 

(singkatan dari sadhepa, sejengkal tangan). Pemain meloncat urut dari bawah ke atas 

bila gagal berganti memegang. Ketiganya bertanding siapa yang lompatannya tertinggi.  

Pesan mulia. Lompat tali seperti ketiga jenis di atas memiliki manfaat untuk 

mengembangkan (1) motorik kasar, yaitu membuat anak menjadi lebih terampil 

karena mempelajari cara dan teknik melompat; (2) emosi, yaitu tuntutan untuk 

membuat keputusan melompat lebih tinggi; (3) ketelitian dan akurasi, yaitu ketepatan 

mengikuti ritme ayunan supaya tidak terperangkap; (4) sosialisasi, yaitu memiliki 

banyak teman; dan (5) intelektual, yaitu melakukan penghitungan jumlah lompatan 

agar tidak kalah. 

 

27) Sumbar Suru  

Waktu yang sering dipakai anak-anak untuk bermain sumbar suru adalah waktu-

waktu senggang atau liburan, bisa pagi, siang, sore atau malam hari, dan bisa juga 

dilakukan saat istirahat sekolah. Yang penting dolanan itu tidak mengganggu belajar 

atau pekerjaan membantu orang tua. Biasanya anak-anak bermain di tempat yang 

teduh, bersih, terang, dan nyaman. Kalau dimainkan di malam hari, mereka mencari 

tempat yang terang atau setidaknya saat bulan purnama. Dolanan ini bebas dilakukan 

oleh anak-anak perempuan dari segala kalangan dan status sosial, tidak hanya 

dimainkan oleh sekelompok golongan tertentu.  
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 Anak-anak perempuan sedang bermain Setrengan/Somprengan/Tim-timan.  
Foto koleksi Yayasan Untukmu Si Kecil asuhan Ayu Sutarto 

 

Selain setrengan, permainan ini juga dimainkan oleh sekurangnya 3 anak yang 
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27) Sumbar Suru  
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Gambar 59 

Biji kecik yang biasa digunakan untuk bermain sumbar suru 
 

Jika anak-anak perempuan hendak bermain sumbar suru, misalnya ada 5 pemain, 

yakni A,B,C,D, dan E, masing-masing harus membawa kecik dari rumah dengan 

jumlah bebas. Sebaiknya pemain setidaknya berjumlah 2 orang dan paling banyak 5 

orang karena kalau terlalu banyak, antrian bermain terlalu lama. Jika ada lebih dari 6 

pemain, sebaiknya dipecah menjadi 2 kelompok.  

Satu anak membuat kotak dengan menggunakan kapur atau alat lainnya. Bentuk 

kotak sama sisi dengan panjang masing-masing sisi sekitar 40 cm. Selain itu, setiap 

anak juga harus menyiapkan setidaknya sebuah suru dari daun sawo atau sejenisnya 

(yang penting kaku dan pas di tangan anak-anak) sebagai alat untuk menyuru kecik-

kecik yang dimainkan. Lalu, anak-anak yang hendak bermain mengelilingi kotak 

tersebut.  

Pada permainan ini ada aturan yang harus disepakati, yaitu (a) biji kecik yang 

diikutkan bermain harus bagus dan sempurna, artinya tidak boleh terlalu muda (warna 

putih) dan tidak boleh cacat; (b) kecik yang boleh disendok (disuru) hanyalah yang 

berada di dalam kotak; (c) sewaktu menyendok dan sudah menyentuh kecik, pemain 

harus berhasil menyendok, jika gagal berarti mati; d) sewaktu menyendok kecik 

menyentuh yang lain berarti mati; (e) bila kecik yang sudah tersuru tidak dapat 

dimasukkan dalam rongga tangan kiri juga berarti mati; dan (f) sewaktu menyendok, 

duduk pemain tidak boleh berpindah dan apabila pantat sampai terangkat, berarti 

juga mati.  

  

Jalannya permainan: Sebelum dimulai, dilakukan pengundian dulu. Pada 

langkah awal, setiap pemain menyetorkan 5 kecik kepada pemenang. Pemenang segera 

mengopyok-opyok kecik ke dalam kedua tangan sambil mendendangkan lagu 

sederhana, yaitu //Sumbar awar-awar/ dadia salatar, jenggar//. Kemudian, ia segera 

menuangkan kecik-kecik itu ke dalam kotak di depannya. Seketika kecik-kecik sudah 

tersebar. Jika ada yang tersebar keluar, kecik itu tidak bisa disuru. 

Langkah selanjutnya, pemenang mulai menggunakan suru di antara jari-jari 

kanannya. Cara meletakkan suru, yaitu suru diletakkan di antara telunjuk dan jari 

manis, sementara jari panenggak atau jari tengah berada di dalam. Jadi, seolah-olah 

suru diapit oleh ketiga jari-jari tersebut. Lalu, pemenang mulai menyuru kecik di 

dalam kotak satu per satu. Tidak boleh menyenduk 2 kecik sekaligus. Setelah berhasil 

menyendok 2 atau 3 kecik tanpa menyentuh kecik lainnya, ia bisa memasukkan kecik-

kecik itu ke dalam tangan kiri yang sudah ditelungkupkan ke lantai. Artinya ia sukses 

dan bisa melanjutkan untuk menyuru kecik-kecik lainnya. Namun, jika di saat tahapan 

kedua ini pemenang menyentuh kecik lainnya, ia dianggap mati dan harus digantikan 

oleh pemain kedua. Hal itu dilakukan berkelanjutan sampai kecik habis. Jika kecik 

sudah habis, bisa dimulai lagi dengan menyetor kecik-kecik lagi sesuai dengan 

kesepakatan. Bisa pula, setiap kecik habis dimulai lagi dengan hompimpa dan sut. Pada 

akhir permainan, tentu setiap pemain akan mengalami perubahan jumlah kecik yang 

dimiliki.  

Pesan mulia: Nilai yang dapat diambil dari permainan ini adalah menjunjung 

sportivitas, bersosialisasi, kecermatan, dan berlatih konsentrasi.  

 

28) Yoyo  

Yoyo adalah alat permainan yang tersusun dari dua cakram berukuran sama 

(biasanya terbuat dari kayu, plastik,  atau logam) yang dihubungkan dengan sumbu 

untuk menggulung tali yang digunakan untuk menarik dan mengulur. Permainan yoyo 

adalah salah satu permainan yang populer di berbai negara di dunia. Yoyo bisa 

dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa. Secara tradisional, yoyo bisa dibuat dari 
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kayu. Secara modern biasanya digunakan bahan-bahan yang berasal dari plastik, resin, 

dan lain-lain.  

Yoyo dimainkan dengan cara mengaitkan ujung bebas tali pada jari tengah, 

memegang yoyo, dan melemparkannya ke bawah dengan gerakan yang mulus. Sewaktu 

tali terulur pada sumbu, efek giroskopik akan terjadi, yang memberikan waktu untuk 

melakukan beberapa gerakan. Dengan menggerakkan pergelangan tangan, yoyo dapat 

dikembalikan ke tangan pemain, dengan tali akan kembali tergulung dalam celah 

sumbu. Berikut ini beberapa teknik untuk memainkan yoyo. 

a. Putar bawah (slepping), teknik dasar membuat yoyo berputar pada ujung tali 

bawah dan diam untuk beberapa saat.  

b. Lompatan (looping), teknik dengan memposisikan yoyo selalu dalam keadaan 

bergerak atau tak perlu kembali ke tangan pemain untuk dilempar kembali. 

c. Off-string, teknik ini menggunakan ikatan longgar tali pada yoyo, sehingga 

yoyo dapat berputar pada sumbunya, kemudian pemain dapat melakukan 

akrobat dengan yoyo yang masih berputar, seperti mendarat di tali dan 

memantul.  

Pesan mulia: Permainan yoyo bermanfaat untuk melatih motorik halus baik 

kecermatan, ketepatan,  kelincahan, keseimbangan, maupun kelenturan.   

 

4.3.3  Penutup 

Permainan tradisional sejatinya mengusung  beberapa manfaat penting, antara 

lain, (1) melestarikan pusaka budaya yang memiliki makna dan fungsi sosial; (2) 

sebagai sarana untuk membangun persahabatan dan kerukunan sesama anak bangsa 

mengingat permainan tradisional dapat ditemukan di berbagai tempat di Indonesia; 

(3) untuk memperkuat ketahanan budaya dan menjaga heterogenitas budaya; (4) 

melatih kekuatan dan kelenturan fisik anak-anak; (5) melatih kecerdasan, keuletan, 

dan ketrampilan anak-anak; (5) mengembangkan sikap sportif, solidaritas dan 

kebersamaan; dan (6) meningkatkan keberanian anak-anak untuk berkompetisi.  

Selanjutnya, produk-produk permainan tradisional akan tetap hidup apabila 

(1) para pewarisnya, yakni para keluarga agraris, memiliki komitmen kultural untuk 

  

memosisikannya sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kulturalnya; (2) para pewaris 

dan pendukungnya hendaknya menjalin kerja sama sehingga produk permainan 

tradisional benar-benar merupakan hasil kegiatan kolektif yang menjadi milik bersama; 

(3) pembinaan, pengembangan, distribusi, diseminasi, dan promosi permainan 

tradisional hendaknya sejalan dan seiring dengan perkembangan sains dan teknologi; 

dan (4) lembaga pendidikan, dalam hal ini pendidikan dasar dan menengah, 

merupakan tempat yang menjanjikan bagi upaya pelestarian permainan tradisional. 

Permainan tradisional sebenarnya bisa dikembangkan lebih lanjut di masa 

sekarang, baik untuk kepentingan pendidikan maupun hiburan dan pelatihan. Untuk 

kepentingan pendidikan, permainan tradisional bisa dimasukkan atau dijadikan 

bagian dari mata pelajaran, dari tingkat SD sampai SMA. Misalnya bisa dimasukkan ke 

dalam mata pelajaran pendidikan olahraga maupun seni budaya, juga beberapa aspek 

matematika dan bahasa. Untuk kepentingan hiburan dan pelatihan, permainan 

tradisional bisa dijadikan bagian dari wisata ataupun permainan outbound yang 

diperuntukkan bagi anak-anak maupun orang dewasa. Artinya, permainan tradisional 

juga bisa digunakan untuk usaha pariwisata kreatif.  

 

Catatan akhir 
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BAB V 

ARSITEKTUR, SENJATA,  

DAN PERALATAN TRADISIONAL 

 

5.1 Arsitektur Tradisonal 

5.1.1 Pengantar 

Berdasarkan wujud atau bentuknya kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi 

tiga jenis, yaitu (1) bersifat abstrak, (2) bersifat agak konkret, dan (3) bersifat konkret. 

Walaupun wujudnya berbeda, ketiga jenis kebudayaan tersebut saling berkaitan dan 
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menjadi lambang kekhasan budaya suatu masyarakat di setiap daerah sehingga 

merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dijaga kelestariannya.  

Sebagai suatu bentuk kebudayaan, arsitektur tradisional akan tetap dipelihara 

dan dilestarikan oleh masyarakatnya, selama masih dianggap dapat memenuhi atau 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat. Namun, karena dalam 

kebudayaan terdapat tiga aspek yang saling terkait, yakni content, container dan context, 

terjadinya perubahan pada salah satu aspek akan menyebabkan terjadinya perubahan 

pada aspek yang lain. Content atau isi adalah manusia sebagai penghuni dengan segala 

aktivitas dan kebutuhannya, container atau wadah adalah bangunan yang mewadahi 

kegiatan manusia, sedangkan context atau lingkungan adalah lingkungan alam dan 

lingkungan sosial. Perubahan atau perbedaan kondisi yang terjadi pada manusianya 

akan menyebabkan terjadinya perubahan pada bentuk rumah.  

Pada kenyataannya, kebudayaan sebagai sebuah sistem tidak pernah statis, tetapi 

selalu dinamis karena manusia selalu berusaha untuk beradaptasi dan menjadi lebih 

baik. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika kebudayaan suatu masyarakat selalu 

mengalami perubahan dan perkembangan, baik karena dorongan-dorongan dari 

dalam maupun pengaruh dari luar. Nilai-nilai yang dianggap masih mempunyai 

makna, baik praktis (sesuai dengan kondisi sekarang) maupun simbolis (status sosial-

ekonomi dan keagamaan) akan tetap dipertahankan dan akan diwariskan kepada 

generasi berikutnya.  

Arsitektur sebagai wujud kebudayaan yang konkret tentunya juga akan 

mengalami perubahan jika terjadi perubahan pada unsur kebudayaan yang lain. 

Bahkan, sebagai bentuk kebudayaan yang paling konkret, arsitektur merupakan 

bentuk kebudayaan yang paling rentan berubah. Namun, perubahan suatu 

kebudayaan tidak terjadi secara spontan dan menyeluruh, tetapi akan berlangsung 

secara bertahap dan parsial/sebagian. Ada bagian-bagian yang tetap, ada bagian-bagian 

yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi (alam dan lingkungan) dan 

mengikuti perkembangan keadaan.  

Selain itu, rumah bukan sekadar bangunan fisik sebagai tempat tinggal yang 

berfungsi untuk melindungi penghuninya dari keadaan alam dan lingkungannya. 

 
 

Lebih dari itu, rumah berhubungan dengan aspek religi, seni, serta sosial dan ekonomi 

pemiliknya. Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga digunakan sebagai lambang 

status sosial. Rumah merupakan sarana bagi pemiliknya untuk menunjukkan jati 

dirinya, seperti kondisi ekonomi, cita rasa, dan nilai-nilai agama yang dianutnya. Oleh 

karena itu, sangatlah wajar jika di suatu daerah terdapat beberapa jenis rumah 

tradisional, padahal kondisi alam dan lingkungannya sama. Hal itu terjadi karena 

adanya perbedaan strata sosial pada masyarakatnya. 

Karena di Jawa Timur terdapat empat subkultur area, yakni Jawa, Madura, 

Tengger, dan Using, penjelasan tentang rumah tradisional di Jawa Timur 

dikelompokkan berdasarkan keempat subkultur tersebut. Berikut ini akan dijelaskan 

rumah tradisional pada masing-masing subkultur area di Jawa Timur. 

 

5.1.2 Ragam Arsitekur Tradisional 

5.1.2.1 Rumah Tradisional Jawa 

Rumah tradional Jawa dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu 

panggangpe, kampung, limasan, dan joglo. Selain itu, juga terdapat satu jenis bangunan 

yang disebut tajug yang digunakan untuk mesjid atau tempat pemujaan (Dakung, 

1981: 26-27). Penamaan keempat jenis rumah tradisional Jawa tersebut didasarkan 

atas bentuk atapnya. Adapun ilmu yang mempelajari seni bangunan oleh masyarakat 

Jawa disebut Ilmu Kalang, sedangkan orang yang mempunyai keahlian di bidang seni 

bangunan disebut Wong Kalang. 

 
1)  Rumah Panggangpe  

Panggangpe berasal dari kata panggang yang berarti ‘dimasak di atas bara api’ dan 

pe ‘pari, sejenis ikan yang berbentuk lebar dan pipih’. Rumah panggangpe merupakan 

bentuk rumah yang arsitekturnya paling sederhana, yakni menggunakan empat tiang 

(saka) dan di setiap sisi diberi dinding dari ayaman bambu (gedek). Rumah jenis ini 

merupakan rumah yang dimiliki orang miskin. Selain digunakan untuk rumah, jenis 

bangunan ini juga digunakan untuk kandang, warung, bengkel, dan gubug di ladang.  

Rumah panggangpe memiliki beberapa variasi, antara lain panggangpe pokok, 

panggangpe gedhang selirang, panggangpe gedhang setangkep, panggangpe empyak setangkep, 
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panggangpe cere gancet, panggangpe trajumas, dan panggangpe barengan. Rumah panggangpe 

pokok merupakan bentuk yang paling sederhana. Panggangpe gedhang selirang merupakan 

gabungan dua panggangpe, yakni dengan jumlah tiang enam atau delapan dan dengan 

atap bertingkat di dua sisinya. Panggangpe gedhang setangkep merupakan gabungan dari 

dua bangunan panggangpe gedhang selirang.  

Panggangpe empyak setangkep merupakan gabungan dua panggangpe seperti 

panggangpe gedhang selirang. Perbedaannya, kalau panggangpe gedhang selirang 

menggabungkan sisi sampingnya, panggangpe empyak setangkep menggabungkan sisi 

depannya. Panggangpe cere gancet merupakan gabungan dua panggangpe gedhang selirang, 

tetapi yang digabungkan pada sisi yang paling rendah sehingga pada pertemuan itu 

perlu diberi talang  ‘saluran air’ dan terdapat dua bubungan (wuwungan).    

 
Gambar 60 

Sketsa Rumah Panggangpe Empyak Setangkep 
(Sumber: Dakung, 1982) 

 

Panggangpe trajumas menggunakan tiga buah pengeret dan enam buah tiang, 

sedangkan atapnya hanya terdapat pada sebelah sisi. Panggangpe barengan merupakan 

gabungan dari beberapa panggangpe pokok yang dibangun secara berderet. 

 

2) Rumah Kampung 

Rumah kampung adalah rumah tradisional Jawa yang digunakan oleh masyarakat 

yang mempunyai status sosial yang rendah. Bangunan rumah kampung menggunakan 

delapan buah tiang dengan atap berada pada kedua belah sisi dan menggunakan 

bubungan. Rumah kampung memiliki beberapa variasi, antara lain kampung pacul 

 
 

gowang, kampung srotong, kampung dara gepak, kampung klabang nyander, kampung lambang 

teplok, kampung lambang teplok semar tinandu, kampung gajah njerum, kampung cere gancet, 

dan kampung semar pinondong. Rumah kampung pacul gowang merupakan gabungan 

antara kampung pokok dengan satu emper atau serambi. Rumah kampung srotong  

merupakan gabungan antara kampung pokok dengan dua emper yang diletakkan pada 

kedua belah sisi yang digunakan sebagai serambi.  

Rumah kampung dara gepak merupakan gabungan antara kampung pokok dengan 

empat emper yang diletakkan pada keempat sisinya yang digunakan sebagai serambi. 

Rumah kampung klabang nyander menggunakan tiang sebanyak 16, 24, atau lebih, 

pengeret sebanyak 4 atau 6 buah, 1 bubungan, dan 2 atap pada kedua belah sisinya.  

Rumah kampung lambang templok bertingkat atau berunjung. Rumah kampung 

lambang templok seperti rumah kampung lambang templok, tetapi tiang penyangga 

brunjungnya bertumpu di atas penanggap atau blandar.  

 
Gambar 61  

Sketsa Rumah Kampung Lambang Templok Semar Tinandhu 
(Sumber: Dakung, 1982) 

 
Rumah kampung gajah njerum mempunyai 3 buah emper pada sisi kiri, kanan, dan 

belakang. Rumah jenis ini menggunakan 20 atau 24 tiang, 2 deretan bubungan, serta 

2 tutup keong. Rumah kampung cere gancet merupakan gabungan 2 rumah kampung 

pacul gowang sehingga menggunakan talang.   
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panggangpe cere gancet, panggangpe trajumas, dan panggangpe barengan. Rumah panggangpe 
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Rumah kampung semar pinondhong menggunakan tiang berjajar di tengah 

bangunan. Atapnya terdapat pada kedua belah sisi bertumpu pada tiang penyangga 

yang ditopang oleh balok kayu dengan posisi horisontal. Rumah jenis ini 

menggunakan wuwung dan 2 tutup keong (Sudiro, 2000). 

 

3) Rumah Limasan 

Rumah limasan digunakan oleh masyarakat yang mempunyai status sosial 

menengah ke atas, misalnya priyayi dan bangsawan. Limasan adalah rumah yang 

atapnya menyerupai bidang limas. Kata limasan berasal dari kata limalasan yang berarti 

‘lima belasan’, yakni jenis rumah yang menggunakan blandar  berukuran 15 meter. 

Rumah kampung memiliki beberapa variasi, antara lain limasan lawakan, limasan gajah 

ngombe, limasan gajah njerum, limasan apitan, limasan klabang nyander, limasan pacul 

gowang, limasan gajah mungkur, limasan cere gancet, limasan apit pengapit, limasan lambang 

teplok, limasan semar tinandu, limasan trajumas, limasan trajumas lambang gantung, limasan 

trajumas lawakan, limasan lambangsari, dan limasan sinom lambang gantung rangka kutuk  

ngambang. 

Rumah limasan lawakan merupakan gabungan rumah limasan pokok ditambah 

bangunan emper yang berbentuk panggangpe pada keempat sisi bangunan. Rumah jenis 

ini menggunakan 16 tiang yang 4 di antaranya berada di tengah yang berfungsi sebagai 

saka guru. Atapnya bertingkat dan terdapat pada keempat sisi rumah. Variasi rumah 

limasan yang lain hampir sama dengan variasi rumah kampung (Sudiro, 2000). 

Limasan gajah ngombe adalah bentuk bangunan Limasan Pokok yang ditambah 

dengan emper pada salah satu bagian bangunan yang pendek. Limasan gajah njerum 

merupakan bangunan limasan yang ditambah dengan dua emper pada kedua bagian 

sisi panjangnya. Limasan apitan merupakan bentuk bangunan limasan yang hanya 

memakai 4 buah saka dan 2 buah ander yang menopang bagian wuwungan atau molo di 

tengahnya, tetapi tidak menggunakan tutup keong.  

Limasan klabang nyander merupakan bentuk limasan yang memakai banyak 

pengeret dan susunan atapnya berbentuk trapesium. Limasan pacul gowang adalah 

bentuk bangunan limasan yang ditambah emper pada salah satu sisi panjangnya dan 
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kutuk ngambang adalah bentuk bangunan limasan yang atap penangapnya bersusun dua 

dan bergantung pada saka bethung, mempunyai tiga rong-rongan, serta ukuran pada 

ujung molo menonjol sepanjang 2/3 dari ander. Pada bagian atap rumah limasan sinom 

terdapat ventilasi di sisi kiri dan kanan untuk sirkulasi udara.  

Ventilasi pada atap rumah limasan sinom 
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4) Rumah Joglo  

Joglo adalah rumah tradisional Jawa yang digunakan oleh golongan atas, seperti 

kaum bangsawan, istana raja, serta orang kaya. Bahkan, pada masa lampau masyarakat 

Jawa melarang orang kebanyakan untuk memiliki rumah joglo walaupun orang 

tersebut termasuk orang kaya. Rumah joglo merupakan bentuk rumah tradisional Jawa 

yang paling bagus serta paling lengkap, baik susunan bangunan maupun tata ruangnya. 

Sebab, rumah joglo membutuhkan bahan bangunan yang lebih banyak dan lebih 

mahal daripada jenis rumah yang lain. Dewasa ini bangunan beratap joglo selain 

digunakan untuk rumah orang kaya, juga digunakan untuk kantor-kantor 

pemerintahan dan gedung-gedung.  

Rumah bentuk joglo berbentuk bujur sangkar yang menggunakan empat tiang 

pokok di tengah yang disebut saka guru dan menggunakan blandar bersusun atau 

tumpangsari. Bentuk susunan blandarnya semakin ke atas semakin menyempit.  
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Dalam rumah joglo terdapat pembagian ruang menjadi 4 bagian utama, yaitu (1) 

pendopo; (2) pringgitan; (3) dhalem ageng; (4) gandhok  dan pawon. Pendopo yaitu bagian 

depan rumah yang terbuka dan berbentuk segi empat dengan empat tiang (saka guru). 

Pendhapa merupakan bangunan yang terbuka tanpa batas atau dinding yang 

digunakan untuk menyambut dan menerima tamu. Pringgitan merupakan ruang yang 

berfungsi sebagai ruang setengah terbuka dan merupakan ruang peralihan dari 

pendopo menuju ke dalem ageng. Ruang ini biasanya digunakan sebagai tempat 

mengadakan pertunjukan wayang kulit ataupun selamatan pada acara-acara tertentu. 

Dalem Ageng merupakan ruang privat yang di dalamya terdapat tiga kamar atau 

senthong, yang terdiri atas senthong tengah yang disebut krobongan merupakan tempat 

yang paling pribadi atau sakral bagi penghuninya serta senthong kiwa dan senthong tengen 

yang berfungsi sebagai ruang tidur anggota keluarga. Senthong kiwa digunakan sebagai 

ruang tidur anggota keluarga laki-laki, sedangkan senthong tengen digunakan sebagai 

ruang tidur anggota keluarga perempuan. Gandhok  dan pawon merupakan ruangan di 

bagian belakang dan terpisah dari ruangan utama, memanjang di sebelah kiri dan 

kanan pringgitan dan dalem. Ruangan tersebut digunakan sebagai dapur, kamar 

mandi, dan toilet yang dalam bahasa Jawa disebut pawon dan pekiwan.  
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Konstruksi rumah joglo mengandung kearifan lokal sebagai bangunan yang 

tahan gempa. Sebab, pondasi yang digunakan adalah bebatur, yaitu tanah yang 

diratakan dan lebih tinggi daripada tanah di sekelilingnya. Di atas bebatur dipasang 

umpak yang diberi purus wedokan. Dengan pondasi seperti itu, jika terjadi gempa bumi, 

bangunan tersebut akan tetap stabil karena bisa mengikuti arah gerakan gravitasi bumi 

sehingga rumah tidak akan roboh.  

Selain konstruksi pondasi yang seperti itu, pada rumah joglo juga digunakan 

konstruksi bangunan sebagai berikut.3 

1) Menggunakan 4 saka guru sebagai penahan atap brunjung yang membentuk ruang 

pamidangan yang merupakan ruang pusat dan 12 saka pananggap yang menyangga atap 

pananggap (tiang pengikut), masing-masing saka ditopang oleh umpak menggunakan sistem 

purus. 

2) Menggunakan blandar, pengeret, sunduk, serta kilil. Masing-masing blandar dan pengeret 

dilengkapi dengan sunduk dan kili sebagai stabilisator. 

3) Menggunakan tumpang dengan 5 tingkat. Balok pertama disebut pananggap, balok kedua 

disebut tumpang, balok ketiga dan keempat disebut tumpangsari, dan balok terakhir 

merupakan tutup kepuh yang berfungsi sebagai balok tumpuan ujung-ujung usuk atap. 

4) Di bawah atap terdapat 2 uleng atau ruang yang terbentuk oleh balok tumpang.  

5) Menggunakan godhegan sebagai stabilisator yang biasanya berbentuk ragam hias ular-ularan. 

6) Menggunakan atap sistem empyak, yaitu brunjung dan cocor pada bagian atas serta pananggap 

dan penangkur di bagian bawah. 

7) Menggunakan balok molo pada bagian paling atas yang diikat oleh kecer dan dudur. 

8) Menggunakan usuk peniyung, yaitu usuk yang dipasang miring atau memusat ke molo.  

9) Menggunakan 4 tiang utama yang disebut saka guru.  

Rumah joglo memiliki beberapa variasi, antara lain joglo lawakan, joglo sinom, joglo 

jompongan, joglo pangrawit, joglo mangkurat, joglo hageng, dan joglo semar tinandhu (Dakung 

(ed), 1981). Joglo lawakan menggunakan kerangka penahan atap yang berbentuk seperti 

payung dan atapnya terdiri atas empat sisi yang masing-masing bersusun dua tingkat 

serta terdapat sebuah bubungan. Rumah joglo sinom menggunakan emper keliling 

rangkap dua dengan bagian lantai lebih tinggi daripada permukaan tanah serta bagian 

atap mempunyai empat sisi yang masing-masing bertingkat tiga. 
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1) Bentuk Rumah 

Bentuk rumah tradisional Madura hampir sama dengan rumah tradisional 

Jawa, tetapi lebih sederhana, yakni bagian emper (kiri dan kanan) seperti dipotong. 

Rumah tradisional Madura dibedakan menjadi empat macam, yaitu bângsal, pèghun, 

trompèsan, dan pacènan. Perbedaan keempat macam rumah tersebut dapat dikenali dari 

perbedaan bentuk atapnya. Rumah bângsal, pèghun, trompèsan diperkirakan merupakan 

varian dari rumah Jawa joglo, limasan, dan kampung (Wiryoprawiro, 1986), sedangkan 

pacènan merupakan adopsi dari arsitektur Cina (Badriyanto, 2001). 

Rumah bângsal merupakan rumah untuk kaum priyayi atau bangsawan, biasanya 

berukuran besar dan bentuknya seperti rumah joglo di Jawa. Bedanya, pada rumah 

bângsal bagian emper kanan dan kirinya seolah-olah dipotong. Rumah bângsal 

menggunakan empat tiang utama (sasaka) yang terletak di tengah bangunan, dengan 

posisi bujur sangkar. Bubungan pada rumah bângsal selalu dilengkapi hiasan pada 

kedua ujungnya yang berbentuk tanduk atau ular naga.  

Bahan yang digunakan untuk rumah bângsal adalah lantai dari plesteran atau 

tegel, dinding dari tembok, dan penutup atap dari genteng. Selain itu, pada rumah 

jenis ini tiangnya menggunakan ompak serta terdapat ukir-ukiran di atas pintu dan 

jendelanya. Pintunya berbentuk kupu tarung dengan jendela di sebelah kiri dan kanan 

yang juga berbentuk kupu tarung. Posisi rumah cenderung tinggi, sekitar 60 cm dari 

permukaan tanah. 

   

Gambar 66 
 Rumah Bângsal4  

 

 
 

Rumah pèghun merupakan rumah untuk rakyat biasa atau orang kebanyakan, 

biasanya berukuran sedang dan bentuknya seperti rumah limasan di Jawa yang 

memiliki emper pada bagian depan dan belakang. Seperti halnya rumah bângsal, 

rumah pèghun juga menggunakan  empat tiang utama (sasaka). Hanya saja, pada rumah 

pèghun keempat tiangnya terletak di pinggir mendekati tembok dengan komposisi 

empat persegi panjang. Bubungan pada rumah pèghun tidak diberi hiasan pada kedua 

ujungnya.  

Bahan yang digunakan untuk rumah pèghun adalah lantai dari plesteran, dinding 

dari tembok atau kayu, dan penutup atap dari genteng. Pada rumah jenis ini jarang 

terdapat ukir-ukiran di atas pintu dan jendelanya. Pintunya berbentuk kupu tarung 

dengan satu jendela di sebelah kiri dan kanan pintu. Posisi rumah sekitar 20 sampai 

40 cm dari permukaan tanah. 

 

     

Gambar 67 
Rumah Pèghun5 

 
Rumah trompèsan merupakan rumah untuk rakyat kelas bawah atau orang 

miskin, biasanya berukuran kecil dan bentuknya seperti rumah kampung di Jawa. 

Keempat tiang pada rumah trompèsan terletak di pinggir menyatu dengan dinding.  

Bahan yang digunakan untuk rumah trompèsan adalah lantai dari tanah yang 

dikeraskan atau plesteran, dinding dari kayu atau anyaman bambu (tabing atau bidhik), 

dan penutup atap dari belli’ (anyaman daun nipah atau daun kelapa), ata’ lalang 

(anyaman daun ilalang) atau genteng. Rumah jenis ini tidak menggunakan jendela, 



331

1) Bentuk Rumah 

Bentuk rumah tradisional Madura hampir sama dengan rumah tradisional 

Jawa, tetapi lebih sederhana, yakni bagian emper (kiri dan kanan) seperti dipotong. 

Rumah tradisional Madura dibedakan menjadi empat macam, yaitu bângsal, pèghun, 

trompèsan, dan pacènan. Perbedaan keempat macam rumah tersebut dapat dikenali dari 

perbedaan bentuk atapnya. Rumah bângsal, pèghun, trompèsan diperkirakan merupakan 

varian dari rumah Jawa joglo, limasan, dan kampung (Wiryoprawiro, 1986), sedangkan 

pacènan merupakan adopsi dari arsitektur Cina (Badriyanto, 2001). 

Rumah bângsal merupakan rumah untuk kaum priyayi atau bangsawan, biasanya 

berukuran besar dan bentuknya seperti rumah joglo di Jawa. Bedanya, pada rumah 

bângsal bagian emper kanan dan kirinya seolah-olah dipotong. Rumah bângsal 

menggunakan empat tiang utama (sasaka) yang terletak di tengah bangunan, dengan 

posisi bujur sangkar. Bubungan pada rumah bângsal selalu dilengkapi hiasan pada 

kedua ujungnya yang berbentuk tanduk atau ular naga.  

Bahan yang digunakan untuk rumah bângsal adalah lantai dari plesteran atau 

tegel, dinding dari tembok, dan penutup atap dari genteng. Selain itu, pada rumah 

jenis ini tiangnya menggunakan ompak serta terdapat ukir-ukiran di atas pintu dan 

jendelanya. Pintunya berbentuk kupu tarung dengan jendela di sebelah kiri dan kanan 

yang juga berbentuk kupu tarung. Posisi rumah cenderung tinggi, sekitar 60 cm dari 

permukaan tanah. 

   

Gambar 66 
 Rumah Bângsal4  

 

 
 

Rumah pèghun merupakan rumah untuk rakyat biasa atau orang kebanyakan, 

biasanya berukuran sedang dan bentuknya seperti rumah limasan di Jawa yang 

memiliki emper pada bagian depan dan belakang. Seperti halnya rumah bângsal, 

rumah pèghun juga menggunakan  empat tiang utama (sasaka). Hanya saja, pada rumah 

pèghun keempat tiangnya terletak di pinggir mendekati tembok dengan komposisi 

empat persegi panjang. Bubungan pada rumah pèghun tidak diberi hiasan pada kedua 

ujungnya.  

Bahan yang digunakan untuk rumah pèghun adalah lantai dari plesteran, dinding 

dari tembok atau kayu, dan penutup atap dari genteng. Pada rumah jenis ini jarang 

terdapat ukir-ukiran di atas pintu dan jendelanya. Pintunya berbentuk kupu tarung 

dengan satu jendela di sebelah kiri dan kanan pintu. Posisi rumah sekitar 20 sampai 

40 cm dari permukaan tanah. 

 

     

Gambar 67 
Rumah Pèghun5 

 
Rumah trompèsan merupakan rumah untuk rakyat kelas bawah atau orang 

miskin, biasanya berukuran kecil dan bentuknya seperti rumah kampung di Jawa. 

Keempat tiang pada rumah trompèsan terletak di pinggir menyatu dengan dinding.  

Bahan yang digunakan untuk rumah trompèsan adalah lantai dari tanah yang 

dikeraskan atau plesteran, dinding dari kayu atau anyaman bambu (tabing atau bidhik), 

dan penutup atap dari belli’ (anyaman daun nipah atau daun kelapa), ata’ lalang 

(anyaman daun ilalang) atau genteng. Rumah jenis ini tidak menggunakan jendela, 



332

tetapi hanya menggunakan satu pintu di tengah. Posisi rumah sekitar 20 cm dari 

permukaan tanah. 

 

  

Gambar 68 
Rumah Trompèsan6  

 
Rumah pacènan merupakan rumah untuk kaum priyayi di desa, berukuran 

sedang. Kata pacènan berasal dari kata pa-Cèna-an yang berarti ‘seperti bangunan Cina’. 

Dari segi bentuk atapnya, rumah pacènan sangat mirip dengan bângsal. Keempat tiang 

utama pada rumah pacènan seperti pada rumah pèghun, yakni terletak di pinggir 

mendekati tembok dengan komposisi empat persegi panjang. 

 

Gambar 69  
Rumah Pacènan7 

 

Bahan yang digunakan untuk rumah pacènan adalah lantai dari plesteran atau 

tegel, dinding dari tembok atau papan, dan penutup atap dari genteng. Pada rumah 

jenis ini tiangnya menggunakan ompak, tetapi jarang terdapat ukir-ukiran di atas pintu 

 
 

dan jendelanya. Pintunya berbentuk kupu tarung, tetapi jendelanya tidak berbentuk 

kupu tarung. Posisi rumah cenderung tinggi, sekitar 20 sampai 40 cm dari permukaan 

tanah.  

Rumah pacenan yang terdapat pada setiap daerah terdapat sedikit perbedaan atau 

variasi. Misalnya, di Probolinggo ukuran pintunya lebih pendek sehingga apabila 

masuk ke dalam rumah harus menundukkan kepala, sedangkan di Kabupaten 

Situbondo serambi depannya terbuka dan dihiasi dengan pagar kayu berukir (tabing 

tongko’), di sebelah kanan diletakkan seperangkat meja-kursi tamu dan sebelah kiri 

terdapat balai-balai (lèncak).  

 
Gambar 70 

Sketsa Rumah Pacenan di daerah Situbondo 
 

Selain keempat macam rumah berdasarkan bentuk atapnya tersebut, di Madura 

juga ada variasi rumah tradisional berdasarkan bentuk atau denah ruangannya, yang 

dibedakan menjadi rumah slodoran atau malang arè dan rumah seddhâ’ân. Rumah 

slodoran adalah rumah yang terdiri atas satu ruang dengan dua pintu, serta satu 

serambi dan satu pintu keluar. Rumah seddhâ’ân adalah rumah yang terdiri atas dua 

ruang dan dua pintu, tetapi memiliki satu serambi dan satu pintu keluar.  

 

2) Pola Permukiman dan Kepemilikan Rumah 

Karena kondisi tanah di Madura sangat tandus dan kering, tempat permukiman 

pada umumnya dipilih yang dekat dengan sumber air dan lahan garapan. Permukiman 

dan lahan garapan hanya dibatasi dengan tanaman atau tabun (tanah yang ditinggikan 

yang berfungsi sebagai pembatas). Satu permukiman berupa kelompok rumah yang 
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terdiri atas 2 sampai 10 rumah keluarga batih yang terdiri atas orang tua, anak, cucu, 

dan cicit. Hal itu berarti bahwa dalam satu permukiman hanya dihuni oleh orang-

orang yang memiliki  hubungan keluarga kandung. 

Posisi rumah terletak di sebelah utara berjejer dari barat ke timur dan 

menghadap ke arah selatan. Antara rumah yang satu dan rumah yang lain, ada yang 

gandeng, ada pula yang terlepas. Rumah yang paling barat yang disebut toghu 

merupakan rumah yang dibangun pertama kali dan merupakan cikal bakal atau 

leluhur suatu keluarga, kemudian berurutan dari anak yang paling tua sampai anak 

yang paling muda. Pemakaian rumah dapat berpindah atau bergeser, yakni apabila 

saudaranya yang lebih tua meninggal, rumahnya akan ditempati oleh saudaranya yang 

lebih muda.  

Di ujung paling barat dari permukiman terdapat langghâr ‘langgar’ dan di sebelah 

selatan untuk kandang ternak. Langgar, selain digunakan sebagai tempat salat dan 

ritual keagamaan, juga digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu dan tempat 

tidur anak laki-laki. Langgar juga sering difungsikan sebagai lumbung atau tempat 

untuk menyimpan hasil pertanian (Mansurnoor, 1990). Jika dibandingkan dengan 

ukuran rumah, langgar biasanya lebih kecil. Bentuknya berupa bangunan panggung 

menggunakan tiang dari kayu atau bambu setinggi 40-50 cm dengan lantai dari 

sanggher (anyaman bambu).  

Dalam tradisi Madura, tamu laki-laki akan diterima di rumah kalau bersama 

istrinya atau pada waktu hari raya. Waktu lebaran harus saling berkunjung ke rumah 

masing-masing, tidak cukup hanya bertemu di masjid atau di tempat lain. Bila ada 

sanak keluarga yang naik haji, seluruh keluarga yang ada di rantau diwajibkan pulang 

untuk mengantarkan keberangkatannya.  

Dapur kadang-kadang ditempatkan di samping langgar, kadang-kadang 

menempel pada salah satu sisi rumah bergantung pada kebutuhan. Selain difungsikan 

sebagai tempat untuk mempersiapkan makanan bagi keluarga, dapur juga difungsikan 

sebagai tempat menyimpan hasil panen.  

Apabila kondisi lahan permukiman di sebelah utara sudah tidak mencukupi, 

rumah berikutnya akan dibangun di sebelah selatan menghadap ke utara. Urutannya 

 
 

tetap sama, yakni dimulai dari ujung barat ke timur, sehingga susunan rumah menjadi 

berhadap-hadapan.  

Permukiman pada masyarakat Madura dibedakan atas pamèngkang, korèn, tanèan 

lanjhâng. Disebut pamèngkang kalau permukiman tersebut dihuni oleh tiga generasi, 

yakni orang tua, anak perempuan, dan cucu (kompoy). Disebut korèn kalau 

permukiman tersebut dihuni oleh empat generasi, yakni orang tua, anak perempuan, 

cucu (kompoy), dan cicit (pèyo’). Disebut tanèan lanjhâng kalau permukiman tersebut 

dihuni oleh lima generasi, yakni orang tua, anak perempuan, cucu (kompoy), cicit 

(pèyo’), dan canggah (kareppek). Namun, dewasa ini ketiga jenis permukiman cenderung 

tidak dibedakan, semuanya disebut tanèan lanjhâng karena saat ini sangat sulit 

ditemukan tanèan lanjhâng  yang dihuni oleh lima generasi (lihat Depertemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1997). Disebut tanèan lanjhâng karena halaman rumah 

(tanèan) memanjang (lanjhâng) dari barat ke timur.  

 

Gambar 71 
Foto Permukiman Tanèan Lanjhâng8 

 
Adat menetap pada keluarga Madura adalah matrilokal atau tinggal di pihak 

perempuan sehingga masyarakat Madura dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang 

menganut adat matrilinelial. Pada masyarakat Madura, orang tua berkewajiban untuk 

membuatkan rumah bagi anak perempuannya. Kalau orang tua belum dapat 

membuatkan rumah untuk anak perempuannya yang sudah menikah, ruang utama 

akan ditempati oleh anak perempuannya yang sudah menikah tersebut. Tempat tidur 

untuk orang tua akan pindah ke serambi atau ke dapur.  
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Itulah sebabnya dalam masyarakat Madura terdapat ungkapan “Mon tapalang, 

andi’ ana’ binè’, mon kapèr  yâ kapor" yang artinya ‘kalau tidak beruntung, punya anak 

perempuan kalau tidak kafir ya babak belur’. Sebenarnya, ungkapan kapèr merupakan 

pelesetan dari ka ampèr yang artinya ‘ke emper atau serambi’ dan kapor merupakan 

pelesetan dari ka dâpor yang artinya ‘ke dapur’.  

Dalam kasus terjadinya perceraian, walaupun rumah tersebut dibangun secara 

gono gini, yang harus keluar atau meninggalkan rumah adalah pihak laki-laki karena 

rumah dibangun di tanah pekarangan pihak perempuan. Bagi masyarakat Madura, 

rumah merupakan hak milik perempuan.  

 

5.1.2.3 Rumah Tradisional Osing 

Suku Osing merupakan salah satu komunitas sub-etnis Jawa yang sebagian besar 

bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Karena secara kultural dan secara geografis 

suku Osing merupakan bagian dari Jawa, rumah tradisional Osing juga memiliki 

kesamaan dengan rumah Jawa. Rumah Osing sebagian besar memperlihatkan kesamaan 

dengan rumah kampung pada masyarakat Jawa yang merupakan rumah untuk golongan 

masyarakat biasa. Hal itu berarti bahwa masyarakat Osing merupakan kelas masyarakat 

biasa, bukan keturunan bangsawan atau priyayi. Namun, karena masyarakat Osing 

cenderung egaliter yang berbeda dengan masyarakat Jawa yang feodalistis, rumah Osing 

tetap memiliki kekhasan.  

Pada zaman dahulu, rumah Osing hanya menghadap Utara-Selatan (lebih tepatnya 

Timur Laut-Barat Daya). Hal itu terjadi karena dalam masyarakat Osing terdapat 

kepercayaan bahwa rumah tidak boleh menghadap ke arah gunung. Pada saat ini, 

kepercayaan itu sudah mulai ditinggalkan. Pembangunan rumah tidak lagi didasarkan atas 

kepercayaan tersebut, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses jalan 

dan sirkulasi udara. 

Pembagian ruang pada rumah Osing dikelompokkan menjadi dua, yakni  ruang 

utama dan ruang tambahan. Ruang utama merupakan ruang yang harus ada pada setiap 

rumah, yakni bale, jrumah, dan pawon. Ruang tambahan merupakan ruang yang tidak 

harus ada, yakni amper, ampok, pendopo dan lumbung.  

 
 

 

Gambar 72 
 Foto Tampak Depan Rumah Osing9 

 

Bale adalah bagian rumah yang terletak di depan yang berfungsi sebagai ruang tamu 

dan ruang keluarga. Jrumah adalah bagian rumah yang terletak di tengah yang berfungsi 

sebagai ruang pribadi dan ruang tidur, sedangkan pawon adalah bagian rumah yang 

terletak di belakang yang selain difungsikan sebagai dapur, juga difungsikan sebagai ruang 

tamu informal dan ruang keluarga.  

 

Gambar 73 
Bale dengan perabot antik10 

 

Bentuk atap rumah Osing dapat dibedakan menjadi 3, yaitu cerocogan, baresan, dan 

tikel balung. Di antara ketiga bentuk atap tersebut, cerocogan merupakan dasar dari bentuk 

atap yang lain. Jika ditambah 1 rab, cerocogan akan menjadi baresan, kalau ditambah 2 rab, 

cerocogan akan menjadi tikel balung. Setiap ruang pada satu rumah dapat menggunakan 
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bentuk atap yang berbeda didasarkan atas luas-tidaknya ruang tersebut. Kalau ruangnya 

luas, akan digunakan konstruksi tikel balung; kalau agak luas, akan digunakan konstruksi 

baresan, sedangkan kalau sempit atau rumahnya kecil, akan digunakan cerocogan.   

Ketiga bentuk atap tersebut dapat digunakan pada satu rumah. Misalnya, bale 

menggunakan konstruksi tikel balung, jrumah menggunakan konstruksi baresan, sedangkan 

pawon menggunakan konstruksi cerocogan. Oleh karena itu, berdasarkan susunan bentuk 

atapnya, rumah Osing dapat dikelompokkan menjadi (1) tikel balung-tikel balung-cerocogan, 

(2) tikel balung-baresan-cerocogan, (3) tikel balung-cerocogan-cerocogan, (4) tikel balung-

cerocogan-tikel balung, (5) tikel balung-tikel balung, (6) tikel balung-baresan, (7) tikel balung-

cerocogan, (8) tikel balung, dan (9) cerocogan. 

 

Gambar 74 
 Tampak Samping Rumah Osing dengan atap tikel balung-baresan-cerocogan11 

 
Kerangka utama rumah Osing menggunakan 4 tiang (saka) kayu dengan sistem 

tanding tanpa paku, tetapi menggunakan paju (pasak pipih). Penutup atap biasanya 

menggunakan genteng kampung atau welitan daun kelapa, sedangkan lantainya biasanya 

berlantai tanah. Dinding samping dan belakang serta partisi rumah menggunakan 

anyaman bambu (gedheg), sedangkan pada bagian depan tidak menggunakan jendela, tetapi 

menggunakan gebyog dari papan kayu yang dilengkapi roji sebagai lubang ventilasi.  

Rumah Osing tidak banyak menggunakan ornamen. Jenis ornamen yang digunakan 

adalah motif flora (peciringan, anggrek, ukel kangkung, ukel anggrek, dan ukel pakis) dan 

geometris (slimpet dan kawung) yang bersifat konstruktif. Ornamen tersebut terdapat pada 

doplag, ampig-ampig, gebyog (bale dan jrumah) dan roji.  

 

 

 

 
 

5.1.2.4. Rumah Tengger  

Dalam masyarakat Tengger terdapat kebiasaan satu rumah ditempati oleh 

beberapa keluarga. Seorang anak perempuan yang baru saja kawin akan tetap tinggal 

bersama orang tuanya. Oleh karena itu, rumah tradisional Tengger biasanya 

berukuran luas agar dapat menampung beberapa keluarga sekaligus. Selain itu, rumah 

penduduk Tengger umumnya dibangun secara bergerombol atau berdekatan di tempat 

yang datar, dekat dengan sumber air, serta terlindung dari terpaan angin yang keras.  

Rumah tradisional Tengger memiliki beberapa ruang yang letaknya harus diatur 

sedemikian rupa sesuai dengan adat dan kepercayaan masyarakat Tengger. Ruang-

ruang dalam rumah tradisional Tengger adalah  sebagai berikut: 

(1) sanggar pamujan (tempat pemujaan), 

(2) patamon (ruang tamu), 

(3) paturon (kamar tidur), 

(4) pagenen (dapur), 

(5) pedaringan (ruang penyimpanan hasil panen), 

(6) pakiwan  (kamar mandi),  

(7) pekayon (tempat untuk menyimpan kayu).  

Sanggar pamujan diletakkan di depan rumah dan harus menghadap ke timur atau 

selatan, tidak boleh menghadap barat atau utara. Patamon diletakkan di bagian depan 

rumah yang digunakan untuk menerima tamu. Paturon diletakkan di sebelah kanan 

arah pelawangan (pintu masuk). Pagenen dan pedaringan diletakkan di belakang patamon. 

Pakiwan diletakkan di bagian belakang rumah, sedangkan pekayon merupakan ruang 

tambahan yang diletakkan di bagian belakang rumah. Selain itu, juga ada ketentuan 

adat yang menyatakan bahwa anak yang sudah berkeluarga tidak boleh membangun 

rumah di  sebelah kanan rumah orang tuanya.  

Untuk menghangatkan tubuh karena udara yang sangat dingin, di dalam rumah 

dibuatkan prapen atau tungku perapian yang terbuat dan batu atau semen. Panjang 

prapen kira-kira seperempat dari panjang ruangan yang ada. Di dekat prapen biasanya 

disediakan dingklik (tempat duduk pendek terbuat dari kayu) yang berukuran kira-kira 

separuh dari seluruh ruangan.  
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Pakiwan diletakkan di bagian belakang rumah, sedangkan pekayon merupakan ruang 

tambahan yang diletakkan di bagian belakang rumah. Selain itu, juga ada ketentuan 

adat yang menyatakan bahwa anak yang sudah berkeluarga tidak boleh membangun 

rumah di  sebelah kanan rumah orang tuanya.  

Untuk menghangatkan tubuh karena udara yang sangat dingin, di dalam rumah 

dibuatkan prapen atau tungku perapian yang terbuat dan batu atau semen. Panjang 

prapen kira-kira seperempat dari panjang ruangan yang ada. Di dekat prapen biasanya 

disediakan dingklik (tempat duduk pendek terbuat dari kayu) yang berukuran kira-kira 

separuh dari seluruh ruangan.  
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Selain digunakan sebagai penghangat tubuh, prapen juga digunakan untuk 

menerima tamu yang dianggap dekat dan dihormati. Seorang tamu yang diterima dan 

dipersilakan duduk di dekat prapen dapat dimaknai bahwa tamu tersebut diterima 

dengan hormat. Selain itu, prapen juga dimanfaatkan untuk mengeringkan jagung dan 

hasil pertanian lainnya yang memerlukan pengawetan yang ditempatkan di atas paga. 

Di dekat prapen juga digunakan untuk meletakkan alat-alat dapur, lesung, dan tangga.  

Di halaman rumah Osing terdapat sigiran untuk menggantungkan jagung yang 

belum dikupas. Sigiran juga difungsikan sebagai lumbung untuk menyimpan jagung 

sampai panen mendatang. Selain itu, di depan rumah Osing biasanya terdapat balai-

balai (semacam difan) yang digunakan sebagai tempat beristirahat setelah dari ladang. 

Bahan untuk membuat rumah Osing adalah kayu dan bambu. Kayu digunakan 

untuk tiang, pintu, jendela, dan dinding, sedangkan bambu digunakan untuk 

penyangga atap (usuk). Atap rumah pada umumnya berbentuk limasan menyerupai 

limas tegak segitiga dengan sisi kemiringan kira-kira 45°, dengan bahan material 

menggunakan seng. Digunakannya seng sebagai atap rumah karena seng dianggap 

lebih dapat menahan suhu dingin daripada genteng. Untuk dinding rumah, selain 

menggunakan kayu (papan), ada juga yang berupa tembok yang terbuat dari bata, serta 

ada yang setengah tembok (perpaduan antara tembok dan papan kayu).  

 

5.1.3 Penutup 

Provinsi Jawa Timur cukup kaya akan arsitektur tradisional, misalnya, arsitektur 

Jawa, Madura, Tengger, dan Using. Sayang sekali kelompok-kelompok etnik yang 

disebutkan ini tidak memiliki komitmen yang besar untuk melestarikan arsitektur 

tradisional yang diwarisi dari leluhurnya. Posisi arsitektur tradisional kini 

terpinggirkan oleh perumahan rakyat dan perumahan eksklusif yang dibangun 

berdasarkan kepentingan ekonomi dan selera orang mampu. Banyak sekali perumahan 

orang mampu yang menggunakan arsitektur Barat. Ironisnya, pemerintah dalam 

membangun kompleks perkantoran juga tidak merujuk kepada arsitektur kelompok 

etnis tertentu yang menjadi warga masyarakat di wilayah mereka sehingga arsitektur 

tradisional mengalami pengabaian yang mencemaskan. Rumah tradisional bukan 

 
 

hanya memiliki makna yang terkait dengan kebutuhan manusia (kebutuhan lahir dan 

batin), melainkan juga dengan kekuatan tertentu karena pendiriannya menggunakan 

upacara, doa, mantra, dan berbagai “laku” yang dipercaya memiliki kekuatan gaib 

tertentu. 

 

5.2 Senjata Tradisional 

5.2.1 Pengantar 

Kenyataan bahwa Jawa Timur pada masa lampau merupakan tempat 

berkembagnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Singosari dan Majapahit, menjadikan 

masyarakatnya sampai sekarang masih mewarisi senjata tradisional. Pada masa 

kerajaan, senjata yang biasa digunakan prajurit maupun masyarakat tentu saja sangat 

beragam, seperti keris, pedang, tombak, dan trisula. Bahkan, kita mengenal Keris Mpu 

Gandring dari zaman kerajaan Singosari yang begitu tersohor hingga saat ini. Hal itu 

menunjukkan bahwa pada zaman kerajaan senjata tradisional menjadi andalan dalam 

peperangan ataupun sebagai pusaka sehingga perlu dibuat oleh para mpu yang sangat 

mumpuni dalam tekologi pembuatan senjata.  

Perubahan masyarakat menuju abad modern—dari masa kolonial hingga saat 

ini—telah menggeser ketenaran senjata tradisional.  Perlahan tapi pasti, generasi muda 

di Jawa Timur sangat jarang mengenal jenis-jenis senjata tradisional warisan para 

leluhur. Tidak adanya peperangan yang bersifat tradisional menjadikan penggunaan 

senjata buatan tangan semakin berkurang di tengah-tengah masyarakat. Meskipun 

demikian, bukan berarti di Jawa Timur sudah tidak ada lagi senjata tradisional.  

Di sini perlu kita pilah senjata tradisional ke dalam beberapa kategori. Pertama, 

senjata tradisional yang berfungsi sebagai alat untuk membela diri seperti celurit 

Madura. Kedua, senjata tradisional sebagai pusaka seperti keris. Sebagai alat membela 

diri, senjata berfungsi untuk menghadapi gangguan-gangguan yang mengancam nyawa 

seseorang, sementara sebagai pusaka senjata tradisional berfungsi sebagai benda yang 

disakralkan oleh pemiliknya karena diyakini memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Di 

Jawa Timur semua etnis memiliki senjata tradisional sebagai senjata ataupun pusaka. 
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Selain digunakan sebagai penghangat tubuh, prapen juga digunakan untuk 

menerima tamu yang dianggap dekat dan dihormati. Seorang tamu yang diterima dan 

dipersilakan duduk di dekat prapen dapat dimaknai bahwa tamu tersebut diterima 

dengan hormat. Selain itu, prapen juga dimanfaatkan untuk mengeringkan jagung dan 

hasil pertanian lainnya yang memerlukan pengawetan yang ditempatkan di atas paga. 

Di dekat prapen juga digunakan untuk meletakkan alat-alat dapur, lesung, dan tangga.  

Di halaman rumah Osing terdapat sigiran untuk menggantungkan jagung yang 

belum dikupas. Sigiran juga difungsikan sebagai lumbung untuk menyimpan jagung 

sampai panen mendatang. Selain itu, di depan rumah Osing biasanya terdapat balai-

balai (semacam difan) yang digunakan sebagai tempat beristirahat setelah dari ladang. 

Bahan untuk membuat rumah Osing adalah kayu dan bambu. Kayu digunakan 

untuk tiang, pintu, jendela, dan dinding, sedangkan bambu digunakan untuk 

penyangga atap (usuk). Atap rumah pada umumnya berbentuk limasan menyerupai 

limas tegak segitiga dengan sisi kemiringan kira-kira 45°, dengan bahan material 

menggunakan seng. Digunakannya seng sebagai atap rumah karena seng dianggap 

lebih dapat menahan suhu dingin daripada genteng. Untuk dinding rumah, selain 

menggunakan kayu (papan), ada juga yang berupa tembok yang terbuat dari bata, serta 

ada yang setengah tembok (perpaduan antara tembok dan papan kayu).  

 

5.1.3 Penutup 

Provinsi Jawa Timur cukup kaya akan arsitektur tradisional, misalnya, arsitektur 

Jawa, Madura, Tengger, dan Using. Sayang sekali kelompok-kelompok etnik yang 

disebutkan ini tidak memiliki komitmen yang besar untuk melestarikan arsitektur 

tradisional yang diwarisi dari leluhurnya. Posisi arsitektur tradisional kini 

terpinggirkan oleh perumahan rakyat dan perumahan eksklusif yang dibangun 

berdasarkan kepentingan ekonomi dan selera orang mampu. Banyak sekali perumahan 

orang mampu yang menggunakan arsitektur Barat. Ironisnya, pemerintah dalam 

membangun kompleks perkantoran juga tidak merujuk kepada arsitektur kelompok 

etnis tertentu yang menjadi warga masyarakat di wilayah mereka sehingga arsitektur 

tradisional mengalami pengabaian yang mencemaskan. Rumah tradisional bukan 

 
 

hanya memiliki makna yang terkait dengan kebutuhan manusia (kebutuhan lahir dan 

batin), melainkan juga dengan kekuatan tertentu karena pendiriannya menggunakan 

upacara, doa, mantra, dan berbagai “laku” yang dipercaya memiliki kekuatan gaib 

tertentu. 

 

5.2 Senjata Tradisional 

5.2.1 Pengantar 

Kenyataan bahwa Jawa Timur pada masa lampau merupakan tempat 

berkembagnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Singosari dan Majapahit, menjadikan 

masyarakatnya sampai sekarang masih mewarisi senjata tradisional. Pada masa 

kerajaan, senjata yang biasa digunakan prajurit maupun masyarakat tentu saja sangat 

beragam, seperti keris, pedang, tombak, dan trisula. Bahkan, kita mengenal Keris Mpu 

Gandring dari zaman kerajaan Singosari yang begitu tersohor hingga saat ini. Hal itu 

menunjukkan bahwa pada zaman kerajaan senjata tradisional menjadi andalan dalam 

peperangan ataupun sebagai pusaka sehingga perlu dibuat oleh para mpu yang sangat 

mumpuni dalam tekologi pembuatan senjata.  

Perubahan masyarakat menuju abad modern—dari masa kolonial hingga saat 

ini—telah menggeser ketenaran senjata tradisional.  Perlahan tapi pasti, generasi muda 

di Jawa Timur sangat jarang mengenal jenis-jenis senjata tradisional warisan para 

leluhur. Tidak adanya peperangan yang bersifat tradisional menjadikan penggunaan 

senjata buatan tangan semakin berkurang di tengah-tengah masyarakat. Meskipun 

demikian, bukan berarti di Jawa Timur sudah tidak ada lagi senjata tradisional.  

Di sini perlu kita pilah senjata tradisional ke dalam beberapa kategori. Pertama, 

senjata tradisional yang berfungsi sebagai alat untuk membela diri seperti celurit 

Madura. Kedua, senjata tradisional sebagai pusaka seperti keris. Sebagai alat membela 

diri, senjata berfungsi untuk menghadapi gangguan-gangguan yang mengancam nyawa 

seseorang, sementara sebagai pusaka senjata tradisional berfungsi sebagai benda yang 

disakralkan oleh pemiliknya karena diyakini memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Di 

Jawa Timur semua etnis memiliki senjata tradisional sebagai senjata ataupun pusaka. 
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Khusus untuk pusaka, keris merupakan senjata yang sampai sekarang masih dikenal 

oleh masyarakat secara luas. 

 

5.2.2 Ragam Senjata Tradisional  

Senjata tradisional di Jawa Timur sudah sangat terbatas ragamnya karena 

perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Meskipun demikian, kalau mau 

menelusuri lebih jauh lagi, masih ada beberapa ragam senjata tradisional, khususnya 

yang bersfungsi sebagai pusaka atau piandel. Namun, dalam bab ini, hanya akan 

dijelaskan beberapa senjata tradisional yang masih ada dan masih digunakan oleh 

masyarakat, yaitu keris, clurit, dan tombak.  

1)  Keris: Pusaka Warisan Leluhur yang Tetap Digemari 

Keris merupakan budaya Indonesia dan warisan peradaban dunia. Keris adalah 

budaya berwujud senjata pusaka yang benar-benar asli Indonesia. Mengapa dikatakan 

demikian? Meskipun nenek moyang kita pada zaman kerajaan memeluk agama Hindu 

dan Budha ataupun percampuran kedua agama itu dengan agama lokal (tantrayana), 

sampai sekarang belum ditemukan bukti bahwa budaya keris berasal dari wilayah 

sumber kedua agama tersebut, yakni India. Keris juga tidak bersangkut-paut dengan 

ajaran-ajaran Hindu atau Budha karena dari sejarah dan ajaran kedua agama tersebut 

tidak pernah ditemukan bukti tentang senjata tradisional bernama keris. Dalam 

sejarah budaya India, tidak pernah ditemui jenis senjata yang menyerupai keris. 

Bahkan, dalam kitab Mahabarata dan Ramayana yang ditulis oleh pujangga India tidak 

ditemukan satu pun senjata yang bernama keris. Jenis senjata kitab India adalah 

gandewa dan panah, gada, pedang, dan cakra. Keris baru dijumpai setelah kedua kitab-

kitab India diterjemahkan dan diadaptasi oleh para mpu Jawa dan menjadi lakon 

wayang. 

Yang membedakan keris dengan senjata-senjata pusaka dari masyarakat di 

provinsi lain dan mancanegara adalah pamornya. Pamor merupakan hiasan yang 

terjadi karena adanya lapisan-lapisan dari dua (atau lebih) jenis logam yang berbeda 

nuansa warna dan penampilannya, yaitu besi, baja, serta bahan pamor. Besinya 

berwarna kehitaman, bajanya agak abu-abu, sedangkan pamornya cemerlang 

 
 

keperakan. Di antara pamor keris adalah sekar kopi, kandhang pamor, wulung, sekar 

mayang, kendhagan, ngrangun (ganggang kenyut), ombak banyu, ilining banyu, ron genduro, 

dan ron pakir.  

Keris yang baik pada umumnya selain berpamor juga diberi hiasan tambahan 

dari emas, perak, ataupun permata. Hiasan ini dibuat untuk memuliakan keris itu atau 

sebagai penghargaan si pemilik terhadap kerisnya. Pemberian emas dapat juga sebagai 

anugrah dari raja si pemilik keris karena jasa-jasanya. Hiasan yang dinilai tinggi 

derajatnya adalah bila sebilah keris diberi kinatah atau tinatah. Permukaan bilah keris 

dipahat  dan diukir dengan motif tertentu sehingga membentuk gambar timbul (relief) 

dan kemudian dilapisi dengan emas. Terkadang, di sela-sela motif hiasan berlapis emas 

itu masih ditambah lagi dengan intan atau berlian. 

 

Gambar 75 
Gambar kiri pamor ombak banyu, gambar kanan illining banyu 

Hiasan kinatah yang menutup sepertiga bagian panjang atau lebih disebut kinatah 

kamarogan. Jenis motif kinatah juga banyak ragamnya. Yang paling terkenal pada pada 

bilah keris adalah kinatah lunglungan, dan ganja kinatah gajah singa. Hiasan sinarasah 

emas tergolong lebih sederhana jika dibandingkan dengan kinatah. Teknik sinasarah, 

selain digunakan untuk menghias permukaan bilah, juga sering digunakan untuk 

membuat motif rajah, yaitu gambaran yang dianggap memiliki pengaruh gaib, 

misalnya, rajah Kalacakra, dan rajah Bintang Soleman. 
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Khusus untuk pusaka, keris merupakan senjata yang sampai sekarang masih dikenal 

oleh masyarakat secara luas. 
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perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Meskipun demikian, kalau mau 

menelusuri lebih jauh lagi, masih ada beberapa ragam senjata tradisional, khususnya 

yang bersfungsi sebagai pusaka atau piandel. Namun, dalam bab ini, hanya akan 

dijelaskan beberapa senjata tradisional yang masih ada dan masih digunakan oleh 

masyarakat, yaitu keris, clurit, dan tombak.  
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dan Budha ataupun percampuran kedua agama itu dengan agama lokal (tantrayana), 

sampai sekarang belum ditemukan bukti bahwa budaya keris berasal dari wilayah 

sumber kedua agama tersebut, yakni India. Keris juga tidak bersangkut-paut dengan 

ajaran-ajaran Hindu atau Budha karena dari sejarah dan ajaran kedua agama tersebut 

tidak pernah ditemukan bukti tentang senjata tradisional bernama keris. Dalam 

sejarah budaya India, tidak pernah ditemui jenis senjata yang menyerupai keris. 

Bahkan, dalam kitab Mahabarata dan Ramayana yang ditulis oleh pujangga India tidak 

ditemukan satu pun senjata yang bernama keris. Jenis senjata kitab India adalah 

gandewa dan panah, gada, pedang, dan cakra. Keris baru dijumpai setelah kedua kitab-

kitab India diterjemahkan dan diadaptasi oleh para mpu Jawa dan menjadi lakon 

wayang. 

Yang membedakan keris dengan senjata-senjata pusaka dari masyarakat di 

provinsi lain dan mancanegara adalah pamornya. Pamor merupakan hiasan yang 

terjadi karena adanya lapisan-lapisan dari dua (atau lebih) jenis logam yang berbeda 

nuansa warna dan penampilannya, yaitu besi, baja, serta bahan pamor. Besinya 

berwarna kehitaman, bajanya agak abu-abu, sedangkan pamornya cemerlang 

 
 

keperakan. Di antara pamor keris adalah sekar kopi, kandhang pamor, wulung, sekar 

mayang, kendhagan, ngrangun (ganggang kenyut), ombak banyu, ilining banyu, ron genduro, 

dan ron pakir.  

Keris yang baik pada umumnya selain berpamor juga diberi hiasan tambahan 

dari emas, perak, ataupun permata. Hiasan ini dibuat untuk memuliakan keris itu atau 

sebagai penghargaan si pemilik terhadap kerisnya. Pemberian emas dapat juga sebagai 

anugrah dari raja si pemilik keris karena jasa-jasanya. Hiasan yang dinilai tinggi 

derajatnya adalah bila sebilah keris diberi kinatah atau tinatah. Permukaan bilah keris 

dipahat  dan diukir dengan motif tertentu sehingga membentuk gambar timbul (relief) 

dan kemudian dilapisi dengan emas. Terkadang, di sela-sela motif hiasan berlapis emas 

itu masih ditambah lagi dengan intan atau berlian. 

 

Gambar 75 
Gambar kiri pamor ombak banyu, gambar kanan illining banyu 

Hiasan kinatah yang menutup sepertiga bagian panjang atau lebih disebut kinatah 

kamarogan. Jenis motif kinatah juga banyak ragamnya. Yang paling terkenal pada pada 

bilah keris adalah kinatah lunglungan, dan ganja kinatah gajah singa. Hiasan sinarasah 

emas tergolong lebih sederhana jika dibandingkan dengan kinatah. Teknik sinasarah, 

selain digunakan untuk menghias permukaan bilah, juga sering digunakan untuk 

membuat motif rajah, yaitu gambaran yang dianggap memiliki pengaruh gaib, 

misalnya, rajah Kalacakra, dan rajah Bintang Soleman. 
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Gambar 76 

Keris dalam sebuah pameran (courtesy Sugeng A) 
 

Ditinjau dari cara dan niat pembuatanya, keris dapat dibagi atas dua golongan 

besar. Golongan pertama disebut keris ageman, yang hanya mementingkan keindahan 

lahiriah (eksoteri). Golongan kedua adalah keris tayuhan, yang lebih mementingkan 

tuah atau kekuatan gaibnya (isoteri). 

Keaslian keris sebagai hasil karya bangsa Indonesia telah dicatat dan diakui oleh 

Unesco pada tahun 2005. Walaupun budaya keris menyebar sampai Myanmar, 

Thailand, dan Filipina, baik sebagai pengguna, pengagum, maupun pembuat, 

direkomendasi bahwa keris asli Indonesia. Tradisi pembuatan keris di Indonesia 

sendiri berkembang bukan saja di daerah Jawa, melainkan juga di luar Jawa, seperti 

Kalimantan, Sulawesi, Bali, Bima, dan Nusa Tenggara.  

Perkembangan keris di Jawa Timur: Tradisi pembuatan keris mulai tercatat 

dalam sejarah pada abad V. Sejak awal tradisi pembuatan keris, Jawa Timur telah 

dikenal secara luas sebagai daerah perajin. Banyak empu pembuat keris yang berasal 

dari Jawa Timur, seperti dari jenggala, Majapahit, Tuban, Blambangan, dan Madura.  

Tradisi pembuatan keris di Jawa Timur banyak dilupakan orang, berbeda dengan 

tradisi  Mataram, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta. Keris tangguh 

Jenggala, misalnya, dianggap mempunyai kualitas yang sangat tinggi, tetapi hal itu 

tinggal sebuah cerita. Tradisi pembuatan keris sebagai kerajinan yang bermutu tinggi 

di Jawa Timur masih terus berlangsung. Adanya perajin-perajin baru dari Jawa Timur 

(kalaupun dianggap tidak pantas disebut empu) cukup memberi warna dunia 

perkerisan. Di Surabaya ada dua orang perajin dan di  Blitar ada satu orang perajin. 

Mereka masih turut memberi gambaran perkembangan tradisi pembuatan keris 

 
 

dewasa ini. Walaupun peran mereka sering dicibiri orang, dalam konteks pewarisan 

tradisi pembuatan keris patut diacungi jempol.  

Menariknya, Kabupaten Sumenep merupakan sentra bagi pembuatan keris. 

Menurut catatan pihak Pemkab Sumenep, di kabupaten ini terdapat 554 empu 

pembuat keris. Angka ini bisa dikatakan cukup tinggi karena di Yogyakarta dan Solo 

yang dianggap sebagai pusat pembuatan keris, ternyata jumlah empunya di bawah 18 

orang. Keris-keris buatan para empu dari Sumenep sudah diakui oleh para kolektor 

dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.12 Kenyataan ini tentu sangat 

menggembirakan karena keris sebagai senjata pusaka dan piandel masih tumbuh dan 

berkembang di Jawa Timur.  

    Fungsi dan pesan mulia keris: Karena saat ini sudah tidak ada peperangan yang 

membutuhkan senjata-senjata pusaka, seperti keris ataupun tombak, fungsi keris juga 

mengalami pergeseran. Pertama, sebagian pemilik meyakini secara sugestif bahwa 

dengan memiliki keris, ia dan keluarganya seperti mempunyai kekuatan supranatural 

yang berasal dari Tuhan melalui perantara benda pusaka itu. Kekuatan itu akan 

berimplikasi pada keberuntungan si pemilik, dari dimudahkan urusan pekerjaan 

sampai urusan pribadi. Kedua, keris yang diyakini bisa menghadirkan kewibawaan bagi 

pemiliknya sehingga segala urusannya dimudahkan. Ketiga, keris diyakini sebagai 

warisan budaya leluhur yang bisa memberikan pelajaran-pelajaran penting dalam 

memahami kehidupan, misalnya ketenangan dalam berpikir dan bertindak, kehati-

hatian dalam mejalankan pekerjaan, dan menghargai karya yang dikerjakan dengan 

kematangan pikiran dan batin.  

Pada dasarnya, keyakinan-keyakinan tersebut, khususnya yang pertama dan 

kedua, memang lebih berkaitan dengan sugesti yang dimiliki si pemilik. Hal yang tidak 

bisa dibenarkan adalah mengoleksi keris yang bertuah dan bernilai historis dengan 

menggunakan uang hasil korupsi atau kejahatan karena bisa merusak citra keris 

sebagai warisan budaya leluhur. Selain itu, sebagai benda pusaka, sangat tidak elok jika 

keris yang bernilai sakral dan bermakna kultural tinggi dibeli dengan uang hasil 

kejahatan.  
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Gambar 76 

Keris dalam sebuah pameran (courtesy Sugeng A) 
 

Ditinjau dari cara dan niat pembuatanya, keris dapat dibagi atas dua golongan 
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keris yang bernilai sakral dan bermakna kultural tinggi dibeli dengan uang hasil 

kejahatan.  
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Terkait dengan makna-makna kultural yang terkandung dalam sebilah keris, 

setiap bagiannya ternyata memiliki makna kultural yang bisa memperkaya pemahaman 

kita—secara nalar dan batin—dalam memandang kehidupan manusia di muka bumi. 

Berikut ini diringkaskan makna kultural yang ada pada dua bagian keris, yakni 

warangka dan wilayah.13  

Bagian Keris Deskripsi Makna Kultural 

Warangka  Wadah terbuat dari 
kayu tempat 
memasukkan dan 
menyimpan wilahan 
keris  

Warangka terbuat dari kayu. Istilah kayu 
diambil dari penggunaan kata bahasa Arab 
yakni syajaratul yakin (pohon keyakinan), yang 
mengandung kepastian bahwa setelah kematian 
akan ada kehidupan lagi.  

Wilahan  

 

 

 

 

 

 

 

Bagian terbesar dari 
wujud bilah keris itu 
sendiri, tempat 
sebagian besar detail 
keris berada, terletak di 
atas ganja. 

 

 

Melambangkan penyembahan kepada Tuhan 
Yang Mahakuasa yang didasari oleh 2 
ketajaman, yaitu di ujung (panetes) dan di 

kedua sisi (landhep). Tajam diujung berarti 
hanya menyembah satu Tuhan sedangkan 
tajam di sisi merupakan perlambangan bahwa 
penyembahan kepada Tuhan harus dengan 
lahir dan batin. Menyembah satu Tuhan 
dengan perwujudan lahir dan batin akan 
membawa ketenangan lahir ataupun batin. 
Kedua hal tersebut nantinya akan dapat 
menjadi modal dasar untuk membentuk 
kehidupan manusia dengan lebih baik. Tidak 
ada lagi permusuhan di antara manusia karena 
yang dituju hanyalah kedamaian dan 
keselarasan dengan Tuhan dan manusia. 

 

Terlepas dari unsur magis yang ada dalam sebilah keris, apa yang patut kita 

resapi adalah makna-makna kultural yang mengutamakan hubungan harmonis antara 

manusia dan Tuhan serta kerja keras, kecerdasan, kesungguhan, dan ketelitian dalam 

berkarya. Dua makna itulah yang harus kita pegang dalam menjalani kehidupan ini 

karena akan mengarahkan kita kepada capaian-capaian ideal tanpa melupakan Tuhan 

Sang Penguasa Semesta.  

 

 
 

2) Clurit: Senjata Madura yang Tak Lekang oleh Waktu 

Pemahaman yang berkembang selama ini dalam masyarakat di luar Madura 

bahwa celurit atau clurit lebih identik dengan tradisi carok. Padahal, setiap hari 

masyarakat Madura sudah terbiasa membawa clurit sebagai senjata ketika mereka 

bepergian ke sawah, ladang, ataupun bepergian ke kerabat. Clurit yang dalam bahasa 

Madura disebut Arek ini merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Madura, 

terutama yang berkenaan dengan urusan lelaki.  

Cerita heroik seputar clurit: Banyak orang Madura meyakini bahwa clurit 

sebagai senjata untuk mempertahankan dan membela diri tidak bisa dilepaskan dari 

cerita Pak Sakera/Sakerah, seorang mandor tebu asal di Pasuruan yang bekerja pada 

tuan Belanda. Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, Pak Sakera selalu membawa-

serta clurit, khususnya digunakan untuk kerja pertanian. Pak Sakera berasal dari 

kalangan santri dan sangat taat dalam menjalankan ajaran agama. Karena penindasan 

Belanda kepada para buruh yang ia awasi, Pak Sakera akhirnya melakukan gerakan 

perlawanan dengan senjata utama clurit. 

Setelah sekian lama melakukan perlawanan bersama para buruh tani, Pak Sakera 

akhirnya bisa ditangkap oleh tentara Belanda. Atas perlawanannya itu, Pak Sakera 

dihukum mati. Kematian Pak Sakera menimbulkan kemarahan di kalangan Madura 

sehingga mereka mulai berani melakukan gerakan perlawanan secara lebih masif 

dengan mengandalkan clurit sebagai simbol perjuangan dan perlawanan terhadap 

pemerintah Belanda. Dari cerita sejarah inilah, clurit sampai sekarang sangat terkenal 

sebagai senjata masyarakat Madura.  

Dinamika clurit dalam masyarakat Madura: Meskipun sampai sekarang belum 

jelas sejak kapan istilah clurit dan carok dikenal dalam tradisi masyarakat Madura, 

penggunaan clurit untuk kepentingan carok memang sudah biasa. Satu hal yang 

menarik adalah bahwa saat ini dengan kesadaran pendidikan yang semakin tinggi di 

kalangan masyarakat Madura—baik melalui pendidikan pesantren maupun umum—

tradisi carok dengan menggunakan clurit berangsur-angsur mulai berkurang. Hal ini 

sejalan dengan kampanye yang dilakukan pemerintah, kyai, ataupun aktivis LSM 
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tentang tradisi carok yang hanya menyisakan dendam permusuhan dan melanggar 

HAM.  

Meskipun dianggap sebagai tradisi orang Madura, carok saat ini sudah 

mengalami pergeseran makna sehingga banyak dihindari oleh masyarakat. Kalau dulu, 

carok dengan clurit merupakan pertaruangan hidup mati dari dua orang yang 

bermasalah. Perkembangannya saat ini, carok sudah melibatkan sistem kroyokan dan 

mewariskan dendam turun-menurun dari para anggota keluarga yang terlibat. 

Pergeseran makna carok itu lebih disebabkan oleh kesalahpahaman masyarakat dalam 

memaknainya. Permasalahan dendam turunan itulah yang menjadikan masyarakat 

semakin takut untuk melakukan carok karena orang-orang yang tidak berdosa—seperti 

anak, cucu, dan saudara—bisa terkena dampaknya. 

Meskipun carok semakin berkurang, permintaan akan clurit masih saja tinggi 

karena digunakan sebagai alat pertanian atau sebagai senjata untuk membela diri 

dalam keadaan terdesak. Menjadi wajar kalau dalam bepergian ke sawah atau ke 

ladang, lelaki Madura masih biasa menggunakan clurit. Dua desain clurit yang sangat 

digemari di wilayah Madura atau wilayah tapal kuda—Pasuruan, Probolinggo, 

Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi—adalah (1) clurit 

kembang turi dan (2) clurit wulu pitik/bulu ayam.  

  

Gambar 77 
Clurit Madura14 

Tingginya permintaan clurit menjadikan industri kerajinan clurit masih 

berkembang pesat di wilayah Madura. Banyak pandai besi yang menggantungkan 

 
 

hidup dari clurit. Di sebuah desa kecil bernama Peterongan, Kecamatan Galis, sekitar 

40 kilometer dari Kabupaten Bangkalan, misalnya, sebagian besar penduduknya 

menggantungkan hidupnya sebagai pandai besi pembuat celurit. Keahlian mereka 

adalah warisan leluhur sejak ratusan tahun lampau.15 

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan pelanggan, pandai besi biasanya 

akan melakukan laku ritual sebelum membuat clurit. Mereka akan berpuasa sebelum 

memulai proses pengerjaan. Bahkan pada bulan Maulid, mereka menggelar ritual kecil 

di bengkel tempat pembuatan clurit. Sesajen yang disiapkan adalah ayam panggang, 

nasi, dan air bunga. Sebelum dibawa ke bengkel, sesajen didoakan di musala. Setelah 

didoakan, ayam panggang dan nasi dimakan bersama-sama, sementara air kembang 

disiramkan ke bantalan tempat menempa besi. Hal itu dilakukan sebagai doa agar 

proses penempaan besi untuk clurit bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, apabila 

ritual tersebut tidak dilakukan, biasanya si pandai besi akan mendapatkan gangguan 

ataupun musibah.  

Selain untuk kepentingan pertanian, industri clurit di Madura juga 

dimanfaatkan untuk suvenir atau cenderamata, yang bisa mendukung perkembangan 

pariwisata. Untuk kepentingan suvenir, clurit dibuat tidak tajam agar tidak 

membahayakan bagi orang yang membelinya. Paling tidak, para wisatawan dari luar 

Madura bisa mengenal senjata tradisional Madura yang sangat terkenal itu. Dengan 

perkembangan pariwisata itu pula, apalagi dengan dibangunnya jembatan Suramadu, 

diharapkan para pandai besi bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang semakin 

melimpah. 

Pesan mulia: Tentu saja, kita tidak ingin memberikan pelajaran terkait clurit 

yang berimplikasi pada kekerasan. Paling tidak, terdapat beberapa makna kultural dari 

clurit yang bisa kita ajarkan kepada para peserta didik. Pertama, sesama manusia saling 

harus menghormati dan saling menghargai dengan tidak mengganggu hak milik orang 

lain apabila mereka tidak ingin mendapatkan musibah. Kedua, keuletan dan kegigihan 

dalam mengerjakan sesuatu akan menghasilkan sesuatu yang bermutu, seperti sebilah 

clurit yang pengerjaannya membutuhkan kemampuan teknis tingkat tinggi dari pandai 

besi. Ketiga, setiap manusia harus memegang prinsip dan keyakinan—baik dari tradisi 

lokal maupun agama—yang akan menuntun mereka pada capaian-capaian yang baik 
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berdasarkan ketajaman pikiran dan batin. Keempat, setiap manusia harus 

mengembangkan rasa ingin tahu sebagai bekal untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

positif, baik dalam hal pemikiran maupun pekerjaan sehari-hari, seperti clurit yang 

berbentuk tanda tanya.   

 

3) Tombak Pusaka 

Selain keris, senjata tradisional yang biasa digunakan untuk peperangan pada 

zaman kerajaan adalah tombak. Senjata berbentuk seperti lembing dengan mata 

tombak terbuat dari besi pilihan ini biasa digunakan oleh para prajurit. Namun, 

seiring perkembangan zaman, seperti halnya keris, tombak tidak lagi digunakan 

sebagai senjata perang. Tombak beralih fungsi sebagai senjata pusaka yang memiliki  
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Beberapa mata tombak pusaka yang banyak dicari para kolektor16 
 

Sama dengan keris, tombak juga banyak dicari para kolektor karena kekuatan 

supranatural yang dimilikinya. Terlepas dari ada atau tidaknya kekuatan tersebut, 

 
 

tombak pusaka berusia tua memang sangat menarik dari segi tampilan fisiknya. 

Sebagai karya seni berbahan besi pilihan, tentu para pembuatnya—empu—sangat 

selektif dalam memilih bahan serta bersungguh-sungguh dalam menempanya sehingga 

bisa terwujud senjata dengan capaian estetika yang luar biasa. Menjadi wajar kalau 

tombak pusaka dihargai sangat mahal, sama halnya dengan benda-benda antik lainnya, 

semakin tua usianya semakin mahal harganya. 

Tombak pusaka di Jawa Timur: Salah satu daerah yang memiliki pusaka 

kabupaten yang berupa tombak adalah Tulungagung. Tombak pusaka itu bernama 

Kyai Upas.17 Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Kyai Upas adalah milik 

R.M. Tumenggung Pringgodiningrat, menantu Sultan Yogyakarta, Sri Sultan 

Hamengku Buwono II.  Saat R.T. Pringgodiningrat diangkat menjadi Bupati Ngrowo 

(Tulungagung sekarang), Kyai Upas dibawanya. Pusaka ini memiliki pelengkap (dalam 

istilah Jawa disebut “pengiring”) berwujud satu pragi gamelan pelok slendro bernama 

“Kyai Jinggo Pengasih” dan satu kotak wayang purwo lengkap dengan kelirnya.  

 

Gambar 79 
Ritual siraman tombak Kyai Upas di Tuluagung 

Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tombak dan pengiring ini tidak 

boleh dipisahkan dan hingga kini masih tersimpan di bekas pensiunan Bupati 

Pringgokusumo di desa Kepatihan Tulungagung. Banyak cerita tentang kesaktian 

tombak Kyai Upas, utamanya pada masa perlawanan terhadap kolonial Belanda. 

Sampai saat ini, tombak Kyai Upas masih dirawat secara teratur. Setiap tahun 
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dilaksanakan ritual siraman untuk menyucikannya. Selain itu, siraman itu juga 

dimaksudkan agar kekuatan supranaturalnya tidak berdampak negatif. 

Terlepas dari cerita-cerita tentang kesaktian tombak Kyai Upas, keberadaannya sebagai 

pusaka Kabupaten Tulungagung telah menjadi semacam tanda bagi identitas kolektif 

masyarakat yang dipersatukan secara historis, geografis, dan kultural. Kalaupun kemudian 

masyarakat berebut air atau sesajen lain dari ritual siraman Kyai Upas, hal itu harus dipahami 

sebagai sugesti agar mereka mau bekerja lebih keras untuk mewujudkan impian mereka dari 

urusan pekerjaan sampai dengan urusan perjodohan. Paling tidak, mereka tetap berusaha 

menghargai kekuatan kultural tombak pusaka yang diwariskan nenek moyang dan bisa 

mendorong mereka untuk bekerja lebih giat di kehidupan yang modern ini. 

Pesan mulia: Senjata tradisional yang disebut tombak pusaka ini bukan hanya berfungsi 

sebagai alat untuk membela diri tetapi juga merupakan kebanggaan bagi pemiliknya karena 

tombak yang pembuatannya melibatkan restu dari Yang Maha Kuasa, mencegah makan  

minum dan diberi kekuatan dengan mantra/doa tertentu dipercaya memiliki kekuatan yang 

tidak biasa.  

 

 

5.2.3 Penutup 

Dalam masyarakat Jawa Timur masih ada beberapa ragam senjata yang oleh 

sebagian orang dianggap sebagai senjata tradisional seperti sabuk lawe yang dikenakan 

oleh warog Ponorogo dan pecut yang digunakan para pawang hujan ataupun penari 

Ojung (meminta hujan di daerah Pasuruan, Jember, dan sekitarnya). Namun, kedua 

jenis senjata itu tidak dibicarakan di sini karena keterbatasan literatur. Selain itu, 

senjata-senjata tersebut secara umum tidak dikenal sebagai senjata pusaka meskipun 

pemiliknya meyakini sebagai senjata pusaka. Mungkin, para pendidik dari daerah-

daerah yang disebutkan tadi atau para pendidik yang menemukan senjata tradisional 

di masing-masing daerahnya harus mulai mengidentifikasi supaya para peserta didik 

mendapatkan informasi yang semakin kaya.  

Dari paparan di atas, bisa disimpulkan beberapa hal terkait senjata tradisional di 

Jawa Timur. Pertama, senjata tradisional seperti keris, tombak, dan clurit memiliki 

 
 

akar sejarah sejak zaman kerajaan dan diyakini memiliki kekuatan supranatural.  Yang 

harus dipahami adalah senjata-senjata tradisional yang dibuat pada masa lalu ataupun 

masa kini memiliki kekuatan estetik, yakni dibuat dengan daya cipta dan keuletan para 

empunya. Maka, wajar kiranya kalau senjata-senjata tersebut dihargai sangat mahal 

oleh para kolektor. Kedua, senjata-senjata tradisional tersebut memiliki makna dan 

pesan kultural yang penting bagi generasi penerus, khususnya terkait proses 

pembuatan yang membutuhkan keuletan dan kepandaian, keseriusan dalam 

menjalankan pekerjaan, dan keyakinan terhadap Tuhan Sang Penguasa Semesta.  

 

5.3 Peralatan Tradisional 

5.3.1 Pengantar 

Peralatan tradisional adalah barang-barang yang dipergunakan untuk 

mengerjakan sesuatu atau untuk mencapai suatu maksud yang diproduksi secara 

sederhana. Peralatan merupakan wujud kebudayaan yang paling konkret karena 

wujudnya dapat dilihat dan diraba. Dengan peralatan, pekerjaan yang dilakukan akan 

menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Oleh karena itu, peralatan yang digunanakan 

oleh suatu masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakatnya. Pada 

masyarakat nelayan akan dikembangkan peralatan yang berhubungan dengan 

penangkapan ikan, sedangkan pada masyarakat petani akan banyak diciptakan 

peralatan untuk pertanian. 

Pembuatan peralatan tradisional menggunakan bahan yang mudah diperoleh 

dari lingkungan alam. Misalnya, untuk membuat kuwali dan tempayan dipergunakan 

bahan dari tanah liat, untuk membuat perabot rumah dipergunakan bahan dari kayu, 

dan untuk membuat alas duduk dipergunakan daun (dianyam). Setelah mulai 

mengenal adanya logam, masyarakat juga mempergunakannya sebagai pisau, parang, 

kapak, cangkul, serta peralatan lainnya.  

5.3.2 Ragam Peralatan Tradisional 

Berdasarkan fungsinya, peralatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

macam, yaitu (1) peralatan pertanian, (2) peralatan transportasi, (3) peralatan 

komunikasi, (4) peralatan konsumsi atau memasak, (5) peralatan berburu atau senjata, 
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dan (6) peralatan pemotong. Peralatan pertanian adalah peralatan yang digunakan 

untuk memudahkan dalam kegiatan pertanian, seperti cangkul, bajak, ani-ani, dan 

gebyo.  

Peralatan transportasi yang disebut juga alat pengangkutan adalah peralatan yang 

digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Alat pengangkutan tradisional di 

darat antara lain adalah  gerobak, andong/ dokar, dan cikar, sedangkan untuk di sungai 

atau di laut antara lain perahu, sampan, dan rakit.  

Untuk berkomunikasi jarak jauh digunakan peralatan seperti kenthongan dan 

beduk. Untuk tempat makanan dan air digunakan peralatan seperti keranjang, bakul, 

irus (sendok sayur), sutil (serok), gentong, tempayan, kendi, dan gayung, sedangkan untuk 

memasak digunakan dandang, tungku, kuwali. Untuk peralatan berburu digunakan 

tombak, panah, pancing, dan jaring, sedangkan peralatan pemotong digunakan pisau, 

parang, kapak, dan gergaji tangan.  

Penggunaan peralatan tradisional mengalami pergeseran. Dewasa ini, peralatan 

tradisional sudah jarang digunakan. Keberadaannya digantikan oleh peralatan modern 

buatan pabrik yang lebih tahan lama, lebih praktis, lebih ringan, dan harganya jauh 

lebih murah. Peralatan yang terbuat dari tanah liat sudah digantikan dengan peralatan 

yang terbuat dari plastik. Transportasi digantikan dengan kendaraan bermotor, kapal, 

dan pesawat terbang. Untuk memasak digunakan kompor gas dan magic jar, sedangkan 

untuk komunikasi digunakan HP dan internet. 

 Sangat berkurangnya penggunaan peralatan tradisional dalam kegiatan sehari-

hari menyebabkan banyak generasi muda yang tidak mengenalnya, bahkan mereka 

menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Peralatan tradisional hanya dijumpai di 

desa-desa atau di rumah makan dan tempat wisata yang berusaha menonjolkan nuansa 

tradisional.  

Contoh alat pertanian, seperti cangkul, bajak, dan luku dewasa ini hanya 

digunakan untuk lahan pertanian yang sempit atau di pekarangan di wilayah desa. 

Bajak (singkal) merupakan alat yang digunakan petani untuk mengolah tanah 

pertanian. Bajak terbuat dari kayu berbentuk segitiga kemudian ditarik oleh sapi atau 

 
 

kerbau. Pada lahan pertanian yang luas para petani lebih memilih menggunakan 

traktor. 

  
Gambar 80 

Kiri, cangkul18 Kanan, seorang petani membajak sawah19 
 

 
Gambar 81 

Petani merontokkan padi dengan gebotan. 
 

Ani-ani merupakan peralatan tradisional yang digunakan petani untuk memanen 

padi. Dewasa ini untuk memanen padi petani jarang menggunakan ani-ani, tetapi 

lebih banyak menggunakan arit babatan karena penggunaannya lebih mudah dan 

lebih cepat. Gebotan merupakan alat untuk memisahkan butir gabah dari tangkai 

malainya. Sekarang ini gebotan jarang digunakan. Untuk merontokkan padi lebih 

banyak digunakan mesin perontok yang disebut kreser. 

Bergesernya penggunaan alat-alat pertanian telah meniadakan beberapa tradisi 

pekerjaan yang ada dalam masyarakat desa. Dulu untuk mencangkul sawah sebelum 

ditanami padi atau palawija, selalu dibutuhkan tenaga banyak orang, sekarang tenaga 

yang dibutuhkan semakin sedikit. 
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Contoh alat pengolahan hasil pertanian dan bahan pangan: Lumpang 

merupakan alat penumbuk yang dibuat dari pangkal batang pohon yang kuat dan 

keras. Lumpang dibedakan atas lumpang kecil dan lumpang besar. Lumpang kecil 

digunakan untuk menumbuk kopi, sedangkan lumpang besar untuk menumbuk 

bahan makanan dengan jumlah yang lebih banyak, seperti jagung, gaplek, atau ketela 

pohon. Lesung merupakan alat untuk menumbuk padi, berbentuk balok persegi 

panjang yang pada bagian tengahnya terdapat cekungan besar dan lebar. Di Madura, 

lesung yang terbuat dari kayu disebut ronjhângan. Pasangan lesung yang bentuknya 

seperti tongkat disebut alu. Cekungan pada lesung lebih besar daripada lumpang. 

 
Gambar 82 

Kiri, lesung. Kanan, ibu-ibu menggunakan lesung. 
 

Contoh alat dapur: Di Jawa Timur banyak sekali ragam alat dapur yang 

membantu proses memasak. Sebagian besar alat-alat tersebut dibuat dari bahan tanah 

liat ataupun kayu. Pengaron atau ngaron berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. 

Ukuran pengaron lebih kecil daripada gentong. Selain itu, pengaron mudah 

dipindahkan sehingga banyak dipakai, apalagi saat masyarakat punya hajatan. Fungsi 

lain pengaron adalah untuk tandon air bersih, selain gentong. Kendi merupakan 

tempat untuk air minum yang terbuat dari tanah liat, tetapi sekarang sudah sangat 
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air yang disimpan dalam kendi lebih higienis sehingga banyak orang Jepang yang 

mengimpor kendi dari para perajin di Indonesia. 
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5.3.3 Penutup 

Peralatan tradisional di Jawa Timur mencerminkan proses keberadaban 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peralatan-peralatan tersebut 

senyatanya memiliki kegunaan yang praktis dan bermanfaat bagi masyarakat 

pewarisnya. Peralatan rumah tangga yang terbuat dari bahan-bahan yang terdapat di 

sekitarnya dipercaya memiliki pengaruh positif terhadap cita rasa tertentu. Peralatan 

pertanian mendukung berkembangnya tradisi agraris dan peralatan yang berhubungan 

dengan  perikanan dan kelautan mendukung berkembangnya tradisi maritim. Semua 

peralatan tradisional ini mencerminkan kearifan lokal pembuatnya karena selalu 

disesuaikan dengan  peran dan fungsi yang berbasis budaya lokalnya. 
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BAB VI 

MAKANAN, MINUMAN, 

DAN PENGOBATAN TRADISIONAL 

 

6.1 Aneka Makanan dan Minuman 

6.1.1 Pengantar 

Provinsi Jawa Timur, yang berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa dan terdiri  

atas beberapa kelompok etnik, kaya akan makanan dan minuman tradisional. 

Kenyataan ini kemudian sangat berpengaruh terhadap para ahli warisnya untuk 

memberi label pada kota atau wilayah yang didiaminya. Misalnya, Madiun dikenal 

sebagai Kota Brem, Kediri dikenal sebagai Kota Tahu, Jember memiliki sebutan Kota 

Suwar-suwir, Lumajang terkenal sebagi Kota Pisang, Bondowoso dikenal sebagai Kota 

Tape, dan Gresik disebut Kota Pudak. Di samping itu, tiap-tiap kota di Jawa Timur 

juga memiliki kekhasan cita-rasa untuk jenis makanan tertentu. Misalnya, sate 

Ponorogo memiliki cita-rasa yang berbeda dari sate Madura, soto Pacitan memiliki cita-

rasa yang berbeda dari soto Lamongan atau soto Madura. Uniknya lagi terkadang 

daerah tertentu di Jawa Timur memadukan jenis makanan yang berbeda untuk 

menjadi satu makanan yang memiliki cita-rasa baru. Misalnya, rujak soto dan rawon 

pecel di Banyuwangi, yang merupakan perpaduan antara rujak dan soto serta rawon 

dan pecel.  

Makanan tradisional di Jawa Timur dikenal memiliki rasa pedas dan asin. Yang 

lebih unik lagi, masyarakat Jawa Timur tidak segan-segan memberi label masakannya 

dengan sebutan yang kontroversial, misalnya rawon setan dan mie setan. Rawon setan 

sangat terkenal di Surabaya karena letak kedai makan ini berdekatan dengan hotel 

berbintang lima. Sementara itu, mie setan yang sangat pedas di Jember memiliki 

pengunjung yang hampir tak pernah sepi. Pelabelan tersebut, selain untuk memberi 

penanda khusus makanan yang dijual, juga untuk membedakan makanan yang dijual 

di warung atau rumah makan tersebut dengan warung lainnya sehingga bisa menarik 

minat calon pembeli.  
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6.1.2 Ragam Makanan yang Menggugah Selera  

1) Rawon 

Rawon atau nasi rawon (karena selalu disajikan dengan nasi) adalah menu 

yang berupa sup daging dengan bumbu khas karena mengandung kluwek. Rawon, 

meskipun dikenal sebagai masakan khas Jawa Timur (seperti Surabaya), dikenal pula 

oleh masyarakat Jawa Tengah sebelah timur (daerah Surakarta). Daging untuk rawon 

umumnya adalah daging sapi yang dipotong kecil-kecil. Bumbu supnya sangat khas 

Indonesia, yaitu campuran bawang merah, bawang putih, lengkuas (laos), ketumbar, 

serai, kunir, lombok, asam bakar, serai, kluwek, garam, serta minyak nabati. Semua 

bahan ini (kecuali serai dan lengkuas) dihaluskan, lalu ditumis sampai harum. 

Campuran bumbu ini kemudian dimasukkan dalam kaldu rebusan daging bersama-

sama dengan daging. Warna gelap khas rawon berasal dari kluwek. Rawon disajikan 

bersama nasi, dilengkapi dengan taoge kecil, daun bawang, kerupuk udang, daging 

sapi goreng (empal), dan sambal. Di Daerah Jawa Timur banyak dijumpai penjual 

rawon. Rawon yang sangat dikenal di kalangan penikmat kuliner adalah rawon 

Pasuruan dan rawon Nguling. 

 

2) Lontong Balap 

Lontong balap adalah makanan khas Indonesia yang merupakan ciri khas kota 

Surabaya di Jawa Timur. Makanan ini terdiri atas lontong, taoge, tahu goreng, lentho, 

bawang goreng, kecap, dan sambal. Lontong balap terdiri atas lontong yang diiris-iris 

dan di atas irisan lontong ini ditumpangi irisan tahu dan remasan beberapa lentho 

(bentuk aslinya berupa bulatan kecil sebesar ibu jari dan dipencet), kemudian di 

atasnya ditumpangi kecambah setengah matang yang porsinya terbanyak dalam 

hidangan. Setelah itu ditambahkan kuah secukupnya, sambal dan kecap disesuaikan 

selera pembeli. Makanan ini dihidangkan dengan pasangannya, yaitu beberapa tusuk 

sate kerang. 

Menurut cerita, dahulu lontong balap masih dijual dalam kemaron besar, yang 

berat dan dipikul keliling kota. Kemaron besar yaitu wadah terbuat dari tanah liat 

(dibakar menjadi warna merah bata). Karena bobot kemaron berat, sekarang tempat 

 
 

ini diganti dengan panci yang terbuat dari logam. Para penjual lontong balap ini, 

untuk berebut pembeli di perjalanan dan pembeli di pasar, berjalan cepat-cepat 

menuju pos terakhir di Pasar Wonokromo. Proses jalan cepat ini menimbulkan kesan 

berpacu sesama penjual (dalam bahasa Jawa balapan) dan dari balapan inilah 

kemudian dikenal dengan nama lontong balap. 

 

Gambar 84 
Lontong balap yang lezat1 

 

Penjual lontong balap pada zaman dulu didominasi oleh penjual dari 

Kampung Kutisari dan Kendangsari yang sekarang menjadi wilayah Surabaya Selatan. 

Dari Kutisarilah makanan lontong balap berasal. Kampung Kutisari dan Kendangsari 

berjarak lebih kurang 5 km dari Pasar Wonokromo. Karena lontong balap dikenal luas 

oleh masyarakat dari Pasar Wonokromo yang sekarang berubah nama menjadi DTC, 

nama tempat itu pun melekat serta menjadi ciri khas nama masakan "Lontong Balap 

Wonokromo" yang untuk masa sekarang disebut lontong balap. 

Saat ini lontong balap lebih sering dijual dalam kereta dorong. Meskipun 

demikian, nama lontong balap tetap tidak berubah. Lontong balap merupakan 

makanan favorit orang Surabaya. 

 

3) Rujak Uleg Surabaya  

Satu lagi makanan khas Surabaya, rujak uleg. Makanan tradisional khas Jawa 

Timur ini memang sudah dikenal di seantero Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika 

ada tamu berkunjung ke Kota Pahlawan, rujak uleg menjadi salah satu makanan yang 
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diincar atau dicari. Rujak uleg yang merupakan makanan dengan berbagai macam 

campuran ini sangat pas dinikmati di siang hari dengan didampingi suguhan 

minuman es dawet.  

Rujak uleg terdiri atas irisan lontong, sayur-sayuran seperti kangkung, timun, 

krei (sejenis timun), kecambah, kacang panjang, gubis (seluruhnya direbus), tahu, 

tempe, lalu ditambah irisan buah-buahan. Bahan-bahan tersebut belum lengkap jika 

tidak disiram dengan ulegan bumbu kacang dicampur petis. Untuk seseorang yang 

menyukai rasa pedas, dalam ulegan itu dapat ditambahkan beberapa buah cabe. 

Namun, semua bahan tersebut belum lengkap jika tidak ditambah cingur sapi.  

Di Surabaya ada banyak tempat yang menjual rujak uleg ini. Bahkan, hampir 

di tiap sudut Surabaya memiliki pedagang rujak uleg khas yang menjadi jujugan. 

Misalnya di Jalan Ahmad Jais, ada rujak uleg yang sudah dikenal masyarakat luas 

karena sering dipromosikan melalui media elektronik. 

Selain itu, ada pula rujak cingur, salah satu makanan tradisional yang mudah 

ditemukan di daerah Jawa Timur, terutama daerah asalnya Surabaya. Dalam bahasa 

Jawa kata cingur berarti "mulut". Hal ini merujuk pada bahan irisan mulut atau 

moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan.  

Rujak cingur biasanya terdiri atas irisan beberapa jenis buah seperti timun, 

kerahi (krai, yaitu sejenis timun khas Jawa Timur), bengkuang, mangga muda, nanas, 

kedondong, kemudian ditambah lontong, tahu, tempe, bendoyo, cingur, serta sayuran 

seperti kecambah/taoge, kangkung, dan kacang panjang. Semua bahan tadi dicampur 

dengan saus atau bumbu yang terbuat dari olahan petis udang, air matang untuk 

sedikit mengencerkan, gula/gula merah, cabai, kacang tanah yang digoreng, bawang 

goreng, garam, dan irisan tipis pisang biji hijau yang masih muda (pisang klutuk). 

Semua saus/bumbu dicampur dengan cara diulek sehingga rujak cingur juga sering 

disebut rujak ulek. 

Dalam penyajiannya rujak cingur dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

penyajian 'biasa' dan 'matengan'. Penyajian 'biasa' atau umumnya berupa semua bahan 

yang telah disebutkan di atas, sedangkan 'matengan' (matang, Jawa) hanya terdiri atas 

bahan-bahan matang saja, yaitu lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo (kerahi 

 
 

yang digodok) dan sayur (kangkung, kacang panjang, taoge) yang telah digodok. Tanpa 

ada bahan 'mentah'nya, yaitu buah-buahan, karena pada dasarnya ada orang yang tidak 

menyukai buah-buahan. Keduanya memakai saus/bumbu yang sama. 

Makanan ini disebut rujak cingur karena bumbu olahan yang digunakan adalah 

petis udang dan irisan cingur. Hal inilah yang membedakan dengan makanan rujak 

pada umumnya yang biasanya tanpa menggunakan bahan cingur tersebut. Rujak 

cingur biasa disajikan dengan tambahan kerupuk dan dengan alas pincuk (daun 

pisang) ataupun piring. 

Rujak Cingur mendapat penghargaan nasional karena dianggap memiliki gizi 

seimbang. Tak salah jika makanan tradisional ini dianugerahi penghargaan Peduli Gizi 

2013 kategori Pangan Sepinggan Tradisional oleh Perhimpunan Peminat Gizi Pangan 

(Pergizi Pangan) Indonesia. Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Prof. Dr. 

Hardinsyah, M.S. berkesempatan menyerahkan penghargaan itu kepada Wali Kota 

Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (26/6/2013). Hardinsyah 

mengatakan bahwa pihaknya bersama Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman 

Indonesia (GAPMMI) memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang di 

wilayahnya telah dikembangkan panganan sepinggan tradisional. Tentu saja apresiasi 

itu diberikan untuk makanan yang memiliki keunggulan gizi yang memenuhi prinsip 

gizi seimbang, yakni mengandung karbohidrat, lauk pauk, serta sayuran dan buah. 

Rujak cingur telah dinilai tim juri yang turun langsung ke Surabaya untuk melakukan 

proses evaluasi sejak Februari 2013. Akhirnya, dewan penilai pun menetapkan rujak 

cingur layak sebagai pangan sepinggan tradisional khas Surabaya yang mampu 

melengkapi pemenuhan gizi seimbang. 

 

4) Pecel Semanggi 

Semanggi atau Pecel Semanggi adalah sejenis makanan khas Jawa Timur, dibuat 

dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang 

nikmat. Semanggi juga dapat dihidangkan dengan kecambah, kangkung, kerupuk uli 

yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat. Saus atau bumbu 

yang digunakan dalam makanan semanggi memiliki bahan baku serta rasa yang 

berbeda.  
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yang digodok) dan sayur (kangkung, kacang panjang, taoge) yang telah digodok. Tanpa 
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4) Pecel Semanggi 

Semanggi atau Pecel Semanggi adalah sejenis makanan khas Jawa Timur, dibuat 

dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang 

nikmat. Semanggi juga dapat dihidangkan dengan kecambah, kangkung, kerupuk uli 

yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat. Saus atau bumbu 

yang digunakan dalam makanan semanggi memiliki bahan baku serta rasa yang 

berbeda.  
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Penjual semanggi di Surabaya menggunakan sambal yang dibuat dari gula jawa, 

terasi, dan cabai. Penjual pecel semanggi Surabaya mudah dikenali karena 

menggunakan kain jarit dan selendang untuk memanggul semanggi. Sayuran yang 

digunakan ada dua macam, yaitu daun semanggi dan kecambah yang direbus. 

Bumbunya yang khas terbuat dari perpaduan ketela rambat, kacang tanah, dan gula 

merah serta dilengkapi kerupuk puli.[1] Karena bahan utamanya ketela rambat, rasa 

sambal pecel ini pun didominasi oleh manis ketela. Untuk memasak semanggi, setelah 

dibersihkan dari kotoran, semanggi direndam air panas beberapa saat supaya tidak 

hancur. Saat menyajikan, pertama-tama sayuran ditempatkan dalam pincuk daun 

pisang, kemudian disiram bumbu yang sudah dicairkan dengan air.  

Di wilayah Benowo, Surabaya, sebagian besar penjual makanan ini berasal dari 

Desa Kendung, Benowo, wilayah pinggiran Kota Surabaya yang berbatasan dengan 

Gresik. Desa Kendung, Kecamatan Benowo, Surabaya dikenal sebagai kampung 

semanggi. Warganya membudidayakan tanaman semanggi di lahan-lahan serta 

sebagian besar berprofesi sebagai penjual semanggi dengan cara digendong. Mereka 

berkeliling dan keluar masuk kampung menjajakan semanggi secara berkelompok dan 

menyebar ke berbagai pelosok di Surabaya. 

 

5) Tahu Lontong 

    

Gambar 85 
Tahu lontong2 

 

 
 

Tahu lontong merupakan panganan yang terdiri atas lontong, tahu, taoge, 

kacang goreng, daun bawang yang diiris halus lalu disiram bumbu yang terdiri atas 

bawang putih, cabe merah, gula jawa, daun jeruk, dan garam. Tahu lontong 

merupakan salah satu makanan favorit dari Kota Malang dan Tulungagung. 

 

6) Tahu Tek 

Tahu tek adalah salah satu makanan khas kota Surabaya. Tahu tek terdiri atas 

tahu goreng setengah matang dan lontong yang dipotong kecil,  kentang goreng, 

sedikit taoge, dan irisan ketimun dipotong kecil-panjang (seperti acar). Setelah disiram 

dengan bumbu di atasnya, selanjutnya ditaburkan kerupuk udang yang bentuknya 

kecil dengan diameter sekitar 3 cm. Bumbu yang disiram terbuat dari petis, air matang 

secukupnya, kacang tanah, cabai, dan bawang putih. Bumbu diulek, yaitu ditumbuk 

sambil diaduk dengan ulekan dalam cobek cekung besar yang terbuat dari batu 

(bentuknya seperti mangkuk besar). Petis yang digunakan dianjurkan petis dari 

Sidoarjo karena terasa lebih enak dan asli dari daerah asalnya (Surabaya berbatasan 

langsung dengan Sidoarjo).  

Makanan ini dinamakan tahu tek karena gunting yang digunakan untuk 

memotong bahan masakan (tahu, lontong, kentang, dan telur) berbunyi “Tek .. tek .. 

tek ..”. Pada mulanya makanan ini oleh penjual tahu tek dihidangkan dengan porsi 

terbanyak, yaitu tahu goreng setengah matang yang digunting kecil-kecil dan kentang. 

Dalam perkembangan saat ini si penjual tahu tek memberi lontong yang digunting-

gunting kecil sebagai bahan terbanyak untuk satu porsi makanan tahu tek.  

Tahu tek merupakan makanan yang ditawarkan secara berkeliling, belum 

pernah ada warung yang menyediakan makanan tahu tek ini. Dalam beberapa variasi 

yang ada di Jakarta, penjual tahu tek juga menyediakan tahu telur yang dibuat dengan 

menggoreng tahunya bersama adonan telur. 

 
7) Kue Cucur 

Kue Cucur merupakan salah satu kekayaan kuliner tradisional yang hingga 

saat ini masih dapat ditemukan di pasar meskipun mungkin tidak akan semudah 

beberapa waktu yang lalu. Nasib beberapa kue tradisional yang notabene adalah ciri 
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budaya bangsa hingga saat ini memang mulai mengkhawatirkan apalagi dengan 

munculnya jajanan modern olahan pabrik yang sangat mudah ditemukan di setiap 

sudut lingkungan sekitar kita. Dari supermarket, minimarket, warung-warung kecil, 

hingga kios-kios darurat di pinggiran jalan, anak-anak justru menggemari makanan 

instan yang mutunya tidak terjamin ini.  

 

Gambar 86 
Kue kucur yang manis3 

 

Cara membuat kue cucur cukup mudah dan sederhana. Bahan yang dipelukan 

adalah air, gula merah, daun pandan, tepung beras, tepung terigu, garam dan sedikit 

minyak goreng. Pertama-tama air direbus bersama gula merah serta daun pandan 

sambil diaduk-aduk hingga semua larut kemudian disaring. Selanjutnya tepung beras, 

tepung terigu, dan garam dicampur dan diaduk-aduk hingga merata. Lalu, hasil 

rebusan gula dituangkan sedikit demi sedikit ke dalamnya dan didiamkan selama 

kurang lebih 35 menit. Kue cucur digoreng ke dalam wajan cekung dengan minyak 

yang panas. 

 

8) Kupang Lontong 

Lontong kupang atau kupang lontong adalah nama makanan khas daerah Jawa 

Timur. Makanan ini terkenal, khususnya di daerah Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan. 

Di daerah pesisir timur Jawa Timur, lontong kupang yang terkenal adalah Kupang 

Keraton. Nama Keraton ini diambil dari suatu nama daerah atau kecamatan di 

 
 

Kabupaten Pasuruan. Sudah sejak lama penduduk daerah ini mencari dan berdagang 

kerang kupang, baik dijual mentah maupun berupa kuliner (lontong kupang ).  

Bahan utama yang digunakan adalah kupang putih (Corbula faba H), yaitu hewan 

laut semacam kerang bentuknya kecil sebesar antara biji beras dan biji kedelai. Kupang 

yang telah dikupas dan dimasak ditambahkan lontong dan lentho, kemudian diberi 

kuah petis dan sedikit perasan jeruk nipis. Untuk menghidangkannya, lontong kupang 

biasanya dipadukan dengan sate kerang serta minuman air kelapa muda atau degan.  

Lontong kupang juga bisa ditemukan di Bursa Kupang Sidoarjo, Pantai Ria 

Kenjeran, Pujasera Kartika Jalan Diponegoro Surabaya, Dapur Nusantara ITC Mega 

Grosir Surabaya, dan di Cafe & Pujasera Arum Manis Jalan Mayjen Sungkono 

Surabaya Selatan. 

 

9)  Lontong Cecek 

 Lontong cecek adalah varian lain makanan khas Jawa Timuran yang berasal dari 

kota Surabaya. Cecek berarti kulit sapi, rasanya mirip kikil, yang sebelumnya diolah 

sehingga menjadi kenyal dan empuk. Serupa dengan lontong kupang, bumbu lontong 

cecek juga didominasi oleh petis. 

 

10) Juadah 

 Juadah adalah kudapan tradisional khas kota Sidoarjo yang terbuat dari ketan 

dan gula. Biasanya juadah terbuat sebanyak dua lapis dengan warna yang berbeda. 

Lapisan bawah biasanya berwarna putih kusam (warna asli ketan). Tekstur juadah 

sangatlah kenyal. Juadah biasanya disajikan pada acara-acara penting, seperti lamaran, 

pernikahan, dan pengajian.  

 

11) Onde-onde 

Onde-onde adalah sejenis kue jajanan pasar yang populer di Indonesia. Kue ini 

sangat terkenal di daerah Mojokerto yang disebut sebagai kota onde-onde sejak zaman 

Majapahit. Onde-onde dapat ditemukan di pasar tradisional ataupun dijual di 
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pedagang kaki lima. Onde-onde juga populer, khususnya di daerah pecinan, baik di 

Indonesia maupun luar negeri.  

Onde-onde terbuat dari tepung terigu ataupun tepung ketan yang digoreng dan 

permukaannya dibaluri biji wijen. Terdapat bermacam-macam variasi onde-onde, yang 

paling terkenal adalah onde-onde yang terbuat dari tepung ketan dan di dalamnya diisi 

pasta kacang hijau. Variasi lain hanya dibuat dari tepung terigu dan diberi warna pada 

permukaannya seperti putih, merah, atau hijau yang dikenal sebagai onde-onde gandum, 

yang merupakan onde-onde khas dari kota Mojokerto. 

 

Gambar 87 
Onde-onde yang dilapisi wijen4 

 

Sejarah onde-onde dapat ditelusuri di Tiongkok saat zaman dinasti Tang. 

Makanan ini menjadi kue resmi daerah Changan (sekarang Xian) yang disebut ludeui 

(碌堆). Onde-onde kemudian dibawa oleh masyarakat menuju daerah selatan Cina, 

lalu berkembang luas hingga daerah-daerah Asia timur dan tenggara. 

 

12) Krupuk Rambak 

Kerupuk rambak atau jangek adalah kerupuk yang terbuat dari kulit sapi atau 

kulit kerbau yang diolah dengan diberi bumbu rempah dan penambah rasa. Setelah 

mengalami proses perebusan dan pengeringan pada terik matahari (biasanya sekitar 2-3 

hari), kerupuk mentah yang sudah kering ini siap digoreng menjadi kerupuk yang siap 

untuk dihidangkan. Menurut SNI-1996, kerupuk rambak kulit adalah produk 

makanan ringan yang dibuat dari kulit sapi, kerbau atau kambing melalui tahap proses 

 
 

pembuangan bulu, pembersihan kulit, perebusan, pengeringan dan perendaman 

dengan bumbu untuk kerupuk rambak mentah dan dilanjutkan dengan penggorengan 

untuk kerupuk rambak siap konsumsi. 

Kerupuk biasanya dijadikan  sebagai makanan selingan, pelengkap untuk 

berbagai makanan Indonesia, seperti nasi goreng, gado-gado, soto, rawon, dan bubur 

ayam. Adapula orang yang menganggap kerupuk  sebagai  menu wajib sehari-hari. 

Kerupuk biasanya dijual dalam kemasan mentah belum digoreng) atau  dalam  

kemasan matang (sudah digoreng). Ada dua jenis kerupuk yang dikenal di masyarakat,  

yaitu kerupuk dengan bahan baku nabati (seperti kerupuk singkong,  kerupuk bawang, 

kerupuk  puli,  rempeyek,  rengginang, kerupuk  gendar,  kerupuk  aci, kemplang, dan 

emping melinjo) serta kerupuk dengan tambahan bahan  pangan hewani, seperti 

kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk rambak kulit  (Anonymous, 2010).  

 

13) Sate ayam Ponorogo 

Sate ayam Ponorogo adalah jenis sate yang berasal dari kota Ponorogo, Jawa 

Timur. Sate Ponorogo berbeda dengan Sate Madura yang cukup populer. 

Perbedaannya adalah pada cara memotong dagingnya. Dagingnya tidak dipotong 

menyerupai dadu seperti sate ayam pada umumnya, tetapi disayat tipis panjang 

menyerupai fillet sehingga selain lebih empuk, gajih atau lemak pada dagingnya pun 

bisa disisihkan. Selain itu, sate Ponorogo dibuat melalui proses perendaman agar 

bumbu meresap ke dalam daging.  

Setelah direndam dalam bumbu, sate dipanggang di atas pemanggang sate 

selama kurang lebih 3-5 menit. Alat pemanggang sate Ponorogo terbuat dari tungku 

(panggangan) yang terbuat dari tanah liat. Panggangan ini memiliki lubang di satu sisi 

untuk mengipas bara arang di dalamnya. Setelah berwarna kecoklatan, semua sate 

diletakkan di atas piring untuk dibumbui lagi dengan bumbu spesial. Bumbu tersebut 

terdiri atas bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, merica, jintan, garam, dan 

gula merah yang dihaluskan. Setelah matang, sate dilumuri dengan bumbu kacang 

yang ditumbuk halus. Sate ayam ini biasanya disajikan pula bersama sate usus, kulit, 

dan telur. Pelengkapnya adalah kecap manis, sambal rawit atau sambal kacang.  
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pedagang kaki lima. Onde-onde juga populer, khususnya di daerah pecinan, baik di 

Indonesia maupun luar negeri.  

Onde-onde terbuat dari tepung terigu ataupun tepung ketan yang digoreng dan 
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paling terkenal adalah onde-onde yang terbuat dari tepung ketan dan di dalamnya diisi 

pasta kacang hijau. Variasi lain hanya dibuat dari tepung terigu dan diberi warna pada 

permukaannya seperti putih, merah, atau hijau yang dikenal sebagai onde-onde gandum, 

yang merupakan onde-onde khas dari kota Mojokerto. 

 

Gambar 87 
Onde-onde yang dilapisi wijen4 
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14) Soto Lamongan 

Soto Lamongan merupakan makanan khas dari Jawa Timur yang bisa ditemukan 

di pelosok kampung, di dalam pasar, pujasera, depot, hingga mal. Soto biasanya 

disajikan pada waktu siang dan malam hari. Penikmatnya berasal dari kalangan bawah 

sampai menengah atas. Harganya berkisar antara Rp6.000,00 sampai dengan 

Rp18.000,00 bergantung pada tempat dan lokasinya.  

Bahannya terdiri atas daging ayam, kaki, dan jeroan (hati dan ampela). 

Bumbunya adalah kunir, jinten, ketumbar, laos, bawang merah, bawang putih, daun 

sereh, daun jeruk purut, kemiri, merica, kecap asin, dan garam. Pelengkapnya antara 

lain adalah suun, telur, daun seledri, poyah (kerupuk udang dan bawang putih 

goreng), cabe, kemiri, dan garam.  

 

15) Tahu campur Lamongan 

Tahu campur adalah makanan yang berasal dari Lamongan dan terbuat dari 

daging sandung lamur, serai, jahe, garam, dan gula pasir serta bumbu jintan. Selain 

itu, tahu campur Lamongan juga dilengkapi dengan bumbu petis yang terbuat dari 

campuran kaldu sapi, cabe rawit yang dikukus, petis, bawang putih, gula pasir, dan 

garam.    

Untuk penyajiannya, mie, tauge, tahu, selada, dan daging diatur di atas piring 

saji. Selanjutnya diberi bumbu petis lalu disiram kuah panas dan ditambahkan 

perkedel singkong yang terbuat dari singkong parut, garam, jintan, bawang merah, dan 

bawang putih. 

 

16) Lodeh kikil 

 Lodeh kikil merupakan makanan yang terbuat dari kikil yang direbus, nangka 

yang dipotong-potong kecil, labu siam, daun salam, lengkuas, daun jeruk, kacang 

panjang, dan santan yang direbus. Bumbu yang dihaluskan terdiri atas bawang merah, 

bawang putih, cabe, kemiri, ketumbar, lengkuas, dan kunyit yang dibakar. Lodeh kikil 

ini disajikan dengan irisan cabe merah dan cabe hijau. 

 

 
 

17) Sambel tumpang 

Tumpang atau sambal tumpang adalah sebuah makanan khas dari Kota Kediri. 

Sambal tumpang terbuat dari tempe yang telah busuk dan dimasak dengan dicampur 

aneka bumbu, seperti cabai, bawang, garam, dan bumbu dapur lainnya. Ada sebuah 

cara penyajian unik lagi dari sambal tumpang, yaitu dengan mencampurkan sambal 

tumpang dengan sambal pecel, perpaduan unik nan lezat ini disebut dengan nasi 

campur dan sambalnya disebut dengan sambal campur. Aneka makanan dengan 

tumpang bisa ditemui di sepanjang Jalan Dhoho Kediri. 

Cara penyajian sambal tumpang tak jauh beda dengan cara penyajian sambal 

pecel, yaitu dengan nasi yang di atasnya diberi aneka lalapan atau sayur-mayur yang 

telah direbus terlebih dahulu. Biasanya sambal tumpang diberi peyek sebagai 

pelengkap, bisa peyek kacang atau peyek teri. 

 

18) Tahu kuning 

Tahu Kuning adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang 

difermentasikan dan diambil sarinya. Tahu adalah kata serapan dari bahasa Hokkian 

yaitu tauhu yang secara harfiah berarti ‘kedelai yang difermentasi’. Tahu pertama kali 

muncul di Tiongkok sejak zaman Dinasti Han sekitar 2200 tahun lalu. Penemunya 

adalah Liu An seorang bangsawan, cucu dari Kaisar Han Gaozu. Dibawa para perantau 

Cina, makanan ini menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara, lalu akhirnya ke 

seluruh dunia. 

Sebagaimana tempe, tahu dikenal sebagai makanan rakyat. Beraneka ragam jenis 

tahu yang ada di Indonesia umumnya dikenal dengan tempat pembuatannya, misalnya 

tahu Kediri yang biasa di sebut tahu kuning. Tahu kuning sangat berbeda dengan tahu 

dari kota lainnya karena memiliki warna yang kuning, rasanya juga sangat gurih dan 

nikmat. Hampir di seluruh pelosok kota Kediri menjual tahu tersebut, tahu kuning 

yang sering disebut takoah pun dijadikan oleh-oleh khas. Selain Kediri, tempat lain 

yang juga terasosiasi dengan tahu adalah kota Sumedang. Selain itu, ada pula tahu 

guling, suatu jajanan berbasis tahu dari Surakarta.  
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adalah Liu An seorang bangsawan, cucu dari Kaisar Han Gaozu. Dibawa para perantau 

Cina, makanan ini menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara, lalu akhirnya ke 

seluruh dunia. 

Sebagaimana tempe, tahu dikenal sebagai makanan rakyat. Beraneka ragam jenis 

tahu yang ada di Indonesia umumnya dikenal dengan tempat pembuatannya, misalnya 

tahu Kediri yang biasa di sebut tahu kuning. Tahu kuning sangat berbeda dengan tahu 
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guling, suatu jajanan berbasis tahu dari Surakarta.  
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19) Stick tahu 

Kediri memang terkenal dengan produk tahu kuning (tahu takoah). Saat ini 

tahu mengalami modifikasi, salah satunya menjadi Stick Tahu. Adonan stick tahu 

dijemur selama 3 hari. Saat musim hujan produsen biasanya menggunakan oven. 

Adonan stick dianggap kering jika telah menyusut, keras, dan mengeluarkan minyak. 

Setelah digoreng hingga matang dan renyah, stick tahu pun siap disantap. 

Produk ini banyak ditemukan di berbagai toko oleh-oleh. Namun lebih murah 

jika kita dapat langsung membeli pada produsennya. Cemilan ini pada umumnya 

dijual di dalam kemasan plastik seberat 1 ons. Di toko atau pasar harganya bisa 

mencapai Rp5.000,00--Rp6.000,00 per bungkus. Selain itu, juga ada kemasan kecil 

yang dijual Rp500,00---Rp1.000,00 per bungkus. Stick tahu ini bisa bertahan hingga 5 

bulan jika disimpan dalam kondisi baik dan tertutup rapat. 

 

Gambar 88 
Stick tahu yang gurih5 

 

20) Getuk pisang 

Getuk pisang atau dalam Bahasa Jawa lebih dikenal dengan gethuk gedang adalah 

salah satu makanan khas dari kota Kediri Jawa Timur. Olahan dari pisang ini rasanya 

manis legit. Getuk pisang dibungkus dengan daun pisang sehingga mirip lontong. 

Keberadaan gethuk pisang sebagai salah satu ikon kuliner kota Kediri telah 

menorehkan sejarah tersendiri. Meskipun belum diketahui secara pasti asal muasalnya, 

 
 

tradisi pembuatan dan pengolahan getuk pisang diyakini sudah berlangsung turun 

temurun dari generasi ke generasi.  

Menurut cerita, getuk pisang sudah populer sejak zaman Kerajaan Kediri dan 

merupakan makanan kesukaan Dewi Sekartaji, putri dari Kerajaan Jenggala (pecahan 

dari Kerajaan Kediri). Bahkan mitos dari sebagian masyarakat, karena rasanya yang 

sangat lezat, para dewa di khayangan sampai rela turun ke bumi hanya untuk 

mencicipi getuk pisang. 

Getuk pisang biasanya dibuat dari pisang raja nangka. Keistimewaan dari pisang 

raja nangka ini adalah  cita rasanya yang khas, yakni asam dan manis meski tanpa 

tambahan gula. Rasa manis inilah yang menjadikan getuk ini berkesan untuk terus 

dinikmati. Selain itu, karena dibungkus dengan daun pisang yang hijau, aroma dari 

getuk ini semakin menggugah selera. 

 

21) Kerupuk puli  

Kerupuk puli merupakan makanan berbahan dasar beras yang diproses menjadi 

puli terlebih dahulu. Proses pembuatan puli dimulai dengan menanak beras (dikekel) 

yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan ± 30 menit. Sementara itu, di panci yang lain 

air direbus bersama garam, bleng, dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Setelah 

mendidih, beras yang sudah dikekel dimasukkan dalam panci dan diaduk rata, barulah 

kemudian ditanak sampai matang. Setelah matang, adonan dimasukkan ke dalam 

keranjang bambu (rinjing), lalu ditumbuk menggunakan alu yang ujungnya dibungkus 

plastik agar tidak lengket.  

Punel puli lalu dituang dalam cetakan berbentuk kotak yang terbuat dari kayu. 

Selanjutnya, puli dipadatkan dan permukaannya dihaluskan menggunakan plastik. 

Kemudian, puli dikeluarkan dari cetakan dan diangin-anginkan semalam supaya 

dingin. Proses ini bertujuan untuk memudahkan pengirisan. Setelah dingin, puli diiris 

tipis secara horizontal. Sebelum mengiris, pisau dan permukaan puli dioles dengan 

minyak terlebih dahulu. Ini dilakukan setiap akan membuat irisan baru agar tidak 

lengket satu sama lain.  
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Puli yang sudah selesai diiris ditata lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 

kurang lebih 2 hari. Setelah kering kerupuk puli bisa digoreng dan dinikmati.  

 

22) Rujak soto  

Rujak soto adalah masakan khas dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Masakan 

ini merupakan paduan unik antara rujak cingur dan soto babat. Biasanya rujak sayur 

disajikan terlebih dahulu, kemudian disiram dengan kuah soto berikut babatnya. 

Rasanya khas, ada unsur soto sekaligus rasa rujak dengan aroma terasinya. Pertama-

tama rujak yang disiapkan adalah rebusan sayuran taoge, kacang panjang, kangkung, 

dan gorengan tahu serta tempe, sedangkan babat yang terdapat di dalam soto harus 

direbus hingga empuk. Rujak soto kadang disajikan dengan es temulawak atau es 

dawet. 

 

Gambar 89 
Rujak soto dari Banyuwangi6 

 

23) Nasi tempong 

Nasi tempong atau akrab dengan sebutan sego tempong adalah makanan khas 

Banyuwangi berupa kumpulan sayuran yang sudah direbus seperti bayam, kenikir, 

daun kemangi, tahu, tempe, bakwan jagung goreng, dan ikan jambal goreng tepung. 

Nasi ini kemudian disiram dengan sambal kacang. Ciri khasnya adalah bau kencur 

yang sangat terasa dari sambalnya. Namun, ada pula yang menggunakan sambal terasi 

yang sangat pedas. Nasi tempong banyak dijual di warung-warung kecil di kota 

 
 

Banyuwangi. Selain sebagai makanan sehari-hari, juga banyak disajikan sebagai pengisi 

acara pengajian dan syukuran. 

 

24) Kue Bagiak  

Kue bagiak adalah kue tradisional asal Banyuwangi. Kue  ini terbuat dari tepung 

sagu yang dicampur dengan kelapa parut dan bahan lainnya. Rasa dari kue ini cukup 

manis, gurih, dan garing dengan aroma kayumanis. Kue bagiak banyak dijual di toko 

oleh—oleh khas Banyuwangi. 

 

25) Pecel Pitik 

Pecel pitik peteteng atau pecel pitik lemancur adalah pecel ayam kampung muda. 

Istilah ayam kampung muda ini adalah ayam yang umurnya menginjak usia bertelur. 

Di wilayah Banyuwangi tengah, daerah Rogojampi ke arah barat di Kecamatan 

Singojuruh dan Songgon biasanya ada acara Selametan ngerem duo. Selametan ngirim duo 

ini adalah tradisi ritual keagamaan yang dilakukan oleh warga setempat, yaitu dengan 

mengundang tetangga  untuk berkumpul dan mendoakan salah satu anggota keluarga 

yang sudah meninggal dunia. Biasanya dalam acara seperti itulah pecel pitik peteteng  

atau  pecel pitik lemancur disajikan.  

 

26) Sayur Kesrut 

Sayur kesrut terdiri atas kaldu kental, bulengan ayam kampung, dan daun 

bawang. Perpaduan ini membuat sop kesrut sangat lezat dengan rasa kaldu yang gurih. 

Biasanya pelengkapnya adalah ayam kampung goreng ditambah rasa pedas sambal 

tempong atau mentimun segar sebagai lalapannya. Sayangnya kuliner sop kesrut kini 

sudah semakin langka. Salah satu warung yang masih menyediakan menu ini ada di 

dusun Krajan, desa Segobang, kecamatan Licin. 

 

27) Uceng-uceng 

 Uceng-uceng adalah kue tradisional Banyuwangi. Namanya cukup unik dan lucu 

dengan rasa yang enak dan gurih. Biasanya uceng-uceng menjadi teman minum teh 
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Puli yang sudah selesai diiris ditata lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 

kurang lebih 2 hari. Setelah kering kerupuk puli bisa digoreng dan dinikmati.  

 

22) Rujak soto  

Rujak soto adalah masakan khas dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Masakan 

ini merupakan paduan unik antara rujak cingur dan soto babat. Biasanya rujak sayur 

disajikan terlebih dahulu, kemudian disiram dengan kuah soto berikut babatnya. 

Rasanya khas, ada unsur soto sekaligus rasa rujak dengan aroma terasinya. Pertama-

tama rujak yang disiapkan adalah rebusan sayuran taoge, kacang panjang, kangkung, 

dan gorengan tahu serta tempe, sedangkan babat yang terdapat di dalam soto harus 

direbus hingga empuk. Rujak soto kadang disajikan dengan es temulawak atau es 

dawet. 

 

Gambar 89 
Rujak soto dari Banyuwangi6 
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Singojuruh dan Songgon biasanya ada acara Selametan ngerem duo. Selametan ngirim duo 

ini adalah tradisi ritual keagamaan yang dilakukan oleh warga setempat, yaitu dengan 

mengundang tetangga  untuk berkumpul dan mendoakan salah satu anggota keluarga 

yang sudah meninggal dunia. Biasanya dalam acara seperti itulah pecel pitik peteteng  

atau  pecel pitik lemancur disajikan.  
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Sayur kesrut terdiri atas kaldu kental, bulengan ayam kampung, dan daun 
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Biasanya pelengkapnya adalah ayam kampung goreng ditambah rasa pedas sambal 

tempong atau mentimun segar sebagai lalapannya. Sayangnya kuliner sop kesrut kini 

sudah semakin langka. Salah satu warung yang masih menyediakan menu ini ada di 

dusun Krajan, desa Segobang, kecamatan Licin. 

 

27) Uceng-uceng 

 Uceng-uceng adalah kue tradisional Banyuwangi. Namanya cukup unik dan lucu 

dengan rasa yang enak dan gurih. Biasanya uceng-uceng menjadi teman minum teh 
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hangat atau kopi di sore hari. Uceng-uceng berbahan dasar beras. Cara pembuatannya 

cukup gampang. Beras yang sudah direndam sekitar 1 jam ditumbuk dan diselep lalu 

dicampur air sedikit demi sedkiti, selanjutnya diberi pewarna dan dikukus. Uceng-

uceng dihidangkan dengan parutan kelapa muda. 

 

28) Bothok ‘botok’ 

Botok (bahasa Jawa bothok) pada awalnya terbuat dari ampas kelapa yang 

dibumbui dengan cabai, garam, merica, dan daun salam lalu dibungkus dalam daun 

pisang dan kemudian dikukus dalam uap panas. Botok pada saat ini dimodifikasi juga 

dengan petai cina, tahu, teri, udang, atau bahkan larva tawon/lebah (dikenal sebagai 

bothok tawon). 

 

29) Nogosari ‘nagasari' 

Nagasari adalah sejenis kue yang terbuat dari tepung beras, tepung sagu, santan, 

dan gula yang diisi pisang. Kue ini biasanya dibalut dengan daun pisang lalu dikukus. 

Selain bahan yang tersebut di atas, nagasari juga sering dikukus dengan balutan daun 

pandan sehingga menimbulkan aroma yang khas Jepara. Variasinya antara lain 

nagasari putih, dibuat tanpa campuran pewarna, hanya dengan santan; nagasari 

merah, dibuat dengan campuran gula merah sebagai pewarna; nagasari biru, dibuat 

dengan campuran bunga telang (Clitoria ternatea) sebagai pewarna; dan nagasari hijau, 

dibuat dengan campuran daun suji (Pleomele angustifolia syn. Dracaena angustifolia) 

sebagai pewarna. 

 

30) Bikang 

Kue bikang merupakan jajanan tradisional yang masih bisa bertahan di tengah 

maraknya jajanan modern. Hingga saat ini kue bikang bisa ditemukan di pasar-pasar 

tradisional hingga pujasera dan di mal-mal besar. Kue bikang terbuat dari campuran 

tepung beras, tepung terigu, tapioka, gula pasir, santan, dan telur. Selain sebagai teman 

minum teh di sore hari, kue bikang juga sering disajikan pada upacara-upacara adat, 

upacara pernikahan, dan sebagainya. 

 
 

 

Gambar 90 
Kue bikang yang merekah dan nikmat7 

 

31) Lupis 

Lupis (sering disebut Lopis) merupakan makanan khas Indonesia yang banyak 

ditemukan di pulau Jawa. Lupis adalah kue manis yang terbuat dari beras ketan, 

kelapa parut, dan gula aren. Lupis biasanya dimakan pada saat sarapan atau untuk 

teman minum teh pada sore hari.  

 

32) Lanun 

 Kue lanun adalah kue sejenis lupis, terbuat terbuat dari tepung dan berwarna 

hitam. Warna hitam tersebut berasal dari abu kelaras (daun pisang kering). Panganan 

ini biasanya disajikan sebagai teman minum teh di sore hari.   

 

33) Rujak Uni 

 Rujak uni adalah rujak dengan campuran buah buni, bentuknya serupa  leunca 

dengan rasa asam. Untuk penyajian, buah-buahan seperti mangga, nanas, bengkoang, 

pepaya, dan timun yang sudah dipotong disiram dengan kuah kacang. 

 

34) Rujak Lontong 

 Rujak lontong merupakan makanan tradisional yang terdiri atas campuran timun, 

bayam, tauge, tahu, dan tempe, seta ditaburi dengan bumbu kacang. Cara 

penyajiannya, menyiapkan potongan lontong di  piring lalu menata campuran bahan 
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hangat atau kopi di sore hari. Uceng-uceng berbahan dasar beras. Cara pembuatannya 

cukup gampang. Beras yang sudah direndam sekitar 1 jam ditumbuk dan diselep lalu 

dicampur air sedikit demi sedkiti, selanjutnya diberi pewarna dan dikukus. Uceng-
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minum teh di sore hari, kue bikang juga sering disajikan pada upacara-upacara adat, 

upacara pernikahan, dan sebagainya. 
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Kue bikang yang merekah dan nikmat7 
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tadi di atasnya. Biasanya dilengkapi dengan kerupuk dan jika menyukai pedas, 

ditambahkan irisan cabe merah.  

 

35) Rujak Sayur 

 Di antara berbagai makanan tradisional khas Surabaya, rujak sayur merupakan 

salah satu makanan yang saat ini cukup sulit dicari. Dulu rujak sayur dijual 

menggunakan gerobak yang didorong dari satu kampung ke kampung berikutnya. 

Makanan ini sangat akrab bagi mereka yang lahir sekitar tahun 1970-an. Bahan utama 

rujak sayur ini adalah sawi asin yang terbuat dari sawi putih. Cara pembuatan sawi asin 

mirip dengan pembuatan acar sehingga menghadirkan rasa asam dan asin yang kuat. 

Selain itu, campurannya terdiri atas tahu, petis, kacang tanah, bawang putih, cabe, dan 

sedikit kecap manis.  

 

36) Rujak Petis 

 Rujak petis adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di 

daerah timur Pulau Jawa. Rujak petis biasanya terdiri atas irisan timun, bengkuang, 

mangga muda, kedondong, tahu, kecambah/toge, dan kangkung. Semua bahan tadi 

disajikan dengan siraman resep saus atau bumbu yang terbuat dari olahan petis udang, 

cabai, kacang tanah yang digoreng, bawang goreng, garam, gula merah, pisang muda, 

dan air. Di daerah Jawa Timur, selain petis yang biasa digunakan untuk bumbu rujak 

petis, ada juga yang menggunakan petis Madura yang berwarna kemerahan. Rujak 

petis biasa disajikan dengan tambahan kerupuk dan menggunakan alas pincuk (daun 

pisang) atau piring. 

 

37) Rujak Lethok 

 Rujak lethok disebut juga rujak manis dan terbuat dari buah-buahan, seperti 

mangga, pepaya, timun, nanas, dan bengkoang yang disiram dengan bumbu gula 

merah. Panganan ini cocok dimakan pada siang hari dan biasanya ditemani es cendol.  

  

 

 
 

48) Pecel Madiun 

Pecel merupakan salah satu warisan kuliner Indonesia, khususnya kuliner Jawa 

yang berbahan dasar sayur-sayuran rebus yang dihidangkan dengan bumbu kacang. 

Hidangan pecel dapat dikategorikan sebagai hidangan salad tradisional Jawa dengan 

bumbu kacang. Makanan ini juga mirip dengan gado-gado walaupun ada perbedaan 

dalam bahan-bahan yang digunakan. Racikan sayuran rebus dan lauk yang 

ditempatkan di atas tampah bambu atau pincuk daun pisang ini berbeda di setiap 

kota. Namun, potongan kacang panjang, taoge, mentimun, daun singkong, daun 

kemangi, dengan siraman bumbu kacang merupakan perpaduan yang paling umum. 

Selain itu, ada pula variasi yang menambahkan daun bayam, daun turi, krai (sejenis 

mentimun), dan taburan lamtoro (petai cina).  

Bumbu kacang yang disiramkan di atas pecel disebut "bumbu pecel" yang terdiri 

dari kencur, gula merah, garam, cabai, daun jeruk, dan kacang tanah sangrai yang 

dicampur, ditumbuk atau diulek. Ada juga yang menambahkan daun jeruk purut, 

bawang putih, dan asam jawa dalam campuran air. Umumnya di setiap kabupaten di 

Jawa Timur terdapat makanan pecel. Pecel asli menggunakan cita rasa yang pedas 

menyengat sesuai dengan ciri masakan Jawa Timuran. Akan tetapi, dalam 

kenyataannya Pecel dianggap sebagai makanan khas Madiun walaupun sebenarnya 

tidaklah demikian. 

 

39) Brem 

Brem adalah makanan yang berasal dari sari ketan yang dimasak dan 

dikeringkan. Brem merupakan hasil dari fermentasi ketan hitam yang hanya diambil 

sarinya kemudian diendapkan dalam waktu sekitar sehari semalam. Sensasi makanan 

ini muncul ketika brem yang dimasukkan ke dalam mulut akan langsung mencair dan 

lenyap meninggalkan rasa “semriwing” di lidah. Ada beberapa bentuk brem yang 

dikenal di pasaran, yaitu brem berupa makanan dan minuman.  

Brem berupa makanan terkenal dari Madiun dan Wonogiri, sedangkan yang 

berupa cairan berasal dari pulau Bali dan Nusa Tenggara. Bentuk pertama yang lebih 

dulu dikenal adalah makanan tradisional khas yang berasal dari kecamatan Caruban, 
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tadi di atasnya. Biasanya dilengkapi dengan kerupuk dan jika menyukai pedas, 

ditambahkan irisan cabe merah.  

 

35) Rujak Sayur 

 Di antara berbagai makanan tradisional khas Surabaya, rujak sayur merupakan 

salah satu makanan yang saat ini cukup sulit dicari. Dulu rujak sayur dijual 

menggunakan gerobak yang didorong dari satu kampung ke kampung berikutnya. 

Makanan ini sangat akrab bagi mereka yang lahir sekitar tahun 1970-an. Bahan utama 

rujak sayur ini adalah sawi asin yang terbuat dari sawi putih. Cara pembuatan sawi asin 

mirip dengan pembuatan acar sehingga menghadirkan rasa asam dan asin yang kuat. 

Selain itu, campurannya terdiri atas tahu, petis, kacang tanah, bawang putih, cabe, dan 

sedikit kecap manis.  

 

36) Rujak Petis 

 Rujak petis adalah salah satu makanan tradisional yang mudah ditemukan di 

daerah timur Pulau Jawa. Rujak petis biasanya terdiri atas irisan timun, bengkuang, 

mangga muda, kedondong, tahu, kecambah/toge, dan kangkung. Semua bahan tadi 

disajikan dengan siraman resep saus atau bumbu yang terbuat dari olahan petis udang, 

cabai, kacang tanah yang digoreng, bawang goreng, garam, gula merah, pisang muda, 

dan air. Di daerah Jawa Timur, selain petis yang biasa digunakan untuk bumbu rujak 

petis, ada juga yang menggunakan petis Madura yang berwarna kemerahan. Rujak 

petis biasa disajikan dengan tambahan kerupuk dan menggunakan alas pincuk (daun 

pisang) atau piring. 

 

37) Rujak Lethok 

 Rujak lethok disebut juga rujak manis dan terbuat dari buah-buahan, seperti 

mangga, pepaya, timun, nanas, dan bengkoang yang disiram dengan bumbu gula 

merah. Panganan ini cocok dimakan pada siang hari dan biasanya ditemani es cendol.  

  

 

 
 

48) Pecel Madiun 

Pecel merupakan salah satu warisan kuliner Indonesia, khususnya kuliner Jawa 

yang berbahan dasar sayur-sayuran rebus yang dihidangkan dengan bumbu kacang. 

Hidangan pecel dapat dikategorikan sebagai hidangan salad tradisional Jawa dengan 

bumbu kacang. Makanan ini juga mirip dengan gado-gado walaupun ada perbedaan 

dalam bahan-bahan yang digunakan. Racikan sayuran rebus dan lauk yang 

ditempatkan di atas tampah bambu atau pincuk daun pisang ini berbeda di setiap 

kota. Namun, potongan kacang panjang, taoge, mentimun, daun singkong, daun 

kemangi, dengan siraman bumbu kacang merupakan perpaduan yang paling umum. 

Selain itu, ada pula variasi yang menambahkan daun bayam, daun turi, krai (sejenis 

mentimun), dan taburan lamtoro (petai cina).  

Bumbu kacang yang disiramkan di atas pecel disebut "bumbu pecel" yang terdiri 

dari kencur, gula merah, garam, cabai, daun jeruk, dan kacang tanah sangrai yang 

dicampur, ditumbuk atau diulek. Ada juga yang menambahkan daun jeruk purut, 

bawang putih, dan asam jawa dalam campuran air. Umumnya di setiap kabupaten di 

Jawa Timur terdapat makanan pecel. Pecel asli menggunakan cita rasa yang pedas 

menyengat sesuai dengan ciri masakan Jawa Timuran. Akan tetapi, dalam 

kenyataannya Pecel dianggap sebagai makanan khas Madiun walaupun sebenarnya 

tidaklah demikian. 

 

39) Brem 

Brem adalah makanan yang berasal dari sari ketan yang dimasak dan 

dikeringkan. Brem merupakan hasil dari fermentasi ketan hitam yang hanya diambil 

sarinya kemudian diendapkan dalam waktu sekitar sehari semalam. Sensasi makanan 

ini muncul ketika brem yang dimasukkan ke dalam mulut akan langsung mencair dan 

lenyap meninggalkan rasa “semriwing” di lidah. Ada beberapa bentuk brem yang 

dikenal di pasaran, yaitu brem berupa makanan dan minuman.  

Brem berupa makanan terkenal dari Madiun dan Wonogiri, sedangkan yang 

berupa cairan berasal dari pulau Bali dan Nusa Tenggara. Bentuk pertama yang lebih 

dulu dikenal adalah makanan tradisional khas yang berasal dari kecamatan Caruban, 
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Kabupaten Madiun, dan berasal dari dua desa penghasil: Bancong dan Kaliabu. Brem 

dikemas dalam bentuk lempengan agak kekuningan, rata-rata berukuran kurang lebih 

15 cm x 5 cm x 0,5 cm. Untuk lebih memaksimalkan pemasarannya, brem kini 

dikemas dalam bentuk kecil kecil seukuran permen sehingga mudah untuk 

dikantongi. Biasanya pada sekitar tahun 80-an brem dalam bentuk ini dijual asongan 

oleh para pedagang di sekitar stasiun-stasiun kereta api di daerah Jawa Timur.  

Brem bentuk kedua berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah, berbentuk lempeng 

pipih bundar dengan diameter rata-rata 5 cm dan ketebalan sekitar 0,3 cm. Brem asal 

Wonogiri berwarna putih dan proses pengeringannya melalui penjemuran langsung di 

bawah panas terik matahari selama tiga hari. Selain itu, ada juga Brem  berbentuk cair 

yang berasal dari Bali dan Nusa Tenggara. Brem asal Bali berwarna putih seperti susu, 

sedangkan yang berasal dari Nusa Tenggara berwarna merah. 

 

40) Jerangking 

Jerangking adalah makanan khas Magetan yang terbuat dari beras ketan yang 

dipanggang. Bentuknya segiempat menyerupai lempeng (kerupuk yang berasal dari 

beras), tetapi berukuran yang kecil seperti biskuit. Rasanya enak, gurih, dan aroma 

gosongnya sangat menggugah selera. Jerangking dibuat dengan cara dipanggang, tidak 

mengandung minyak dan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi. Makanan ini 

biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh. 

 

Gambar 91 
Sebungkus jerangking8 

 

 

 
 

41) Jenang Apel 

Jenang Apel adalah produk olahan dari buah apel. Proses pembuatannya cukup 

gampang. Buah apel yang sudah dicuci bersih dikupas dan dihaluskan hingga menjadi 

bubur lalu ditambahkan gula pasir. Adonan yang sudah matang dan didinginkan 

selama sehari siap untuk dimakan. Jenang apel ini bisa ditemukan di toko oleh-oleh 

khas kota Malang. 

 

Gambar 92 
Sebungkus dodol apel9 

 

42) Sego Gobyos 

 

Gambar 93 
Sego gobyos yang pedas10 

 
Dalam Bahasa Jawa gobyos berarti berkeringat. Sensasi pedas yang ditawarkan 

oleh sego gobyos memang cukup menggoda. Sego gobyos terdiri atas nasi dengan lauk 
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Kabupaten Madiun, dan berasal dari dua desa penghasil: Bancong dan Kaliabu. Brem 
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40) Jerangking 
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Gambar 91 
Sebungkus jerangking8 
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pauk berupa telur bumbu merah, tempe, sayur lodeh, dan sambal yang begitu pedas. 

Salah satu tempat yang menjual sego gobyos adalah warung di sebelah Jembatan Penceng 

Pacitan yang buka setiap malam.   

43) Bata Anget 

Bata anget adalah makanan khas kota Malang dengan rasa pedas dan manis. 

Biasanya bata anget disantap saat udara dingin. Cara membuatnya cukup gampang. 

Tepung beras, gula merah, jahe, kayu manis, dan santan diaduk hingga rata. Setelah 

itu, bentuk sesuka hati. Cemilan ini biasanya disajikan dengan tambahan bubuk  jahe. 

 

44) Lepet Jagung 

Lepet jagung adalah makanan ringan yang dibuat dari jagung yang diparut, 

parutan kelapa, gula pasir, vanili, garam, dan santan. Sebelum dikukus, kue ini biasa 

dibungkus dengan kulit jagung sehingga bentuknya menarik dan unik. Kue ini 

merupakan makanan khas yang banyak dijumpai di daerah-daerah di Jawa Timur. 

Lepet jagung ini biasa dijadikan sebagai teman minum teh di sore hari. 

  

45) Bakso Malang 

Kota Malang memang terkenal dingin sehingga banyak makanan khas yang 

disajikan panas-panas dengan tujuan untuk menghangatkan tubuh dari cuaca dingin. 

Meski tergolong makanan murah, cita rasa bakso Malang yang disebut bakwan ini 

begitu sedap, apalagi ditambah dengan kuah yang rasanya segar dan gurih. Biasanya 

seporsi bakso Malang terdiri atas pentol bakso, tahu, gorengan, siomay dan pangsit. 

 

46) Keripik Kentang 

Keripik kentang adalah potongan tipis kentang yang digoreng deep fried atau 

dipanggang sampai garing. Keripik kentang umumnya disajikan sebagai pembangkit 

selera (appetizer) atau makanan ringan (snack). Jenis komersial biasanya dikemas dalam 

kantong untuk dijual. Penyiapan keripik yang paling sederhana adalah dengan 

digoreng dan digarami, tapi para produsen dapat menambahkan berbagai jenis 

penyedap (umumnya menggunakan terna atau rempah, aditif buatan atau MSG).  

 
 

Keripik kentang adalah bagian penting dari pasar makanan ringan di negara-

negara barat. Banyak orang mengatakan George Crum adalah penemu keripik kentang 

pertama. George Crum adalah seorang koki keturunan Afrika Amerika yang bekerja di 

restoran Moon's Lake House di dekat Saratoga Springs, New York, Moon's Lake 

House sangat terkenal dengan kentang gorengnya. Pada 24 Agustus 1853 Cornelius 

Vanderbilt, raja kereta api di Amerika Serikat mengeluhkan kentang gorengnya yang 

terlalu tebal, Crum akhirnya membuat kentang goreng yang lebih tipis, tetapi sang 

pelanggan tetap merasa tidak puas sehingga Crum akhirnya membuat kentang goreng 

setipis mungkin sehingga tidak bisa ditusuk dengan garpu. Beruntung sang pelanggan 

sangat puas dengan kentang goreng tipis ini dan akhirnya menjadi terkenal dengan 

nama "Keripik Saratoga". Makanan ini menjadi terkenal di New York dan New 

England. 

 

47) Angsle 

 

Gambar 94 
Semangkuk angsle11 

 

Bagi masyarakat Jawa Timur kuliner unik ini sudah tidak asing lagi. Angsle 

biasanya disajikan malam hari. Terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti petulo, 

beras ketan, kacang hijau, roti tawar, mutiara, kacang tanah, dan jahe. Untuk 

penyajiannya, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam mangkuk atau gelas saji lalu 
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disiram dengan kuah panas yang terbuat dari santan, gula pasir, jahe, vanili, dan daun 

pandan yang dididihkan. 

 

48) Nasi Mawut 

Nasi mawut merupakan salah satu varian dari nasi goreng yang dicampur dengan 

mie goreng. Dalam Bahasa Jawa mawut berarti berantakan, hal ini merujuk tampilan 

nasi mawut memang berantakan. Nasi mawut terbuat dari nasi, mie ribus, sawi, 

bawang merah, bawang putih, garam, telur kocok yang disajikan dengan pelengkap 

berupa kerupuk, timun, dan potongan tomat. 

 

 

Gambar 95 
Mawut yang lezat dan mengenyangkan12 

 

49) Nasi Krawu 

Nasi krawu merupakan makanan khas dari daerah Gresik, Jawa Timur. Cirinya 

adalah nasinya yang pulen dan disajikan dengan daun pisang. Hal ini menambah 

citarasa nasi krawu menjadi lebih unik dan nikmat. Lauknya dapat berupa sayatan 

daging sapi, semur daging, jeroan sapi, sambal terasi dan serundeng. 

 

50) Nasi Blawu 

Nasi blawu ini merupakan salah satu makanan khas dari kota gresik. Nasi blawu 

ini tak kalah enaknya dengan nasi Krawu yang sudah sangat terkenal, nasi ini berbau 

 
 

ala-ala Timur Tengah karena bahan utamanya adalah daging kambing. Nasinya sendiri 

yang berwarna coklat merupakan campuran dari rempah-rempah dan daging kambing 

dengan pelengkapnya. Nasi blawu ini biasanya disajikan dengan acar, timun, daging 

kaming, dan petis. Nasi blawu ini sangat enak, dan biasanya hanya dijumpai ketika ada 

acara-acara besar, seperti maulid Nabi, haul, dan kawinan. 

 

51) Tahwa 

Tahwa adalah sejenis makanan berbahan dasar tahu yang sangat lembut lalu 

disiran kuah jahe manis dan ditaburi campuran kacang tanah. Tahwa biasanya 

disajikan pada sore dan malam hari.  

 

 

Gambar 96 
Semangkuk tahwa13 

 

52) Tempe Penyet 

Tempe penyet adalah makanan khas Indonesia dari daerah Jawa Timur. Makanan 

ini dibuat dari tempe yang direndam di air kaldu dengan bumbu garam dan ketumbar. 

Tempe tersebut kemudian digoreng dan setelah masak disajikan dengan sambal. Nama 

penyet berasal dari bahasa Jawa yang artinya ‘lumat’. Ini merujuk pada tempe ini yang 

ditindih dan dilumatkan sedikit bersama sambal sebelum dihidangkan. 
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Gambar 97 
Tempe penyet dengan bermacam pelengkapnya14 

 

Tempe penyet biasanya disajikan dengan sambal yang terbuat dari tumisan 

bawang merah, bawang putih, cabe, dan tomat yang diulek bersama terasi, garam dan 

sedikit gula. Pelengkapnya adalah daun kemangi. 

 

53) Nasi Boranan 

Nasi boranan atau sego boranan adalah makanan tradisional dan khas Lamongan, 

Jawa Timur. Nasi boranan belum banyak dikenal di luar Lamongan karena memang 

hanya dijual di Lamongan. Nasi ini biasa dijajakan secara lesehan di sekitar kawasan 

pasar-pasar kota di Kabupaten Lamongan. Nasi boranan terdiri atas nasi, bumbu, lauk, 

rempeyek (sejenis krupuk bahan bakunya dari tepung beras yang dibumbui dan 

digoreng). Bumbu dari nasi boranan terdiri atas rempah-rempah yang sudah 

dihaluskan. Lauk yang ditawarkan oleh penjual bervariasi, di antaranya daging ayam, 

jeroan, ikan bandeng, telur dadar, telur asin, tahu, tempe hingga ikan sili yang lebih 

mahal bila dibandingkan dengan lauk-lauk lainnya. 

 

54) Nasi Becek 

Nasi becek adalah hidangan khas yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Di 

tempat asalnya hidangan ini dikenal dengan nama sego becek, yaitu hidangan yang 

 
 

mirip dengan kari/kare kambing. Isi dari sego becek nyaris serupa dengan soto babat, 

tetapi diberi potongan sate kambing yang telah dilucuti dari tusuk satenya. Tidak lupa 

diberi potongan bawang merah untuk menambah kenikmatan rasa hidangan ini. 

Secara keseluruhan, rasanya mungkin cenderung mirip dengan mayoritas makanan 

sejenis yang berkembang di daerah Solo, Jawa Tengah, yaitu cenderung manis dan 

tidak asin, berbeda dengan umumnya hidangan utama ala Jawa Timuran yang 

cenderung asin. Para penjual sego becek biasanya dapat dengan mudah dijumpai di 

daerah sekitar Jalan Dr. Soetomo Nganjuk. 

 

55) Tape Bondowoso 

Tape adalah makanan khas kota Bondowoso. Umumnya tape dikemas dalam 

wadah anyaman bambu berbentuk kotak. Tape ini terbuat dari singkong. Rasanya 

manis. Tape Bondowoso banyak dijual di toko oleh-oleh khas Jawa Timur.  

 

56) Suwar-suwir 

Suwar-suwir adalah makanan khas kota Jember. Makanan ini terbuat dari tape 

singkong dan gula yang diolah menjadi seperti dodol. Suwar-suwir yang rasanya legit 

ini memiliki panjang sekitar 3--4 cm. Saat ini ada banyak variasi rasa, misalnya rasa 

coklat, kacang, susu, dan vanila. Suwar-suwir juga banyak diekspor ke luar negeri. 

  

57) Ledre 

Ledre adalah makanan khas kota Bojonegoro yang berbahan dasar tepung beras, 

tapioka, gula pasir, santan, dan minyak kacang. Panganan berupa kue ringan ini 

berbentuk gulungan seperi stik. Panjang ledre sekitar 20 cm dan diamernya 1,5 cm. 

Panganan ini cukup ringan dengan warna coklat muda yang menggoda. Awalnya ledre 

kental dengan citarasa pisang raja, tetapi kini ada variasi rasa coklat, durian, dan labu. 

Harga sekotak ledre berkisar antara Rp9.000,00 hingga Rp35.000,00  
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Gambar 98 
Ledre yang manis15 

 

58) Ja’pe Ayam 

 

 

Gambar 99 
Ja’pe ayam siap disantap16 

 

Makanan khas Madura ini pengolahannya dengan cara dibakar dengan 

menggunakan penjepit bambu yang khas. Sebelum dibakar, ayam terlebih dahulu 

dicampur dengan bumbu yang terdiri atas cabe merah, bawang merah, bawang putih, 

 
 

jinten, dan kemiri yang disangrai. Untuk pelengkap biasanya ja’pe ayam disajikan 

dengan irisan timun, tomat, dan lalapan, serta nasi yang hangat dan sambal yang 

menggugah selera. 

 

59)  Massa’pote 

Massa pote terbuat dari daging sapi yang dipotong kotak dan dicampur air asam 

jawa. Selanjutnya, olahan tersebut ditumis dengan bumbu yang terdiri atas bawang 

merah, bawang putih, merica, buah pala, terasi goreng, klabet, garam, dan gula pasir. 

Setelah itu, ditambahkan kecap dan dimasak hingga daging menjadi empuk. Makanan 

khas Madura ini mempunyai citarasa yang lezat.  

 

60)  Manto Keponakan 

Manto keponakan terbuat dari daun labu yang dipotong-potong, bumbu halus 

berupa bawang putih, jintan, lengkuas, kunyit, kemiri, ketumbar, dan garam. 

Selanjutnya, semua bahan dikukus sampai matang. Manto keponakan biasanya disajikan 

di dalam tusuk sate. 

 

61) Gangsa 

Gangsa adalah olahan makanan yang menjadikan ayam sebagai bahan utamanya. 

Ayam yang digunakan adalah ayam muda yang dicampur dengan bumbu, seperti 

bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, jintan, dan daun jeruk. Selain daging 

ayam, daging has bisa digunakan sebagai alternatif lain 

 

62) Maghadip 

Maghadip adalah makanan khas Madura yang terbuat dari daging sapi yang 

dicampur bawang merah, bawang putih, ketumbar sangrai, pala, kayumanis, gula, asam 

jawa, serai, lengkuas dan cengkeh. Banyaknya rempah-rempah yang membaluri daging 

membuat rasanya begitu lezat dan mempesona. 
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Gambar 98 
Ledre yang manis15 

 

58) Ja’pe Ayam 

 

 

Gambar 99 
Ja’pe ayam siap disantap16 
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Gambar 100 
Maghadip yang nikmat17 

 

63) Musawaroh 

 

Gambar 101 
Musawaroh18 

 

Musawaroh adalah salah satu sajian asal pulau Madura yang terbuat dari hati dan 

ampela ayam. Walaupun dengan bumbu yang sangat sederhana, masakan ini memiliki 

rasa yang sangat pas di lidah. Cara pembuatannya adalah hati dan ampela ayam 

direbus dengan daun jeruk, jahe, dan garam. Setelah matang, hati dan ampela 

dipotong-potong lalu ditumis dengan bawang merah, bawang putih, dan jintan. 

 
 

Terakhir, tambahkan kecap manis dan garam lalu tunggu sampai kuah mengental. 

Sebagai pelengkap, taburi bawang goreng di atasnya. 

 

64) Putre Nyelem 

Sajian ini sekilas mirip dengan wedang ronde, tetapi terbuat dari tepung ketan 

dengan isi gula merah cair. Makanan khas Madura ini disajikan dengan kuah santan 

yang gurih. Putre nyelem biasanya disajikan pada saat sore dan malam hari. 

 

65) Nomoeng 

Nomoeng merupakan kue tradisional yang memakai tepung beras, gula merah, 

dan kelapa sebagi bahan utamanya. Rasanya manis dan gurih. Nomoeng biasanya 

disajikan pada upacara-upacara adat, upacara pernikahan, dan sebagainya. 

 

66) Bongko 

 

Gambar 102 
Bongko yang beraneka rasa19 

 

Bongko terbuat dari campuran  tepung beras, tepung sagu, santan, dan pisang 

raja yang telah matang. Bahan-bahan tersebut dikukus hingga matang menggunakan 

daun pisang. Wanginya khas. Seiring berkembangnya zaman, bongko pun mengalami 

variasi. Selain bongko pisang di atas, adapula bongko kopyor dan bongko ayam. 

Bongko ayam terbuat dari campuran tepung beras yang telah diisi tumisan daging 
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ayam suwir, jamur kuping, suun, dan santan. Kudapan ini biasanya disajikan untuk 

arisan, pesta pernikahan, ataupun upacara adat 

 

67) Nase’ Serpang 

Nase serpang merupakan makanan khas yang berasal dari Desa Serpang, 

Bangkalan, Madura. Nasi serpang merupakan perpaduan dari berbagai jenis lauk, 

seperti pepes ikan tongkol, kerang, sambal goreng, telur asin, kerupuk rambak,  

dendeng sapi, dan rempeyek kacang. 

 

6.1.3 Minuman yang Menyegarkan dan Menyehatkan 

1) Teh Kocok 
Teh kocok adalah minuman yang terbuat dari teh, kuning telur, susu segar, krim, 

dan gula yang diblender hingga menyatu dan berbuih. Rasanya begitu nikmat. Saat ini 

ada banyak varian teh kocok yang ditambahkan cincau, coklat, selasih, dan lemon. 

Teh kocok banyak ditemukan di kota Surabaya. 

 

 

Gambar 103 
Teh kocok yang nikmat20 

 

2) Wedang jahe 

Wedang jahe merupakan minuman tradisional khas Indonesia yang memiliki 

banyak khasiat untuk kesehatan, misalnya untuk menghilangkan stres, mengatasi 

masalah pernafasan, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan kekebalan 

 
 

tubuh. Cara membuatnya pun cukup gampang. Jahe yang sudah dimemarkan, serai, 

daun pandan, dan gula merah direbus dengan api kecil selama 30 menit lalu disaring 

dan dapat segera dinikmati. 

 

 

Gambar 104 
Wedang jahe yang menyehatkan21 

 

3) Dawet Cendol 

Dawet cendol merupakan minuman khas Indonesia yang terbuat dari tepung 

beras dan disajikan dengan gula merah cair serta santan. Rasanya manis dan gurih. 

Terkadang ada penjual yang menambahkan irisan buah nangka untuk penambah rasa. 

Dawet cendol terasa sangat nikmat jika disantap pada siang hari yang begitu panas. 

 

4) Kopi Lethok 

Minuman ini terbuat dari olahan kopi dan santan yang menghasilkan citarasa 

yang nikmat. Biasanya kopi lethok disajikan pada saat musim hujan. Minuman ini 

menjadi penghangat bagi tubuh. 

 

5) Wedang sereh 

Wedang sereh terbuat dari campuran sereh, daun jeruk, dan gula pasir yang 

didihkan ke dalam air. Gula pasir juga bisa digantikan dengan madu. Khasiatnya 



393

ayam suwir, jamur kuping, suun, dan santan. Kudapan ini biasanya disajikan untuk 

arisan, pesta pernikahan, ataupun upacara adat 

 

67) Nase’ Serpang 

Nase serpang merupakan makanan khas yang berasal dari Desa Serpang, 

Bangkalan, Madura. Nasi serpang merupakan perpaduan dari berbagai jenis lauk, 

seperti pepes ikan tongkol, kerang, sambal goreng, telur asin, kerupuk rambak,  

dendeng sapi, dan rempeyek kacang. 

 

6.1.3 Minuman yang Menyegarkan dan Menyehatkan 

1) Teh Kocok 
Teh kocok adalah minuman yang terbuat dari teh, kuning telur, susu segar, krim, 

dan gula yang diblender hingga menyatu dan berbuih. Rasanya begitu nikmat. Saat ini 

ada banyak varian teh kocok yang ditambahkan cincau, coklat, selasih, dan lemon. 

Teh kocok banyak ditemukan di kota Surabaya. 

 

 

Gambar 103 
Teh kocok yang nikmat20 

 

2) Wedang jahe 

Wedang jahe merupakan minuman tradisional khas Indonesia yang memiliki 

banyak khasiat untuk kesehatan, misalnya untuk menghilangkan stres, mengatasi 

masalah pernafasan, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan kekebalan 

 
 

tubuh. Cara membuatnya pun cukup gampang. Jahe yang sudah dimemarkan, serai, 

daun pandan, dan gula merah direbus dengan api kecil selama 30 menit lalu disaring 

dan dapat segera dinikmati. 

 

 

Gambar 104 
Wedang jahe yang menyehatkan21 

 

3) Dawet Cendol 

Dawet cendol merupakan minuman khas Indonesia yang terbuat dari tepung 

beras dan disajikan dengan gula merah cair serta santan. Rasanya manis dan gurih. 

Terkadang ada penjual yang menambahkan irisan buah nangka untuk penambah rasa. 

Dawet cendol terasa sangat nikmat jika disantap pada siang hari yang begitu panas. 

 

4) Kopi Lethok 

Minuman ini terbuat dari olahan kopi dan santan yang menghasilkan citarasa 

yang nikmat. Biasanya kopi lethok disajikan pada saat musim hujan. Minuman ini 

menjadi penghangat bagi tubuh. 

 

5) Wedang sereh 

Wedang sereh terbuat dari campuran sereh, daun jeruk, dan gula pasir yang 

didihkan ke dalam air. Gula pasir juga bisa digantikan dengan madu. Khasiatnya 



394

antara lain untuk meringankan masalah mensturasi, menurunkan tekanan darah 

tinggi, mengurangi selulit, dan mengurangi gatal-gatal. 

 

Gambar 105 
Wedang sereh yang lezat sekaligus sehat22 

 

6)  Legen 

Legen adalah minuman tradisional yang dapat ditemukan di sekitar wilayah Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Minuman ini diambil dari bagian pohon siwalan. Kata legen 

berasal dari kata dasar legi yang artinya manis. Legen biasanya disajikan dengan 

dicampur gula pasir atau madu. Legen yang dingin rasanya lebih segar. Nikmat 

disantap saat siang hari.    

 

7) Bandrek 

Bandrek awalnya dikenal sebagai minuman penghangat tubuh bagi mereka yang 

tinggal di daerah dataran tinggi yang bersuhu dingin. Selain menghangatkan badan, 

bandrek juga memiliki manfaat antara lain mengobati sakit tenggorokan dan 

mengembalikan kesegaran tubuh agar fit kembali. Bahan untuk membuat bandrek 

antara lain jahe, gula aren, kayu manis, cengkeh, dan kapulaga bahkan ada beberapa 

orang yang menggunakan cabe. Untuk pemanis biasanya ditambahkan gula atau 

madu. 

 

 
 

 

Gambar 106 
Bandrek yang unik23 

 

8) Beras kencur 

Beras kencur merupakan salah satu minuman herbal yang bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh. Terbuat dari kencur, beras, dan gula aren, serta sedikit garam yang 

didihkan. Setelah disaring, minuman ini dapat dinikmati, baik dalam keadaan hangat 

maupun dingin. Beras kencur biasanya dijual oleh para tukang jamu keliling.  

 

6.1.4 Penutup 

 Makanan dan minuman tradisional di Jawa Timur tidak hanya disukai oleh 

masyarakat Jawa Timur, tetapi juga masyarakat di luar provinsi ini. Soto Madura, soto 

Lamongan, dan rawon bisa ditemui di hampir berbagai kota penting di Indonesia. 

Rasa pedas dan asin, yang merupakan ciri khas dari makanan Jawa Timur, seringkali 

membuat orang Jawa Timur yang tinggal di berbagai kota lain di belahan Indonesia 

kangen dengan cita rasa khas ini.  

 Kesimpulannya, makanan tradisional di Jawa Timur memiliki pasar yang luas 

karena cita rasanya bisa diterima oleh berbagai etnik di berbagai belahan Indonesia. 

Hal ini merupakan peluang bagi anak-anak Jawa Timur untuk mengembangkan diri di 

bidang kuliner Nusantara. Soto Madura, soto Lamongan, dan rawon bisa ditemukan 

di mana-mana. Sate Madura, tape Bondowoso, dan berbagai kripik buah dari Malang 

juga bisa ditemui di hampir seluruh pelosok Tanah Air. 
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6.2 Pengobatan Tradisional 

6.2.1 Pengantar 

Pengobatan tradisional (battra) adalah pengobatan penyakit atau perawatan 

kesehatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam 

standar ilmu kesehatan modern. Pengetahuan tentang battra bersumber dari 

pengalaman nenek moyang yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi 

berikutnya melalui primbon (seperti Serat Centhini), folklor atau tradisi lisan yang 

dimiliki oleh dukun, pawang, ataupun sesepuh adat. Pewarisan battra dilakukan secara 

lisan dan tidak melalui pendidikan formal. Dalam kehidupan sehari-hari, battra lebih 

dikenal dengan istilah pengobatan alternatif.  

Walaupun tidak termasuk dalam standar ilmu kesehatan modern, sistem battra 

banyak mendapat perhatian para pakar kesehatan. Hal itu terjadi karena sistem ini 

terbukti dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengobatan penyakit atau perawatan 

kesehatan. Dewasa ini dalam masyarakat terdapat kecenderungan untuk mengurangi 

pengobatan secara medis, terutama dalam konsumsi obat, karena obat medis diyakini 

mengandung banyak bahan kimia yang dapat menimbulkan efek samping. Sebaliknya, 

battra dipandang lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping. Bahkan, battra 

terkadang juga dianjurkan oleh seorang dokter kepada pasiennya sebagai terapi 

pelengkap untuk mempercepat proses penyembuhan.  

Beberapa faktor yang menyebabkan battra diminati oleh masyarakat adalah 

sebagai berikut.  

(1) Faktor budaya; hal ini terutama disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa 

terdapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis sehingga untuk 

mengobatinya harus melalui pengobat tradisional yang memiliki kekuatan 

supranatural.  

(2) Faktor sosial-psikologis; masyarakat ada yang beranggapan bahwa penyembuhan 

dengan battra lebih cepat dan tidak sakit.  

(3) Faktor ekonomi; masyarakat beranggapan bahwa dalam hal pembiayaan battra 

lebih murah dan lebih terjangkau (terutama bagi golongan ekonomi lemah) 

daripada pengobatan secara medis.  

 
 

Berdasarkan cara, alat, atau bahan yang digunakannya, battra dapat 

dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni (1) menggunakan ramuan atau jamu, (2) 

menggunakan alat-alat atau keterampilan, dan (3) menggunakan tenaga dalam atau 

supranatural. 

Orang yang melakukan jasa penyembuhan battra disebut tabib, sinshe, atau 

dukun. Pemilihan jenis battra yang digunakan oleh masyarakat dipengaruhi oleh 

konsep budaya tentang pengertian “sehat” dan “sakit”. Sebab, dalam masyarakat 

tradisional khususnya di Jawa Timur, sehat dan sakit tidak hanya mencakup aspek 

fisik, tetapi juga aspek nonfisik.   

Seseorang dikatakan sehat atau waras apabila ia mampu menjalankan aktivitas 

sehari-hari dengan baik seperti bekerja, belajar, bergaul, atau melakukan aktivitas sosial 

lainnya. Hal yang dirasakan oleh orang yang sehat adalah makan terasa enak,  dapat 

tidur nyenyak, serta badan terasa nyaman dan bergairah. Untuk anak-anak, dikatakan 

sehat apabila banyak bergerak, bergairah, dan gembira dalam bermain, serta 

mempunyai nafsu makan yang baik. Sebaliknya, orang dikatakan sakit atau lara/gering 

apabila ia tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Hal yang 

dirasakan oleh orang yang sakit adalah makan terasa pahit, tidur tidak bisa nyenyak, 

serta badan panas dan terasa tidak nyaman. Untuk anak-anak, dikatakan sakit apabila 

sering menangis atau rewel, tidak banyak gerak seperti biasanya, dan badannya panas.  

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa Timur pada umumnya, penyebab terjadinya 

suatu penyakit dikempokkan menjadi dua, yakni bersifat naluralistik dan personalistik. 

Penyakit yang bersifat naturalistik adalah penyakit yang bersifat alamiah yang 

disebabkan oleh faktor alamiah, seperti cuaca, racun, kuman,  benturan, dan gangguan 

kesehatan tubuh lainnya sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam 

tubuh. Penyakit jenis ini oleh orang Jawa disebut penyakit lumrah. Cara penyembuhan 

penyakit jenis ini adalah dengan mengembalikan keadaan tubuh sehingga terjadi 

keseimbangan atau keselarasan dengan alam, seperti pada contoh berikut:  

(a) untuk orang sakit masuk angin dilakukan kerokan agar angin keluar dari 

dalam tubuh;  
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Berdasarkan cara, alat, atau bahan yang digunakannya, battra dapat 
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(b) untuk penyakit ndrodok (badan terasa dingin dan menggigil) diobati dengan 

minum jahe hangat atau melumuri tubuhnya dengan air garam dan 

dihangatkan dekat api;  

(c) untuk  penyakit demam pada anak-anak diobati dengan melumuri tubuh 

anak dengan irisan bawang merah yang diberi jeruk nipis dan minyak telon 

atau minyak kayu putih; 

(d) untuk penyakit bagusen atau babagus (pembengkakan kelenjar gondok) yang 

biasanya disertai demam, diobati dengan cara diolesi dengan blawu 

ditambah rendaman kapur dan kunir;    

(e)  untuk penyakit mimisan (keluar darah dari hidung) diobati dengan 

menyumbat hidung menggunakan gulungan daun sirih;  

(f) untuk penyakit kulit (panu, kadas, kurap) diobati dengan cara berendam di 

air belerang atau diolesi campuran belerang dan minyak tanah. 

Penyakit yang bersifat personalistik adalah penyakit yang disebabkan oleh 

sesuatu di luar si sakit, seperti (a) dilakukan makhluk supernatural (jin, setan, hantu, 

atau roh jahat, kutukan, dan sebagainya) dan (b) dilakukan oleh manusia atau orang 

jahat (guna-guna, sihir, atau tenung). Penyakit jenis ini disebut penyakit gak lumrah atau 

tidak wajar. Beberapa jenis penyakit personalistik yang dipercayai oleh orang Jawa, 

antara lain keguna-guna atau digawe wong, kampiran bangsa lelembut, kesiku, kebendhu, 

kewalat, kebulisan, dan keluban. Penyembuhan penyakit jenis ini biasanya dilakukan 

secara supranatural dengan meminta pertolongan kepada seorang dukun, paranormal, 

wong tuo, atau wong pinter, serta melakukan ruwat ‘upacara’ dan mempersembahkan 

sesaji.  

Konsepsi atau anggapan masyarakat tentang penyebab terjadinya penyakit yang 

seperti itu tentunya juga mempengaruhi pola pengobatan dan pemilihan jenis 

pengobatan yang dilakukan. Misalnya, penyakit yang diyakini terjadi karena guna-guna 

atau gangguan makhluk halus akan dimintakan penyembuhan kepada dukun atau 

wong pinter dan tidak dimintakan pengobatan kepada dokter atau tenaga medis. 

Meskipun demikian, pada masyarakat yang kurang berpendidikan sering 

terdapat kesalahan dalam menyikapi penyakit yang dideritanya. Misalnya, menganggap 

 
 

penyakit natural sebagai penyakit supernatural serta terlalu percaya pada dukun atau 

paranormal. Penyakit yang seharusnya dimintakan pengobatan kepada tenaga medis 

dimintakan pengobatan kepada dukun. Akibatnya, penanganan penyakit menjadi 

terlambat dan menjadi semakin parah. Selain itu, di masyarakat juga sering terjadi 

kecurigaan kepada orang lain; menganggap penyakitnya merupakan “kiriman” dan 

disengaja oleh orang lain. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman atau 

konflik. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau untuk pengobatan yang termasuk 

kategori penyakit berat, terlebih dahulu dimintakan pengobatan kepada tenaga medis. 

Apabila penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan secara medis, barulah kemudian 

dapat dimintakan pengobatan kepada dukun atau paranormal.  

 

6.2.2 Jenis-jenis Pengobatan Tradisional 

6.2.2.1 Battra Ramuan atau Jamu 

Yang dimaksud dengan obat atau ramuan tradisional adalah obat yang 

digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat untuk mengobati beberapa penyakit 

tertentu dan dapat diperoleh secara bebas. Ramuan yang digunakan dalam battra 

selain berasal dari Indonesia asli, juga ada yang berasal dari Cina, Korea, India, dan 

Arab. Ramuan tradisional dibedakan menjadi dua macam, yakni jamu dan obat 

herbal. Jamu adalah sebutan untuk ramuan yang bahan-bahannya berasal dari 

Indonesia asli, sedangkan obat herbal adalah sebutan untuk ramuan yang bahan-

bahannya berasal dari luar (Cina, Korea, India, atau Arab) dan biasanya dikemas 

secara modern dalam bentuk kapsul, pil, atau sirup. 

Jamu pada umumnya dibuat dari bagian tumbuhan, seperti akar (yang disebut 

jamu rimpang), daun, kulit batang, atau buah. Pembuatan jamu yang berasal dari 

bagian tumbuhan adalah dengan cara dipaur, ditumbuk, atau direbus. Di samping itu, 

ada juga jamu yang menggunakan bahan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing, 

atau tangkur buaya. Pada zaman dahulu, jamu dibuat secara tradisional dan dibuat 

secara terbatas untuk keperluan keluarga. Sekarang ini, sudah banyak jamu yang 

diproduksi secara modern dengan sistem industri atau perusahaan dan dengan jumlah 

yang cukup besar, seperti Air Mancur, Nyonya Meneer, Sido Muncul, dan Jamu Jago. 
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Pengolahannya pun tidak hanya dalam bentuk serbuk yang harus diseduh dengan air 

panas, tetapi sudah banyak yang dibuat lebih praktis, seperti obat-obatan modern, 

dalam bentuk pil, kapsul, dan sirup. 

Berdasarkan tempat atau bagian tubuh yang diberi jamu dan cara 

memberikannya, ramuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) diminum atau obat 

dalam (disebut jamu atau cekok); rasa jamu biasanya pahit sehingga untuk mengurangi 

rasa pahit untuk meminumnya perlu ditambah atau dicampur dengan madu; (2) 

dioleskan atau obat luar (disebut bobok, parem, boreh, pilis, pupur, sembur, dan tapel).  

Berdasarkan khasiat atau kegunaannya, ramuan dibedakan menjadi empat 

macam, yakni   

(1) jalu usada adalah ramuan khusus laki-laki, terutama yang berhubungan 

dengan masalah seks atau kejantanan, seperti mencegah inpotensi, 

menguatkan zakar, menambah daya tahan dalam berhubungan seks, serta 

mengobati penyakit kelamin (seperti sipilis dan rajasinga); 

(2) wanita usada adalah ramuan khusus wanita, seperti perawatan kecantikan, 

pengobatan masalah kewanitaan, seperti keputihan, serta perawatan untuk 

melahirkan (baik sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan);  

(3) rarya usada adalah ramuan khusus untuk anak-anak (khususnya bayi dan 

balita), seperti panas, cacingan, muntaber, dan kurang nafsu makan. 

(4) triguna usada adalah ramuan untuk semua golongan, baik laki-laki, wanita, 

maupun anak-anak. Yang termasuk ramuan jenis ini adalah yang 

digunakan untuk mengobati penyakit luka ringan, flu, batuk, pilek, dan 

sebagainya.   

Pendokumentasian terhadap obat atau ramuan tradisional sudah dilakukan 

oleh Mardisiwojo dan Harsono Rajakmangunsudarso pada tahun 1975 dalam bentuk 

buku berjudul Cabe Puyang Warisan Nenek Moyang. Buku tersebut dibagi menjadi tiga 

jilid. Jilid I berisi tentang jenis-jenis penyakit dan nama-nama tumbuhan yang dapat 

digunakan untuk mengobati penyakit tersebut. Jilid II berisi tentang penyebab 

timbulnya suatu penyakit beserta tanda atau gejalanya serta cara pengobatan penyakit-

 
 

penyakit tersebut. Jilid III berupa atlas yang berisi lukisan tumbuh-tumbuhan yang 

dapat digunakan sebagai obat. 

    

1) Beberapa Contoh Jamu yang Sering Diminum 

a)  Jamu Beras Kencur 

Jamu beras kencur digunakan untuk menghilangkan pegal-pegal dan untuk 

menyegarkan tubuh setelah bekerja. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai obat 

batuk. Jamu beras kencur dibuat dari dua bahan dasar pokok, yakni beras dan 

kencur. Selain kedua bahan dasar tersebut, dalam pembuatan jamu beras kencur 

biasanya juga  dicampurkan bahan-bahan lain, seperti biji kedawung, rimpang jahe, 

biji kapulogo, buah asam, kayu keningar, dan kunir, serta gula merah yang digunakan 

sebagai pemanis.  

 

Gambar 107  
Kencur24 

 

Cara pembuatannya mudah, mula-mula beras disangrai kemudian ditumbuk 

sampai halus. Lalu bahan-bahan lain, sesuai dengan komposisi racikan ditumbuk 

menggunakan lumpang atau alu besi. Setelah itu, semua bahan dicampur dan diaduk 

sampai rata. Selanjutnya, untuk mengambil sarinya, campuran tersebut dituangkan 

dengan air panas lalu diperas menggunakan kain atau disaring. 

 

b) Jamu Kunir Asam 

Jamu kunir asam berkhasiat untuk menyegarkan tubuh dan mencegah terjadinya 

panas dalam atau sariawan, menambah nafsu makan, serta untuk melancarkan haid. 

Oleh karena itu, jamu ini tidak boleh diminum oleh wanita yang sedang hamil.  
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Gambar 108 
Kunir25 

 
Bahan utama jamu ini adalah buah asam dan kunir. Biasanya juga ditambahkan 

bahan lain, seperti sinom (daun asam muda), temulawak, biji kedawung, garam, dan 

buah jeruk nipis, serta gula merah dan gula putih sebagai pemanis. 

 

c) Jamu Cabe Puyang 

Jamu cabe puyang digunakan untuk menambah dan melancarkan aliran darah 

karena banyak mengandung zat besi. Oleh karena itu, jamu ini dapat digunakan untuk 

mencegah terjadinya kesemutan, cikalen, dan sakit pinggang, serta mengobati demam. 

Jamu cabe puyang juga sangat baik diminum secara teratur tiap hari oleh ibu yang 

sedang hamil tua agar bayinya ketika lahir bersih dan tidak bau amis.  

Bahan utama jamu cabe puyang adalah cabe jamu dan rimpang lempuyang. 

Biasanya juga ditambahkan bahan lain, seperti adas, pulosari, rimpang kunir, biji, 

kedawung, keningar, asam kawak, dan garam, serta ditambahkan gula merah  sebagai 

pemanis. 

 

d)  Jamu Kunci Suruh 

Jamu kunci merupakan jamu khusus wanita yang digunakan untuk mengobati 

penyakit keputihan. Selain itu, jamu ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan 

bau badan yang tidak sedap, mengecilkan perut, serta untuk merapatkan bagian intim 

wanita. 

Bahan utama jamu ini adalah rimpang kunci dan daun sirih. Biasanya juga 

ditambahkan bahan lain, seperti buah asam, buah delima, buah pinang, kunci pepet, 

 
 

kayumanis, beluntas, kencur, dan garam, serta gula merah dan gula pasir sebagai 

pemanis. 

 

2) Beberapa Contoh Tanaman Obat dan Khasiatnya 

a)  Daun awar-awar sebagai obat borok atau bisul. Cara mengolahnya adalah ½ 

lembar daun ditumbuk sampai lumat, kemudian airnya dioleskan pada bagian 

yang sakit. 

   

 

Gambar 109 
Daun awar-awar 

 
b)  Bambu kuning berkhasiat untuk mengatasi bekas luka (flek). Cara mengolahnya 

adalah dengan membakar batang bambu secukupnya sampai keluar cairan, 

kemudian cairan tersebut dioleskan ke bekas luka.  

 
Gambar 110 

Bambu kuning 
 

c) Belimbing manis untuk mengobati infeksi saluran pernapasan. Cara mengolahnya 

yaitu 15-20 gram buah belimbing direbus, kemudian airnya diminum. 
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Gambar 108 
Kunir25 
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Gambar 109 
Daun awar-awar 
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Gambar 111 

Blimbing manis 
 

d)  Bunga Bugenvil sebagai obat sakit nyeri haid. Cara mengolahnya yaitu 1 genggam 

bunganya direbus dengan 1 gelas air kemudian disaring dan ditambah 1 sendok 

madu.  Diminum 2 kali sehari. 

  
Gambar 112 

Bunga Bugenvil 
 

e)  Bakung sebagai obat eksim. Cara mengolahnya yaitu ½ lembar daun bakung 

ditambah daun sendok, janur dan pelepah pinang, lalu ditempelkan pada bagian 

yang sakit. 

 
Gambar 113 

Bunga bakung 
 

 
 

f)  Bunga mawar untuk mengobati jerawat dan haid yang tidak teratur. Untuk 

mengobati jerawat, caranya kuntum bunga mawar diremas kemudian digosokkan 

pada jerawat; sedangkan untuk haid, 3 kuntum bunga mawar diseduh dengan 1 

gelas air panas dan setelah dingin diminum 3 kali sehari. 

  

Gambar 114 
Bunga mawar 

 
g)  Cakar ayam sebagai obat kanker paru-paru. Cara membuatnya yaitu 5 genggam (50-

100 gr) daunnya direbus lalu 3-4 jam kemudian airnya diminum. 

 
Gambar 115 

Daun cakar ayam 
 

h)  Cocor bebek sebagai obat demam atau panas dan bisul. Cara membuatnya yaitu 

daunnya dilumatkan kemudian ditempelkan pada dahi atau bisul. 

  

Gambar 116 
Bunga cocor bebek 
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i)   Ciplukan sebagai obat batuk rejan.  Cara membuatnya: akar, daun, batang, dan 

buahnya (9-15 gr) direbus dengan 1 gelas air, kemudian airnya diminum. 

 
Gambar 117 

Buah ciplukan 
 

j)  Daun wungu untuk mengobati wasir atau ambeien dan bisul. Cara membuatnya: 

2--4 lembar daun wungu dicuci kemudian ditempelkan pada bisul. Untuk wasir 

atau ambeien, 10 lembar daun wungu direbus dengan 3 gelas air sampai menjadi 1 

½ gelas kemudian diminum 3 kali sehari. 

 
Gambar 118 

Tanaman wungu 
 

k)  Jinten untuk mengobati sariawan, perut kembung, serta pelancar asi. Cara 

mengolahnya: 1-2 lembar (5-10 gr) daunnya direbus atau ditumbuk kemudian 

airnya diminum, sedangkan untuk sariawan daunnya dikunyah. 

 
 

 

Gambar 119 
Tanaman jinten 

 
l)  Jarak pagar untuk mengobati jamur pada kaki. Caranya: daunnya dihangatkan 

sampai lunak, kemudian ditempelkan pada bagian yang sakit. 

  
Gambar 120 

Tanaman jarak 
 

m)  Kembang pukul empat untuk obat amandel (akar), bisul (daun), serta untuk flek 

hitam dan jerawat (buah). Caranya: 10 gr akarnya dijus ditambah madu dan 

diminum.  

  
Gambar 121 

Kembang pukul empat 
o)   Lidah buaya untuk perawatan rambut, penyembuh luka bakar, penghalus kulit, 

dan untuk penurun panas. 
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Gambar 119 
Tanaman jinten 
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Gambar 122 
Lidah buaya 

 
p)  Mengkudu untuk mengatasi kegemukan, diabetes, darah tinggi, dan gondongen. 

Untuk mengolahnya bisa dengan cara dijus atau direbus. 

 

Gambar 123 
Buah mengkudu 

 
q)  Murbei untuk obat influenza. Cara mengolahnya: 6-12 gr daunnya direbus dan 

airnya diminum. Tambahkan gula atau madu sebagai pemanis. 

 
Gambar 124 
Buah murbei 

 
r) Patikan kebo untuk obat sesak nafas dan bronchitis. Cara mengolahnya: 3--4 

genggam (120 gr), daun, batang dan bunga segar direbus dengan 3 gelas air sampai 

menjadi 1½ gelas, kemudian diminum 3 kali sehari. 

 
 

   
Gambar 125 

Tanaman patikan kebo 
 

s) Pacar banyu untuk obat reumatik, bisul, benjolan pada payudara, serta 

mengempeskan bengkak. Caranya: daun ditumbuk halus kemudian diborehkan 

pada bagian yang sakit. 

 

Gambar 126 
Pacar banyu 

 
t)  Patah tulang untuk obat luka serta sakit tulang dan persendian. Caranya: getah 

patah tulang dioleskan pada tempat yang terluka. Daun dan batang juga bisa 

dihaluskan kemudian diborehkan pada tulang atau persendian yang sakit. 

   
Gambar 127 

Tanaman patah tulang 
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Tanaman patah tulang 
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u) Putri malu untuk mengobati sukar tidur. Caranya: akar, batang, dan daunnya 

sebanyak 1--2 genggam (15--60 gr) direbus dengan air secukupnya kemudian 

diminum. 

   
Gambar 128 

Tanaman putri malu 
 

v)  Pegagan untuk mengobati penyakit ayan. Caranya: 2 genggam (15 gr) daun yang 

sudah kering ditumbuk kemudian diseduh dengan air panas atau direbus, lalu 

airnya diminum. 

 
Gambar 129 

Tanaman pegagan 
w)  Pecut kuda untuk obat amandel. Caranya: 9--12 lembar daun direbus dengan air 

secukupnya kemudian diminum. 

   
Gambar 130 

Tanaman pecut kuda 
 

 
 

x)  Daun sirih untuk mengobati keputihan, bau mulut, bau badan tak sedap, dan 

sakit mata (beleken). Caranya: daun sirih direbus sampai mendidih, airnya 

digunakan setelah terasa hangat-hangat kuku. Untuk orang yang terkena 

keputihan, digunakan untuk cebok. Untuk mengatasi bau mulut, digunakan 

dengan cara berkumur-kumur. Untuk menghilangkan bau badan yang tak sedap, 

digunakan untuk mandi. Untuk mengobati mata yang beleken serta untuk 

menjernihkan mata digunakan untuk merambang mata. 

 

y) Tomat untuk menghaluskan kulit wajah dan menghilangkan jerawat. Cara 

penggunaannya: tomat dibelah lalu digosokkan pada wajah. 

 

Gambar 131 
Buah tomat 

 
 

6.2.2.2 Battra Alat-alat atau Keterampilan 

Battra ini digunakan untuk penyembuhan penyakit yang bersifat alamiah atau 

penyakit yang wajar, bukan karena guna-guna dan roh halus. Belakangan ini battra 

jenis ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi alat yang 

digunakan maupun dari segi metode pengobatannya. Dari segi alat dan metode 

pengobatan yang digunakan, kita mengenal sistem pengobatan akupuntur 

(menggunakan tusuk jarum), bekam (menggunakan vakum penyedot darah kotor), 

gurah (untuk membersihkan lendir atau kotoran dari hidung, mata, atau telinga), 

ceragem (menggunakan aliran listrik dan batu giok), pijat refleksi, pijat listrik, 

pengobatan dengan sengatan lebah, pengobatan dengan lintah, dan sebagainya.    
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Untuk menjadi pengobat yang menggunakan alat atau keterampilan, di samping 

karena bakat atau keturunan, juga diperlukan pelatihan khusus. Dalam masyarakat 

Jawa Timur, orang yang berprofesi sebagai pengobat yang menggunakan alat atau 

keterampilan disebut dukun dan tukang. Disebut dukun apabila dalam proses 

pengobatannya disertai dengan penggunaan doa-doa atau japa mantra, sedangkan yang 

tidak menggunakan doa-doa atau japa mantra biasanya disebut tukang.  

Battra alat yang dalam proses pengobatannya disertai dengan penggunaan doa-

doa atau japa mantra sehingga disebut dukun, yaitu (1) dukun bayi atau dukun beranak 

(untuk pengobat tradisional yang menangani kelahiran dan kesehatan bayi), (2) dukun 

tulang atau sangkal putung (untuk pengobat tradisional yang menangani patah tulang), 

dan (3) dukun hewan (untuk pengobat tradisional yang mengobati hewan). Battra yang 

dianggap hanya merupakan keterampilan sehingga disebut tukang, yakni tukang pijat 

urat dan tukang pijat refleksi. 

 

6.2.2.3 Battra Tenaga Dalam atau Supranatural 

Battra ini digunakan untuk penyembuhan penyakit yang diyakini bersifat 

personalistik atau penyakit gak lumrah, baik yang disebabkan oleh makhluk 

supernatural maupun yang disebabkan oleh manusia atau orang jahat. Orang yang 

berprofesi sebagai pengobat pada penyakit jenis ini disebut dukun, paranormal, wong 

tuo, atau wong pinter. Kemampuan untuk menjadi pengobat dapat diperoleh melalui 

belajar dan pewarisan, dapat juga diperoleh secara kebetulan yang oleh masyarakat 

Jawa disebut wahyu (seperti dukun cilik Ponari di Jombang dan batu petir di 

Banyuwangi, Jawa Timur). Untuk mencapai kesempurnaan dalam penyembuhannya, 

para dukun biasanya melakukan tirakat (berpuasa pada hari-hari tertentu) dan 

tapabrata  atau samadi.  

Battra jenis ini biasanya menggunakan benda yang diyakini memiliki kekuatan 

gaib, seperti batu akik, keris, atau benda-benda pusaka. Dalam melakukan pengobatan, 

dukun biasanya membakar dupa atau kemenyan, serta melakukan ruwat ‘upacara’ dan 

mempersembahkan sesaji. 

 

 
 

6.2.3 Penutup 

Pada awalnya pengobatan tradisional dianggap sebagai pengobatan alternatif 

yang posisinya lebih rendah daripada obat-obat yang diproduksi oleh pabrik farmasi. 

Namun, dengan adanya perubahan zaman, masyarakat kembali ke alam dan 

pengobatan tradisional mulai ditoleh karena dianggap lebih aman dan lebih murah. 

Jawa Timur memiliki banyak industri rumah tangga yang memproduksi obat-obat 

tradisional yang terbuat dari jenis tumbuhan tertentu, daun tertentu, akar tertentu, 

ataupun kulit kayu tertentu. Secara ekonomis produk-produk obat tradisional 

memiliki masa depan yang cerah karena sekarang ini banyak orang memiliki keyakinan 

bahwa obat-obat tradisional memiliki pengaruh positif terhadap ketahanan tubuh.  
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6.2.3 Penutup 
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BAB VII 

INDAHNYA PAKAIAN DAN KAIN TRADISIONAL,  

RANCAKNYA KESENIAN TRADISIONAL 

 

7.1 Pakaian Tradisional 

7.1.1 Pengantar  

 Pakaian tradisional pada prinsipnya memiliki tujuan memenuhi norma sosial 

yang berlaku dalam masyarakat yang dipandu oleh religi, etika, dan estetika lokal. 

Bentuk pakaian tersebut biasanya mengacu kepada genetika umum.Pakaian laki-laki 

dan perempuan berbeda karena faktor genetika maka etika  yang dipenuhi dan 

diindahkan berbeda. Konsep “ngadi sarira”  dengan menerapkan citra “adining busana” 

mendorong masyarakat selalu tampil dengan pencitraan busana, baik dalam pergaulan 

sehari-hari maupun dalam acara resmi, baik acara keagamaan maupun adat. Busana 

dalam tradisi masyarakat selalu berkembang sesuai dengan berkembangnya budaya 

yang menuntun masyarakat untuk memilih pakaian yang sesuai dengan keperluan 

hidupnya. 

 Pada tahun 1970-an pakaian tradisional masih dapat dijumpai di berbagai 

wilayah pedesaan. Ibu-ibu mengenakan kain kebaya, selendang, dan menutupi 

kepalanya dengan kerudung, serta menggelung rambutnya ketika ke pasar. Bapak-

bapak mengenakan celana panjang atau pendek sebatas lutut, mengenakan baju koko, 

melilitkan sarung dipinggang, mengenakan ikat kepala, atau menutupi kepalanya 

dengan caping. Kain lurik (selendang, tapih, dan sarung), atau berbagai bahan kain 

berwarna polos—hampirsebagian besar putih dan hitam atau gelap—dapatdijumpai 

dengan mudah dalam kegiatan sehari-hari diberbagai wilayah Jawa Timur. 

 Pakaian tradisional ini kini menjadi barang langka karena pewarisnya tidak suka 

mengenakan dan memproduksinya. Popularitas pakaian modis buatan pabrik-pabrik 

besar yang bersifat praktis—mudah untuk memakainya—dengan harga relatif 

terjangkau, menjadikan masyarakat kebanyakan mulai meninggalkan pakaian 

tradisional. Kalaupun mengenakan, biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu. 

Perubahan selera terhadap pakaian menandakan perubahan budaya dalam masyarakat 
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yang disebabkan oleh faktor ekonomi para konsumen dan semakin pesatnya industri 

pakaian jadi.Perubahan ini, di sisi lain, menjadikan hilangnya makna dan praktik 

kultural yang pada masa lalu menyertai kebiasaan untuk mengenakan pakaian 

tradisional dalam kehidupan masyarakat.  

 

7.1.2 Pakaian Tradisional Sehari-hari dan Pakaian Adat  

 Dalam kehidupan masyarakat, perbedaan peristiwa akan berimplikasi pada 

perbedaan pakaian yang dikenakan.Untuk acara resmi kaum perempuan dari etnis 

Jawa biasa mengenakan kebaya dengan warna-warni bermotif bunga, mengenakan kain 

dan selendang batik, serta menyanggul rambutnya dengan model yang disukainya. 

Kaum lelaki akan mengenakan sarung (beberapa kalangan mengenakan celana 

panjang), baju koko, iket kepala/blangkon/udeng, ataupun songkok. Acara resmi ini 

biasanya terkait dengan acara sarasehan, ritual,  ataupun upacara adat. 

 Dalam tradisi Jawa, orang-orang tua  yang hadir dalam ritual, seperti mitoni, 

sepasaran bayi, atau khitanan biasa mengenakan sarung, baju koko, dan iket batik atau 

blangkon pada kepalanya.Sementara, para pemuda biasanya mengenakan celana 

panjang,kemeja, serta mengenakan songkok(peci/kupluk).Hanya sebagian kecil yang 

mengenakan sarung dan peci. Pada beberapa daerah yang  memiliki tradisi pesantren 

yang kuat biasanya mengenakan sarung, kemeja, dan peci.  

  
Gambar 132 

Pakaian tradisional sehari-hari kaum perempuan Jawa  
(Foto R Djoko Prakosa, 2013) 

 
Pada upacara adat yang penting,seperti perkawinan, dikenakan busana khusus 

terutama bagi pengantin laki-laki dan perempuan. Pengantin laki-laki mengenakan 

busana layaknya seorang raja atau pangeran,sedangkan pengantin perempuan 

berbusana layaknya seorang ratu atau putri. Demikian pula keluarga kedua 

mempelai,mereka mengenakan busana adat sesuai dengan tradisi yangberlaku dalam 

masyarakatnya.  

   
Gambar 133 

Pakaian tradisional lelaki Jawa dalam suasana resmi dan santai 
(Foto R Djoko Prakosa, 2011) 

 
Busana dan rias pengantin mendapat pengaruh yang kuat dari tradisi keraton. 

Adapun di wilayah peisisiran ataupun daerah yang jauh dari pengaruh keraton, 

mempelai biasanya mengenakan busana tradisi pesantren atau tradisi daerahnya 

dengan ditandai kalung bunga atau sumping bunga yang disematkan pada telinga.  

Keberagaman pakaian tradisional di Jawa Timur dikayakan oleh wilayah budaya 

yang tumbuh dan berkembang, antara lain Madura, Mmataraman, Using, Arek, tradisi 

pesantren, Tengger, dan Panaragan.Pada dasarnya desain pakaian tradisi di Jawa 

Timur bisa dikatan sama, yang berbeda adalah corak batik, model iket (udeng), model 

celana, dan cara pemakaian komponen busananya. Sebagian besar pakaian laki-laki 

yang menggunakan warna polos, lurik, atau batik ini merupakan ciri umum yang dapat 

diamati pada berbagai tradisi. Sementara, untuk pakaian perempuan didominasi 

warna-warna cerah dengan motif bunga atau tumbuh-tumbuhan. 

Pada tradisi Madura para laki-laki mengenakan celana panjang komprang 

berwarna hitam (pesak), pada pinggang dipasang sabuk terbuat dari kulit (sabuk otok), 

kaos lorek atau polos, baju koko lengan panjang berwarna hitam,dan odeng atau 

songkok warna hitam. Sementara, kaum perempuan menutup bagian pinggang sampai 

tungkai dengan mengenakan tapeh/jarit batik atau sarung batik, sedangkan pada 
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bagian tubuh dari dada sampai pinggang mereka mengenakan kebaya. Para 

perempuanMadura biasa menyanggul rambutnya atau menutupi kepalanya dengan 

kerudung.  

  
Gambar 134 

Pakaian tradisional Madura 

Masyarakat Tengger memiliki keunikan tersendiri dalam hal pakaian sehari-

hari dan pakaian adat. Untuk pakaian sehari-hari, baik laki-laki maupun perempuan 

mengenakan pakaian buatan pabrik dengan penanda khusus, yakni sarung yang 

ditutupkan ke dada sampai ke punggung. Sarung bertekstur lentur tersebut berfungsi 

untuk menghangatkan tubuh karena suhu yang sangat dingin di wilayah pegunungan 

Bromo. 

  
Gambar 135 

Pakaian sehari-hari masyarakat Tengger 
(Foto Ikwan Setiawan, 2011) 

 

Dalam hal pakaian adat Masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang 

merefleksikan kebersahajaan hidup dan religiusitas yang mendalam. Pakaian adat 

dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan. Para pria mengenakan celana panjang 

warna hitam, baju koko lengan panjang—biasanya warna hitam untuk warga biasa dan 

warna putih untuk dukun pandita—serta mengenakan ikat kepala (udeng). Dalam acara 

tertentu para pria mengenakan kain batik—kampuh dan megenakan selempang—

terutama untuk acara ritual keagamaan. Para perempuan mengenakan kain batik dan 

kebaya polos hitam dengan menyanggul rambut mereka atau menyisir rambut mereka 

dengan rapi. 

 

   
Gambar 136 

Pakaian adat masyarakat Tengger 
(Foto kiri, Ikwan Setiawan, 2011. Kanan courtesy Lutfi, 2010) 

 
Masyarakat Samin juga memiliki tradisi berpakaian yang mirip masyarakat 

Tengger. Para lelaki mengenakan  celana hitam polos, kemeja koko polos berwarna 

hitam, dan mengenakan kain iket batik pada kepalanya—sesekali juga mengenakan 

kethu/kupluk. Para perempuan mengenakan kain batik atau lurik, kebaya hitam polos 

(atau motif bunga dan daun), menggelung rambutnya, serta membawa selendang. 

Pakaian adat Samin menegaskan sikap dan semangat religiusitas dan kebersahajaan 

hidup bermasyarakat yang dipegang teguh meskipun pengaruh modernitas begitu kuat. 

Warna hitam juga menunjukkan ketegasan dalam menjalani hidup, tanpa rasa takut 

terhadap kekuatan-kekuatan luar yang mengancam. 
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Gambar 137 

Pakaian adat masyarakat Samin1 
 

Masyarakat yang tinggal di wilayah budaya Arek (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, 

Jombang, Mojokerta, dan Malang) mengenakan pakaian yang lebih eksotik dan 

menunjukkan perpanduan budaya urban. Laki-laki mengenakan kemeja koko atau 

kerah Sanghai berlengan panjang, celana panjang, sepatu atau sandal  kulit, dan iket 

batik(udeng) dengan beberapa motif dan model—tutup liwet, layaran, dan lain-lain—atau 

menggunakan peci hitam, kethu, dan kopyah. Para perempuan mengenakan kebaya 

warna-warni, kain panjang atau juga sarung batik, serta menutup kepalanya  dengan 

kerudung.  

 
Gambar 138 

Pakaian adat perempuan Arek 
(Courtesy Syaiful Arif Antara) 

 

Jawa Mataraman memiliki keberagaman cara berpakaian sesuai dengan konteks 

sosio-kultural. Busana yang dikenakan pada saatberibadah, menghadiri hajatan (buwuh, 

jagong, atau rewang), atau acara resmi sarasehan/rapat/pasamuan/pesta/perayaan 

memiliki perbedaan yang cukup tajam karena berkaitan dengan status dan kemapanan 

sosial. Kaum perempuan muda biasa menggunakan kebaya bermotif bunga, kain 

panjang(tapih/jarit)batik bermotif lereng, ceplok, atau tumbuhan (tuwuhan). Mereka 

menyanggul rambutnya dengan salah satu model sanggul yang populer—baik gelung 

tekuk, kadal menek, sunggaran, maupun bokor mengkurep—atau mengenakan kerudung. 

Sebagai alas kaki mereka mengenakanselop. Kaum laki-laki mengenakan beskapdan 

bebet kain panjang yang dilengkapi dengan keris dipinggangnya. Pada bagian kepala 

biasa dipasangkan blangkon atau menggunakan iket batik,sedangkan untuk kaki mereka 

mengenakan selop yang terbuat dari kulit.  

 
Gambar 139 

Kaum ibu merayakan Hari Kartini dengan peragaan busana.2 
 

Dorongan politik pemerintah yang menggalakkan identitas budaya lokal 

memberikan gairah baru dalam memumbuhkan berbagai tindakan strategis 

kebudayaan. Pada beberapa komunitas mulai muncul gerakan cinta pada pakaian 

tradisional, bahkan beberapa kabupaten/kota mulai mencari dan membuat identitas 

budaya lokal yang terefleksikan pada berbagai desain pakaian adat, sepertipakaian cak 

dan ning (Surabaya), serta jebengdan tulik(Banyuwangi. Demikian pula pakaian adat 

pernikahan pada tiap daerah dan wilayah budaya memunculkan identitas kultural 

yang digali dari khazanah budaya lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

mencanangkan pakaian adat Jawa Timur dan mendorong kabupaten/kota untuk 

membuat berbagai desain pakaian lokal guna mendukung pengembangan pariwisata 

budaya. Dampak dari kebijakan ini adalah munculnyasemangat yang terinspirasi oleh 
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Gambar 138 

Pakaian adat perempuan Arek 
(Courtesy Syaiful Arif Antara) 

 

Jawa Mataraman memiliki keberagaman cara berpakaian sesuai dengan konteks 
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Gambar 139 

Kaum ibu merayakan Hari Kartini dengan peragaan busana.2 
 

Dorongan politik pemerintah yang menggalakkan identitas budaya lokal 

memberikan gairah baru dalam memumbuhkan berbagai tindakan strategis 

kebudayaan. Pada beberapa komunitas mulai muncul gerakan cinta pada pakaian 

tradisional, bahkan beberapa kabupaten/kota mulai mencari dan membuat identitas 

budaya lokal yang terefleksikan pada berbagai desain pakaian adat, sepertipakaian cak 

dan ning (Surabaya), serta jebengdan tulik(Banyuwangi. Demikian pula pakaian adat 

pernikahan pada tiap daerah dan wilayah budaya memunculkan identitas kultural 

yang digali dari khazanah budaya lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

mencanangkan pakaian adat Jawa Timur dan mendorong kabupaten/kota untuk 

membuat berbagai desain pakaian lokal guna mendukung pengembangan pariwisata 

budaya. Dampak dari kebijakan ini adalah munculnyasemangat yang terinspirasi oleh 
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pembangunan karakter dan pengembangan nilai ekonomi pada berbagai aset budaya 

lokal, termasuk pakaian adat. 

 
Gambar 140 

Busana resmi Jawa Timuran (koleksi KBJ V 2011) 
 

Tradisi baru terkait dengan pakaian berciri kedaerahan muncul serempak dan 

menjadi populer karena pemerintah mendorong pada setiap eventresmi 

mempromosikan pakaian tradisional Jawa Timur. Muncul desain-desain baru dengan 

ciri estetika lokal. Pemilihan cak dan ning yang didukung oleh semangat estetika lokal 

itu mampu menggiatkan kreator-kreatordari berbagai akar rumpun budaya.    

 
Gambar 141 

Yasaan baru yang memikat  
(Dokumen TBJT) 

  

Gerakan kembali mencintai tradisi lokal muncul diberbagai kalangan.Pada 

pertemuan resmi yang terkait dengan kebudayaan lokal para pinisepuh mengenakan 

pakaian tradisi yang dibanggakan. Muncul keragaman busana tradisi yang 

mencerminkan karakter dan budi pekerti yang dijiwai oleh etika dan estetika lokal. 

Beberapa sekolah dasar di Surabaya mewajibkan siswa dan gurunya pada hari yang 

telah ditetapkan untuk mengenakan busana tradisi  etnik. Ini menjadi gambaran 

aktual bahwa busana tradisi mulai digunakan sebagai wahana membangun nilai 

filosofis yang terkait dengan pembangunan karakter dan budi pekerti  luhur. 

 
Gambar 142 

Semangat baru etika dan estetika lokal  
(Foto koleksi R Djoko Prakosa) 

 

Selain itu, busana adat untuk pengantin mulai bermunculan dengan potensi 

keindahannya dan secara spesifik dapat dipilah dalam beberapa akar 

peyasaan(buatan/kreasi baru). Beberapa lingkup budaya benar-benarmengangkat tradisi 

lama.Beberapa tempat melakukan tindakan kreatif dengan memunculkan yasaan baru 

yang berakar dari khazanah estetika lokal. Dengan demikian, kreasi baru ini perlu 

promosi terus-menerus sehingga baik nilai filosofi maupun nilai ekonominya tumbuh 

secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan terakhir  dapat 

disebut beberapa busana pengantin yang memiliki popularitas dalam kehidupan 

masyarakat, antara lain gaya Mataraman, lara pangkon, gaya akar tradisi Islami, 

pengantin Using, Madura, dan beberapa kreasi dari tradisi masyarakat pandhalungan.  
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Gambar 143 

Busana pengantin Using Banyuwangi 
   

Gambar 144 
Busana pengantin kepangeranan3 dan basahan gaya mataraman 

 

Para desainer di wilayah budaya Arek, terutama Surabaya dan sekitarnya, 

berusaha menggali busana adat pengantin lara pangkon danmanten pegon untuk 

dimunculkan sebagai tradisi luhur, setara dengan tradisi lain yang berlaku umum 

dalam kehidupan sosial budaya masyarakatnya. 

 
Gambar 145 

Busana pengantin lara pangkon lama4 
 
 

 
Gambar 146 

Busana pengantin lara pangkon versi baru5 
  

Masyarakat Madura dengan tradisi adatnya melahirkan bentuk rias dan busana 

pengantin unik yang dipengaruhi tradisi keraton Jawa dan tradisi islami. Pengantin 

perempuan mengenakan kebaya bermotif bunga lengan panjang dan kain panjang, 

menyanggul rambutnya,dan merias wajahnya dengan model paes ageng—seperti pada 
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pengantin gaya  Surakarta  dan Yogyakarta. Pada sanggul dipasangkan kembang goyang 

yang dihiasi  rangkain bunga melati. 

  
Gambar 147 

Busana pengantin Madura 
(Foto R Djoko Prakosa) 

 

 
Gambar 148 

Arakan pengantin laki-laki  
(Foto R Djoko Prakosa 2011) 

 

Di berbagai wilayah pesisiran, juga beberapa daerah yang mendapat pengaruh 

tradisi islami, pengantin mengenakan busana muslim dengan bebagai modifikasi 

hiasan dan aksesoris untuk memperindah busana yang dikenakan pengantin. 

Pengantin laki-laki mengenakan jubah, jas,  surban/atau peci, dan kalung bunga melati 

dalam berbagai model rangkaian. 

 

7.1.3 Penutup 

Pakaian tradisional Jawa Timur merupakan salah satu bentuk warisan budaya 

yang mencerminkan identitas kelompok etnik yang terdapat di Jawa Timur. Pakaian 

Madura mencerminkan identitas orang Madura yang mencitrakan sosok yang keras 

dan tangguh. Begitu juga pakaian tradisional yang dikenalan oleh warok Ponorogo, 

juga mencerminkan keperkasaan fisik. Pakaian tradisional Using dan Tengger 

mencitrakan kedekatan para pewarisnya dengan lingkungan alam tempat mereka 

hidup. Pakaian adat Mataraman lebih mengesankan makna keadilihungan dan 

kelembutan keraton. Sementara, pakaian adat Arek mencerminkan selera budaya 

urban yang mempertemukan perpaduan banyak elemen budaya, sebagaimana kota 

yang dihuni oleh banyak etnis.  

Meskipun saat ini masyarakat, dari kota hingga ke desa, sudah terbiasa dengan 

pakaian modern buatan pabrik, dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti 

hajatan ataupun ritual adat, mereka masih mengenakan pakaian tradisional. Hal itu 

merupakan bentuk pemunculan identitas etnis dan budaya lokal mereka yang 

sekaligus menjadi pembeda dari pakaian etnis lain dan pakaian pabrikan. Gerakan 

untuk mengenakan pakaian tradisional pada hari-hari tertentu bagi para siswa didik 

merupakan usaha efektif untuk terus memasyarakatkan nilai penting pakaian 

tradisional. Namun, gerakan seperti itu tidak boleh diterapkan dengan model 

pemaksaan dan penyeragaman karena hanya akan meniru model rezim Orde Baru. 

Meskipun berasal dari satu wilayah geografis, para siswa bisa jadi berasal dari beberapa 

etnis dengan pakaian adat yang berbeda. Ketika mereka diminta mengenakan pakaian 

adat masing-masing, pada hari tertentu ruang-ruang sekolah akan menjadi ruang 

“ragam-rupa” yang menjadi pembelajaran langsung tentang pemahaman lintas-budaya.   
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7.2 Kain Tradisional Jawa Timur 

7.2.1 Pengantar 

Kain tradisional batik merupakan salah satu jenis busana yang selalu melekat 

dalam tradisi ngadi sarira ngadi busana, yaitu konsep dasar tentang bagaimana harus 

tampil cantik dengan menggunakan tatabusana, baik dalam acara resmi maupun 

dalam kegiatan sehari-hari. Konsep pemenuhan kepentingan etika dan estetika yang 

tercermin dalam ajining raga saka busana menuntun masyarakat melahirkan berbagai 

kreasi desain pakaian tradisional dan cara membuat bahan kain yang dibutuhkan 

dalam membuat pakaian. 

Dalam sejarah kain tradisional dikenal tenun dan batik yang dibuat oleh tangan-

tangan terampil masyarakat, mulai dari bahan kapas, serat jadham, hingga serat 

nanas.Kapas dipintal menjadi benang/lawe yang kemudian ditenun menjadi lembaran 

kain. Di Jawa Timur masih terdapat kegiatan menenun kain yang diwarisi secara 

turun-temurun. Di Kabupaten Tuban, di wilayah Kerek, Merakurak, dan Sumur Gung 

masyarakat masih menjadi pewaris ahli tenun gedhog yang diperkirakan telah ada pada 

masa Kerajaan Singasari.  

 
Gambar 149 

Seorang ibu menenun kain dirumahnya 
(Foto R Djoko Prakosa, 2002) 

 

Tradisi yang juga tetap lestari dalam masyarakat Jawa Timur adalah tradisi batik. 

Di beberapa daerah batik merupakan tradisi yang diwarisi dari masa kerajaan Hindu, 

kerajaan Mataram Islam, dan kemudian beberapa daerah memunculkan tradisi baru 

karena dorongan pengembangan wisata. Akar tradisi lama masih terlihat lekat di 

beberapa daerah di Jawa Timur, yaitu batik tenun gedhog di Tuban, batik Madura, 

batik Nglorok di Pacitan, batik Using, Tulungagung, dan Sidoarjo. Perkembangan 

terakhir, batik tumbuh dan berkembang pada banyak wilayah kabupaten dan kota 

karena tiap daerah didorong untuk menampilkan batik khas. Hal itu berkaitan erat 

dengan konsep industri kreatif berbasis budaya lokal yang diharapkan bisa 

memunculkan ekonomi kreatif dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat kecil.  

 

7.2.2 Beberapa Jenis Kain Tradisional yang Terdapat di Jawa Timur 

1) Batik Gedhog Tuban  

Batik gedhog Tuban merupakan tradisi turun-temurun yang telah berlaku sangat 

lama dilihat dari motif dan proses pewarisan yang sangat alamiah. Istilah batik gedhog 

berasal dari bunyi alat tenun tradisional yang digunakan untuk menenun benang 

menjadi kain. Alat tersebut berbahan kayusehingga mengeluarkan bunyi “dhog-dhog”. 

Akhirnya, masyarakat menyebutnya batik gedhog. Di wilayah Kerek, Merakurak, dan 

Sumur Gung batik menjadi kegiatan sehari-hari dirumah-rumah penduduk. Mereka 

membatik di teras, halaman rumah, atau salah satu bagian dalam rumah mereka. Para 

ibu biasanya membatik disela-sela mereka bekerja membantu suami di ladang, 

sedangkan para gadis membatik di sela-sela kegiatan belajar mereka. Tradisi membatik 

di Tuban juga menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah, para pelajar 

dituntun untuk melukis motif batik yang telah lama diwarisi oleh orang tua mereka. 

 
Gambar 150 

Gadis ini membatik disela kegiatan belajarnya 
(Foto R Djoko Prakosa) 
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Motif gedhog yang diwarisi dari tradisi lama mendapat pengaruh dari berbagai 

budaya antara lain budaya Cina dan motif yang diambil dari lingkungan alam sekitar. 

Burung hong, bunga pioni, burung phoenix, motif guci Cina, dan motif daun babar 

sangat menonjol pada kain batik Tuban dengan penataan gaya Lok Chan. Corak 

Coromandel pada umumnya dipakai sebagai pinggiran kain atau hiasan pembatas 

merupakan pengaruh budaya Cina. Motif dan corak lokal antara lain adalah(1) corak 

lar pada kain batik Tuban dimaknai sebagai lambang kekuasaan;(2) kain lurik 

tuwuhmerefleksikan tentang kesuburan; (3) lurik corak kijing miring memiliki makna 

tentang akhir kehidupan. Sementara, corak dan motif diangkat dari lingkungan alam 

cincin miring, krompol, Sri Gunting, dan kembang waluh. Adapun, panjiserong, panjiori, atau 

panjikrendil merupakan corak-corak yang biasa disukai oleh kalangan priyayi. 

   
Gambar 151 

Beberapa motif batik gedhog tuban  
(Foto R. Djoko Prakosa) 

 

Corak perwarnaan yang berlaku dalam batik gedhog terpilah dalam lima corak, 

yaitu bangrod, pipitan, putihan, dan irengan. Kain bangrodberlatar putih dengan isian 

corak warna merah. Kain pipitan memiliki latar putih dengan isen-isen warna merah 

dan biru. Kain putihan memiliki filsafat mutih terkait dengan laku penyucian diri. 

Biasanya kain berlatar putih dengan sentuhan warna biru dan bercorak geometris 

patola diyakini sebagai penolak bala. Kain irengan merupakan dengan latar warna 

hitam yang biasa dipakai oleh orang-orang tua merefleksikan keabadian dan keteguhan 

iman. 

 

2) Batik Tulungagung 

Tradisi batik Tulungagung berakar dari tradisi lama yang secara mendasar juga 

mendapat pengaruh dari berbagai khazanah budaya lokal. Desa Sembung dan Desa 

Majan merupakan salah satu sentra batik tradisional yang memiliki motif yang 

tergolong tua, yaitu motif buket ceprik gringsing, buket ceprik pacit ungker, dan lereng buket; 

ketiganya merupakan motif populer di wilayah Tulungagung. Di wilayah Kalangbret 

terdapat motif natural yang biasa disebut mrowo dan kothongan, yaitu motif ukiran 

tanpa isen-isen, kembang mlinjo. Selain itu, para pembatik juga membuat batik motif sido 

luhur, sidomukti, dan parang barong pada tradisi batik Solo dan merak biru dari 

Pekalongan. 

 

3) Batik Madura  

Tradisi batik Madura berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Batik dilekatkan pada busana praktis sehari-hari pada kain sarung, selendang, dan ikat 

kepala. Ini menjadikan tradisi batik sangat dekat dengan masyarakat. Namun 

demikian, mendapatkan pengaruh dari berbagai budaya secara alami, baik dari corak 

maupun warna. Seperti batik pesisir pada umumnya—Cirebon, Bakaran, Lasem, dan 

Tuban, batik Madura kaya akan warna. Tradisi batik Madura menyerap berbagai unsur 

kebudayaan luar—seperti Jawa, Cina, dan ada beberapa pengaruh budaya Belanda—

sehingga menghasilkan corak khasnya.  

Corak dan motif Jawa antara lain adalah semen, sembagi, dan pola lereng yang 

telah dimodifikasi dengan corak lokal. Burung hong, kupu-kupu, dan banji merupakan 

unsur serapan dari budaya Cina yang sangat diakrabi oleh masyarakat. Buket pola 

bunga disebut blendheh menyerap dari budaya Belanda yang dilukiskan pada kain 

batik. Corak dan motif lokal diolah dari kehidupan sehari hari dan melihat alam 

sekitar yang dihayati sebagai keindahan alami. Sekar jagad lahir dalam corak dan gaya 

yang beragam dari Pamekasan, Tanjung Bumi, antara lain: acan sakera,topa saseba, 

pereng basa, ri kenari, dan carcena lobang. Masih banyak sekali motif batik yang tersebar 

di berbagai wilayah perdesaan yang dilukiskan pada sarung, gendhongan, ataupun iket 

kepala. 
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Motif gedhog yang diwarisi dari tradisi lama mendapat pengaruh dari berbagai 

budaya antara lain budaya Cina dan motif yang diambil dari lingkungan alam sekitar. 
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Gambar 151 

Beberapa motif batik gedhog tuban  
(Foto R. Djoko Prakosa) 
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Gambar 152 

Pola batik ini dijumpai di Sumenep, menyerupai motif sekarjagad 
(Foto dokumen Seni Rupa STKWS, 2013) 

 

Tradisi batik Madura tersebar merata dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan 

Sumenep. Pada umumnya batik dikerjakan oleh para gadis atau ibu-ibu di rumah 

mereka sebagai pekerjaan sampingan. Rata-rata mereka mendapatkan tambahan yang 

cukup sehingga meraka rajin menekuni pekerjaan sebagai pembatik.  

Pada saat ini batik Madura mengalami perkembangan yang sangat baik dari sisi 

produksi ataupun pemasaran. Jembatan Suramadu memberikan angin segar bagi 

terbukanya peluang promosi pemasaran batik. Mulai dari Bangkalan sampai Sumenep 

telah banyak dibuka kios batik dan berbagai cendera mata bagi para pengunjung 

Madura. Ini menjadi tanda bahwa batik di Madura akan memberi dampak ekonomi 

bagi para perajin dan pengusaha batik untuk meningkatkan kesejahteraan. Kios-kios di 

sekitar jembatan Suramadu kebanyakan telah memperjualbelikan batik dengan 

berbagai kualitas dan harga yang relevan. Kain batik dijual mulai dari harga 

Rp75.000,00 sampai dengan Rp350.000,00. 

 

4) BatikBanyuwangi 

Tradisi batik di Banyuwangi telah berlangsung lama. Di wilayah ini motif batik 

berakar dari lingkungan masyarakat dan lingkungan hidup. Beberapa motif batik 

tradisional Banyuwangi sudah populer sejak dulu, misalnya gajah oling, kangkung 

setingkes, alas kobong, paras gempal, kopi pecah, sembruk cacing, gedegan, ukel, blarak semplah, 

dan moto pitik. Motif-motif tersebut menunjukan bahwa batik dalam masyarakat 

Banyuwangi memiliki fungsi yang signifikan dalam kegitan sosial kemasyarakatan, baik 

dalam kehidupan sehari-hari, upacara adat, maupun berekspresi seni. Hal ini 

mendorong batik menjadi semarak di pasaran karena selalu digunakan oleh 

masyarakatnya. Wajar apabila batik kemudian memiliki nilai ekonomi yang semakin 

membaik. Beberapa sentra batik mengalami perkembangan pesat, melayani permintan 

pengguna batik, baik untuk kepentingan pembuatan pakaian adat, suvenir, kostum 

tari, maupun kostum adat. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan yang sangat baik 

bagi pelestarian batik. Sejak  tahun 2009 pemerintah mewajibkan pegawai negeri sipil 

mengenakan seragam batik gajah oling  pada acara kesenian gandrung dan upacara adat 

seblang, pemilihan Jebeng dan Thulik, serta digunakan untuk seragam sekolah. 

 
Gambar 153 

Motif  gajah oling6 
  

Dalam penuturan masyarakat Using, motif batik gajah oling memiliki makna 

filosofis yang tinggi. Gajah oling (uling) berakar pada binatang “uling”, yaitu  sejenis 

belut besar berdaun telinga, melambangkan kekuatan jati diri masyarakat Banyuwangi. 

Gajah oling juga dimaknai sebagai tuntunan untuk selalu ingat pada kebesaran Tuhan.  

 

5) Batik Lorok Pacitan 

Tradisi batik Pacitan tumbuh dan berkembang di wilayah perdesaan serta 

menjadi bagian dari penyelerasan etika dan estetika terkait dengan gaya dan 

pandangan hidup masyarakat. Lorok yang masuk ke dalam wilayah tiga kecamatan—

Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro—merupakan daerah pesisir laut selatan dengan 

sedikit sawah yang warganya hidup sebagai petani dan nelayan. Ibu-ibu membatik di 

rumah sebagai pekerjaan sampingan atau untuk mengisi waktu luang di sela-sela 
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menunaikan tugas sebagai ibu rumah tangga dan setelah membantu pekerjaan 

suaminya. Hal ini tercermin dalam corak dan motif dalam kain yang dibatiknya. 

Setidak-tidaknya terdapat dua corak yang dapat dikenali dari batik Lorok. Pertama, 

corak yang mendapat pengaruh dari batik Solo dan Yogyakarta, antara lain parang 

dansido luhur.  Kedua, corak yang lahir dari estetika lokal yang mengambil inspirasi 

alami dari corak tumbuh-tumbuhan. 

   
Gambar 154 

Corak lama batik Lorok yang mendapat pengaruh teknik pewarnaan Solo dan Yogyakarta. 
 

Sebagai sebuah tradisi yang berakar pada etika dan esetika lokal, batik Lorok 

memiliki kerumitan dan kehalusan sebagai ekspresi masyarakat. Hal itu dapat diamati 

pada intensitas garis dan kerumitan cecekan yang dibuat dengan sangat hati-hati. Motif 

tumbuh-tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar merupakan tanda 

kebersahajaan hidup yang dirupakan dengan alus dan ngrawit. Pewarnaan batik Lorok 

mendapat pengaruh dari batik Yogyakarta dan Solo, yaitu warna biru nila dan coklat 

soga. 

Permintaan pasar pada tahun 1980-an yang besar memunculkan industri batik 

printing. Namun, hal itu menyebabkan penurunan batik tulis, termasuk  batik cap, 

akibat tergeser oleh batik printing. Sistem produksi tersebut menjadikan batik begitu 

mudah diproduksi dalam waktu cepat dan banyak sesuai dengan permintaan pasar. 

Menjelang tahun 2000-an, muncul perajin muda dan baru yang rata-rata para lulusan 

perguruan tinggi. Mereka kembali ke desa dan berpartisipasi dalam pengembangan 

batik Lorok. Muncul kreasi dan inovasi baru yang menawarkan kualitas prima dan 

berdaya saing. Hal ini menjadi peluang baik bagi pengembangan nilai batik di masa 

mendatang. Munculnya desain-desain baru dan teknik yang lebih rumit menampilkan 

kualitas estetik yang beragam dengan tetap berakar pada estetika lokal. 

Spirit baru ini menjadi dasar bagi tumbuh dan berkembanganya usaha tekstil 

batik tradisional di Pacitan. Pengusaha-pengusaha mulai mempromosikan produk 

lokal dengan membuka jaringan pemasaran. Dampak posistifnya adalah tumbuhnya 

kembali keyakinan para perajin batik bahwa dengan batik tradisional mereka akan 

mendapatkan penghasilan yang layak serta dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. 

 

7.2.3 Penutup 

 Motif kain tradisional Jawa Timur menyiratkan hubungan yang dekat antara 

pembatik dan lingkungan alam. Motif-motif tersebut terinspirasi oleh berbagai flora 

dan fauna yang terdapat di Jawa Timur. Kain tradisional tidak hanya menjadi 

kebanggaan lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan nasional karena karya budaya yang 

agung ini memiliki kekhasan yang tak tersetarakan dengan produk serupa dari bangsa 

lain. Kain tradisional tidak hanya mengusung citra pewarisnya, tetapi juga 

menyejahterakan kehidupan mereka karena kain tradisional mampu menjadi 

komoditas yang menyejahterakan. 

 

7.3 Kesenian Tradisional  

7.3.1 Pengantar 

Tidak berlebihan kiranya kalau Provinsi Jawa Timur dikatakan sebagai “pusat 

kesenian tradisional”. Mengapa? Karena, meskipun serbuan kesenian pop begitu 

dahsyat, beragam kesenian masih berkembang di masing-masing masyarakat lokal di 

provinsi ini. Kondisi itu menegaskan bahwa masyarakat Jawa Timur masih memiliki 

kecintaan terhadap kekayaan kultural yang tidak hanya berfungsi sebagai “tontonan” 

(hiburan/entertaintmen), tetapi juga sebagai “tatanan” (pakem pertunjukan) dan 

“tuntunan” (nasihat dan pesan). Karena tiap-tiap etnis memiliki pemahaman yang 

berbeda-beda terkait kehidupan mereka, kesenian tradisional sebagai wujud daya 

imajinatif dan kreatif untuk merespons kehidupan yang berlangsung di wilayah lokal 

juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara etnis yang satu dan etnis yang 

lain.  
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Dalam perkembangannya, kesenian tradisional tidak hanya berfungsi sebagai 

daya imajinatif para seniman/wati yang memiliki makna-makna kultural, tetapi juga 

bisa mendorong lahir dan berkembangnya industri kreatif. Gandrung, tayub, ludruk, 

janger, ataupun wayang kulit dapat memberikan peluang ekonomi bagi para 

seniman/wati meskipun tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Kalau 

saja pemerintah berkenan membuat kebijakan-kebijakan yang terpola dengan baik, 

kesenian tradisional bisa mendukung tumbuhnya industri kreatif yang bisa 

berkontribusi secara lebih luas terhadap kesejahteraan ekonomi para seniman/watinya 

serta masyarakat kecil.  

Lebih dari itu, kesenian tradisional juga berperan sebagai bentuk “diplomasi 

budaya” antaretnis yang ada di Jawa Timur. Orang Madura di Jember, misalnya, bisa 

menikmati atraksi reog Ponorogo dan secara tidak langsung bisa mempelajari 

budayanya dengan perasaan gembira. Demikian pula, masyarakat Jawa di Banyuwangi 

bisa berusaha memahami karakter budaya komunitas Using dengan menonton janger. 

Proses pemahaman lintas etnis melalui kesenian tradisional merupakan “jembatan 

budaya” untuk menyemaikan masyarakat multikultural di Jawa Timur. 

Untuk memperkenalkan potensi kesenian tradisional Jawa Timur yang sangat 

beragam demi munculnya pemahaman lintas budaya, dalam bab ini akan dibicarakan 

beberapa jenis kesenian tradisional yang masih berkembang di Jawa Timur, di 

antaranya (1) teater, (2) musik, (3) tari, dan (4) seni rupa. Tentu tidak akan 

ditampilkan semua potensi kesenian tradisional di Jawa Timur berdasarkan jenis-jenis 

tersebut. Paling tidak, akan dijelaskan beberapa contoh kesenian tradisional yang 

menjadi identitas masing-masing etnis di Jawa Timur.  

 

7.3.2Ragam Kesenian Tradisional 

7.3.2.1 Ragam Seni Teater 

Seni teater adalah bentuk kesenian yang memiliki karakteristik utama berupa 

aktivitas acting di atas panggung atau pentas yang melibatkan para pemain serta 

menceritakan lakon tertentu. Adapun seni teater tradisional lebih mengedepankan 

nilai-nilai dan cerita yang berasal dari khazanah budaya masyarakat setempat. Di Jawa 

Timur terdapat beberapa teater tradisional, seperti ketoprak, ludruk, janger, wayang, 

drama panji, dan sandhur. Cerita-cerita yang diangkat dalam teater tradisional 

kebanyakan berasal dari cerita-cerita lokal yang berkembang di masyarakat.  

 

1) Ketoprak 

Ketoprak adalah teater tradisional yang menampilkan cerita rakyat, legenda, 

babad, dan sejarah yang berakar pada tradisi seni budaya Mataraman. Dalam 

pertunjukannya, ketoprak bisa ditandai dengan beberapa elemen berikut: (1) diiringi 

gamelan dengan gending-gending Jawa; (2) para pemainnya memerankan tokoh tertentu 

dengan menggunakan tata dialog berbahasa Jawa Mataraman; (3) para pemainnya 

mengenakan kostum sesuai dengan perannya masing-masing; dan (4) alat musik 

keprak berupa kentungan kecil terbuat dari pokok bambu memiliki citra dan cita rasa 

yang unik dalam pertunjukan. 

Tata laku pertunjukan ketoprak memiliki pola yang sama dengan wayang orang, 

ludruk, ataupun janger yang menggunakan panggung berbentuk proscenium yang 

dilengkapi berbagai motif kelir untuk melatari adegan yang disajikan. Kelir digulung 

naik turun setiap kali adegan. Biasanya perangkat panggung ini dibawa keliling 

lengkap dengan panggungnya.  

Sejarah ketoprak: Secara historis, ketoprak di Jawa Timur merupakan 

persebaran ketoprak Mataram yang tumbuh dan berkembang di Surakarta dan 

Yogyakarta. Awal penyebarannya bermula dari pertunjukan ketoprak keliling 

(tobongan) dari kota satu ke kota lainnya. Dalam perkembangannya, ketoprak di Jawa 

Timur mengarah ke gaya pesisiran yang semula dirintis oleh Yusuf Agil yang 

mengadakan pertunjukan di wilayah pesisir utara Jawa. Langkah kreatif bidang usaha 

seni hiburan akhirnya juga dirintis oleh Ki Siswanda dari Tulungagung yang 

mendirikan kelompok ketoprak Siswa Budaya. Selain itu, di beberapa wilayah 

Mataraman dan pesisir utara juga berkembang kesenian ketoprak, seperti di Tuban, 

Bojonegoro, Nganjuk, Blitar, Kediri, Madiun, dan Magetan.   

Pada era 1960-1980-an ketoprak mengalami masa jaya, tidak hanya di wilayah 

budaya Mataraman, tetapi juga di wilayah pesisir yang memiliki daya apresiasi yang 
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tinggi. Ketoprak tidak hanya ditanggap untuk kepentingan ritual dan  hajatan, tetapi 

juga dalam pentas komersial dengan tradisi tobong. Beberapa grup ketoprak juga 

mendapatkan kesempatan mengisi siaran RRI dan TVRI atau media tayang lainnya. 

Beberapa kelompok terkenal mendapat kesempatan masuk produksi rekaman sehingga 

kasetnya beredar di pasaran.  

Menjelang tahun 1990-an ketoprak mengalami kemunduran di beberapa tempat, 

terutama ketoprak “tobong”, karena popularitas kesenian pop dan model manajemen 

yang tidak berkembang. Beberapa kiat telah dilakukan untuk mempromosikan 

ketoprak. Salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama dengan pengusaha 

rekaman untuk memasarkan produk rekaman dalam bentuk VCD. Hal ini 

menjadikan bentuk pertunjukan ketoprak dapat dijumpai di banyak tempat dengan 

harga murah. 

  
Gambar 155 

Kiri, adegan romantis. Kanan, adegan dagelan 
(Foto koleksi Taman Budaya Jawa Timur [TBJT] 2012) 

 

Struktur pertunjukan ketoprak: Pertunjukan ketoprak dimulai dengan “talu”, 

yaitu memainkan gending pembuka sebagai tanda bahwa pertunjukan segera dimulai. 

Pertunjukan dimulai dengan menyajikan tari srimpen atau tarian gambyong yang 

ditarikan oleh sekelompok penari wanita. Setelah itu, mulailah jejer pertama yang 

selalu diawali dengan tembang bage-binage antara raja, punggawa, dan para prajurit. 

Adegan kedua biasanya adalah adegan perang antara tokoh antogonis dan protagonis 

dan adegan tamansari yakni seorang putri dalam taman ditemani para emban. Dalam 

adegan ini disajikan tembang dolanan yang menghibur penonton dan lawakan ringan. 

Dalam adegan ini seringkali juga muncul adegan romantis yang seringkali disebut 

gandrung yang disajikan dengan tembang-tembang kasmaran. Lagu-lagu yang 

disampaikan berupa rayuan cinta yang disebut pangungrum. Gaya dan lantunan lagu ini 

dalam ketoprak menjadi gaya yang khas sehingga sering disebut gending ketoprakan. 

Biasanya, setelah adegan taman sari dilajutkan dengan adegan jejer sabrang, yaitu 

adegan kelompok antagonis, antara raja sabrang dan para prajuritnya.  

Pesan mulia: Seperti tontonan yang lainnya, ketoprak merefleksikan tatanan 

etika, moral, dan keindahan seni. Setiap cerita selalu mengemban misi kemanusian 

dengan mengungkap nilai cinta, kasih sayang, kesetiaan, patriotisme, dan 

kepahlawaan. Khusus tentang patriotisme, biasanya dimunculkan dalam cerita yang 

menggambarkan kekuatan tokoh protagonis untuk membela kerajaan atau keraton 

yang berada dalam kondisi berbahaya. Selain itu, kita juga bisa menemukan makna-

makna tentang perdamaian, kerukunan hidup, dan religi.  

 

2) Ludruk  

Ludruk adalah sebuah pertunjukkan yang berbentuk sandiwara berbahasa Jawa 

dialek Arek dan menyajikan cerita berwarna kerakyatan yang cukup kental. Sumber 

cerita yang disajikan berakar pada legenda, cerita kepahlawanan rakyat, dan sering pula 

berakar pada realitas kehidupan sosial masyarakat (Kasemin, 1999:11). Dalam Kamus 

Javanansch Nederduitsch Woorderbach oleh J.F.G Gerieke dan T. Roorda, makna ludruk 

adalah badhut. Selain badhut, kata ludruk dalam kamus-kamus kuno berarti bangsane 

tledhek atau tledhek lanang, maksudnya ‘penari laki-laki yang memakai pakaian wanita’ 

atau disebut travesti. Hutomo (1993) menyatakan bahwa pada abad ke-17 kata ludruk 

dalam arti badhut atau bebadhutan telah menjadi kesenian rakyat. 

Perjalanan ludruk dari waktu ke waktu: Ludruk sebagai kesenian khas Jawa 

Timur belum diketahui secara pasti awal sejarahnya. Supriyanto (1992) membagi 

ludruk ke dalam tiga periode, yaitu (1) lerok ngamen, (2) lerok besut, dan (3) lahirnya 

ludruk sebagai teater berlakon. Hutomo (1993) membagi periodisasi ludruk menjadi 

tujuh periode, yaitu (1) ludruk bandan, (2) ludruk lerok, (3) ludruk besutan, (4) ludruk 

panggung, (5) ludruk sebagai alat perjuangan, (6) ludruk sebagai alat partai politik, dan (7) 
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Gambar 155 

Kiri, adegan romantis. Kanan, adegan dagelan 
(Foto koleksi Taman Budaya Jawa Timur [TBJT] 2012) 

 

Struktur pertunjukan ketoprak: Pertunjukan ketoprak dimulai dengan “talu”, 

yaitu memainkan gending pembuka sebagai tanda bahwa pertunjukan segera dimulai. 

Pertunjukan dimulai dengan menyajikan tari srimpen atau tarian gambyong yang 

ditarikan oleh sekelompok penari wanita. Setelah itu, mulailah jejer pertama yang 

selalu diawali dengan tembang bage-binage antara raja, punggawa, dan para prajurit. 

Adegan kedua biasanya adalah adegan perang antara tokoh antogonis dan protagonis 

dan adegan tamansari yakni seorang putri dalam taman ditemani para emban. Dalam 

adegan ini disajikan tembang dolanan yang menghibur penonton dan lawakan ringan. 

Dalam adegan ini seringkali juga muncul adegan romantis yang seringkali disebut 

gandrung yang disajikan dengan tembang-tembang kasmaran. Lagu-lagu yang 

disampaikan berupa rayuan cinta yang disebut pangungrum. Gaya dan lantunan lagu ini 

dalam ketoprak menjadi gaya yang khas sehingga sering disebut gending ketoprakan. 

Biasanya, setelah adegan taman sari dilajutkan dengan adegan jejer sabrang, yaitu 

adegan kelompok antagonis, antara raja sabrang dan para prajuritnya.  

Pesan mulia: Seperti tontonan yang lainnya, ketoprak merefleksikan tatanan 

etika, moral, dan keindahan seni. Setiap cerita selalu mengemban misi kemanusian 

dengan mengungkap nilai cinta, kasih sayang, kesetiaan, patriotisme, dan 

kepahlawaan. Khusus tentang patriotisme, biasanya dimunculkan dalam cerita yang 

menggambarkan kekuatan tokoh protagonis untuk membela kerajaan atau keraton 
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adalah badhut. Selain badhut, kata ludruk dalam kamus-kamus kuno berarti bangsane 
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ludruk sebagai pesanan sponsor. Sementara itu, Kasemin (1999:12--15) membagi 

periodisasi ludruk ke dalam empat bagian, yaitu (1) ludruk bandan, (2) ludruk lerok, (3) 

ludruk besutan, dan (4) ludruk panggung. 

 Penelusuran sejarah seni ludruk didasarkan pada kajian filologi mengandung 

berbagai kelemahan karena terlepas dari wujud kesenian yang nyata (empirik), padahal 

data yang berupa prasasti tidak tersedia. Itulah sebabnya sampai sekarang belum ada 

kesamaan pandang tentang kelahiran seni ludruk. Namun, mengikuti pendapat 

Hartono, secara umum perkembangan ludruk dapat dipilah dalam 3 periode, yaitu 

periode lerok ngamen, lerok besut, dan ludruk berlakon (1990:10).  

Periode lerok ngamen adalah periode paling awal tumbuhnya ludruk. Pada 

periode ini ludruk masih berupa kelompok ngamen yang menyuguhkan cerita lucu, 

diiringi musik ngamen mulut dan kendang. Periode ini berlangsung terus 1907--1915.  

Periode lerok besut merupakan periode penting bagi perkembangan ludruk bahwa lerok 

mulai dinikmati masyarakat sebagai tontonan tanggapan. Ludruk pada periode ini 

“ditanggap” masyarakat untuk meramaikan hajat perkawinan, khitan, ataupun nazar. 

Pertunjukan dilakukan di halaman rumah dengan diterangi obor, dimainkan oleh tiga 

orang pemain yang memerankan Rusmini, Besut, dan Paman Jamino. Periode lerok besut 

merupakan pertunjukkan awal ludruk dan berlangsung antara tahun 1915--1920. 

Periode ini juga dsebut sebagai periode ludruk besep yang menampilkan peran Besut, 

Jeminah, dan Jamina. Pada periode ini pertunjukan ludruk telah diiringi gamelan 

slendro yang terdiri atas kendang, saron, kempul, gong situ, dan slenthem. 

Periode ketiga adalah periode ludruk tahun 1920--1930. Pada periode ini ludruk 

telah berkembang menjadi sebuah tontonan romantis yang tidak hanya melakonkan 

cerita Besut, tetapi mulai menyajikan cerita legenda dan lain-lain. Pada periode ini 

pertunjukan diawali dengan tari remo. Ludruk telah berkembang menjadi tontonan 

tonil yang telah menjadi aset komersial. Periode ini merupakan periode keemasan bagi 

pertunjukan ludruk, atas kepiawaian Cak Durasim ludruk berkembang di mana-mana.  

Pementasan ludruk dalam bentuk sandiwara seperti yang masih bisa kita 

saksikan hari ini dipelopori oleh Cak Gondo Durasim di Surabaya sekitar tahun 1930-

an. Pada masa ini, ludruk menjadi kritik yang tajam terhadap pemerintah kolonial. 

Sementara, ludruk sempat mengalami masa-masa suram atau tiarap karena peristiwa G 

30 S 1965. Karena ludruk dianggap sebagai kesenian rakyat yang penuh dengan pesan-

pesan kultural dan perjuangan, pemerintah menghidupkan kembali ludruk dalam 

pembinaan aparat militer.  

Perkembangan ludruk belum selesai terbukti masih ada yang mencoba 

mewujudkan dengan iringan orkes gambus sebagaimana terjadi pada pertunjukan 

Gambus Mistri. Walaupun perkembangan ludruk selanjutnya dikhawatirkan dengan 

pasaran kaset yang membanjir, ludruk makin terdesak ke pinggiran kota. Akan tetapi, 

ternyata ludruk masih disenangi oleh masyuarakat perdesaan. Pada pertumbuhan 

berikutnya dicatat beberapa nama perkumpulan yang cukup tangguh, antara lain 

Keluarga RRI Surabaya, Gema Tribata, Jombang Selatan, Sidik Cs, Teratai Jaya, Sari 

Wangi, Irama Budaya, Karya Budaya,Sari Murni, dan Baru Budi. 

Perkembangan ludruk saat ini menunjukkan gairah hidup yang sangat baik di 

wilayah Jawa Timur, yang tersebar pada daerah Surabaya, Gresik, Lamongan, Jombang, 

Mojokerto, Nganjuk, Kertosono, Blitar, Malang, Pasuruan, dan Jember. Khusus di 

Jember, ludruk juga dikenal dengan istilah topeng Madura yang menggunakan bahasa 

Madura dalam pertunjukannya. Ludruk hidup karena mendapatkan dukungan dari 

masyarakat melalui tanggapan dalam upacara hajatan, sedekah bumi, dan lain-lain. 

Sudah barang  tentu penggemar ludruk ini tersebar di wilayah-wilayah perdesaan.  

Dalam acara hajatan satu kelompok ludruk biasa menerima kontrak main antara 

Rp6.000.000,00 s.d. Rp13.000.000,00 bergantung pada jarak tempuh lokasi pentas 

dan fasilitas yang disediakan penanggapnya. Di Surabaya ludruk Irama Budaya masih 

memiliki jadwal pentas rutin di THR Surabaya. 

Struktur pertunjukan ludruk: Pertunjukkan ludruk terdiri atas 3 bagian 

utama. Pertama, bagian awal dibuka dengan tarian remo atau ngremo yang diperagakan 

oleh seorang penari pria atau wanita. Penari menarikan ragam gerak yang khas dengan 

menggunakan gongseng pada kaki kanan yang disertai permainan sampur. Tari ini 

merupakan bentuk ucapan selamat datang pada pemirsa dengan melantunkan 

tembang/kidung yang oleh masyarakat dinamakan panembrama/pangayubagya. Setelah 
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ludruk sebagai pesanan sponsor. Sementara itu, Kasemin (1999:12--15) membagi 

periodisasi ludruk ke dalam empat bagian, yaitu (1) ludruk bandan, (2) ludruk lerok, (3) 

ludruk besutan, dan (4) ludruk panggung. 

 Penelusuran sejarah seni ludruk didasarkan pada kajian filologi mengandung 
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kidungan, biasanya dilanjutkan dengan lawakan yang dilakukan oleh dua, tiga, atau 

lima pelawak, baik dalam peran laki-laki semua maupun dengan peran wanita. 

Bagian kedua menyajikan kidungan dibawakan oleh dua orang pemain. 

Kidungan berisi lirik menyambut tamu dengan ramah, sindiran/kritik sosial, dan 

sesekali membawakan lawakan untuk menghibur penonton. Bagian terakhir adalah 

sajian lakon yang ceritanya dibawakan sekelompok pemain laki-laki dan perempuan 

dengan memainkan beberapa peran. Cerita diangkat dari cerita rakyat, legenda,  

babad, dan cerita aktual yang bersumber dari realitas hidup. Misalnya, lakon 

Sawunggaling, Sogol Pendekar Sumur Gemuling, Branjang Kawat, Sakerah, dan Sarip Tambak 

Oso.  

Ludruk menggunakan  dialog dalam bahasa Jawa dialek Jawa Timur sehari-hari 

dengan iringan gamelan slendro dan pelog. Gending-gending yang dipergunakan 

adalah jula-juli Surabayaan dalam segala garapan irama. Kadang-kadang untuk 

membantu dramatisasi lakon dipakai gending-gending, baik yang berupa karya 

tradisionil maupun ciptaan baru. Selain iringan gamelan, juga dihadirkan nyanyian 

pesinden. 

   
Gambar156 

Kiri, romantisme kaum jelata (dokumen TBJT 2012). Kanan, kidungan dan lawakan 
(dokumen KBJ V Jawa Timur),  

 
Pementasan ludruk dilakukan di area terbuka dan panggung proscenium 

dilengkapi dengan dekorasi lukisan realistis. Pementasan dilakukan dalam rangka 

pesta perkawinan, khitanan, kaulan, dan perayaan hari besar. Pementasan juga 

dilakukan secara komersial dengan menjual karcis dengan jalan melakukan 

pertunjukan di gedung ataupun tobong di pusat keramaian kota, pasar malam, dan 

sebagainya. Ludruk juga disiarkan oleh radio pmerintahan dan nonpemerintah, 

beredar dalam bentuk kaset yang disponsori perusahaan obat-obatan, minuman, dan 

sebagainya. 

Pesan mulia: Sebagai teater yang menghibur masyarakat, ludruk mengusung 

pesan-pesan sosial yang bersifat kritis. Setiap lakon yang disajikan mengandung nilai 

patriotik, kesetiaan, kejujuran, ataupun nilai-nilai kemanusiaan lainnya melalui garap 

lakon dan medium lainnya. Khusus tentang kritik sosial, ludruk memang menjadi 

medium yang sangat tepat untuk menyuarakan ketidakberesan yang berlangsung 

dalam masyarakat dan bangsa ini, termasuk di dalamnya keluarga. Kepekaan terhadap 

isu-isu sosial atau ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat menjadikan ludruk 

selalu “tanggap terhadap kondisi zaman” meskipun para seniman/watinya harus 

bersaing dengan kesenian pop. Dengan fungsi kritik itu pula, masyarakat selalu akan 

diingatkan terhadap permasalahan-permasalahan nyata yang berlangsung dalam 

kehidupan mereka.  

 

3) Janger 

Janger adalah salah satu bentuk pertunjukan di Banyuwangi yang menyajikan 

legenda, babad, ataupun cerita sejarah lokal dengan diiringi permainan gamelan 

berirama Bali dengan menggunakan bahasa Jawa mataram. Para pemain janger 

menampilkan perannya dengan menggunakan pola gerakan tari Bali dengan 

mengenakan kostum tradisi Bali pula. Kesenian ini merupakan teater tradisional 

Using yang unik karena bentuk pertunjukannya menggabungkan 3 tradisi, yaitu 

Mataraman, Bali, dan Using. Hal itu menunjukkan bahwa para seniman/wati dan 

masyarakat Banyuwangi memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap pengaruh 

budaya dari luar.  

Janger dalam penuturan masyarakat banyuwangi disebut dalam banyak istilah 

sesuai dengan kelompok yang memainkannya, misalnya Damarulan dan Jinggoan. 

Perbedaannya, kalau Damarulan lebih menekankan perjuangan Damarulan, tokoh 

utama, melawan Minak Jinggo. Sementara, jinggoan lebih menonjolkan keberanian 

dan kekuatan Minak Jinggo terhadap kekuasaan Majapahit. 
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Pada masa perjuangan janger tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga 

menyisipkan pesan-pesan perjuangan untuk melawan penjajah. Banyak pejuang yang 

menyamar sebagai pemain janger. Yang menarik adalah pertunjukan janger pada era 

Reformasi. Sejak era ini berkembang pemahaman yang membalik cara pandang 

masyarakat awam tentang sosok Minak Jinggo dalam pertunjukan janger. Minak Jinggo 

yang diyakini sebagai Bre Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari istri selir, adalah sosok 

pahlawan bagi sebagian besar masyarakat Using. Oleh karena itu, janger tidak lagi 

menempatkan Minak Jinggo sebagai penjahat, tetapi pahlawan yang harus dihormati.   

Model pertunjukan janger memiliki pola yang sama dengan pertunjukan 

ketoprak yang biasa ditemukan di Jawa pada umumnya. Pertunjukan dimulai dengan 

permainan  gamelan yang melantunkan lagu-lagu Banyuwangen atau campur sari yang 

dimainkan dengan gamelan Bali. Dalam pertunjukannya terdapat adegan jejer 

kedaton, jejer sabrang, taman sari, lawakan, adegan pertapaan, dan perang tanding. 

Adegan-adegan taman sari selalu dipenuhi dengan tembang-tembang romantis 

berbahasa Using, Jawa, dan beberapa repertoar lagu dari Bali. Pada adegan lawakan 

terdapat pula tradisi saweran dengan cara melempar bonus kepada pelawak untuk 

meminta lagu. 

   
Gambar 157. 

Kiri, adegan jejer. Kanan, adegan tamansari (dokumentasi TBJT). 
 

Perkembangan janger sekarang ini cukup menggembirakan karena masih disukai 

oleh masyarakat, baik yang berasal dari etnis Using, Jawa, maupun Madura. Cerita 

yang disajikan menjadi bagian penting dari refleksi identitas lokal masyarakat. Selain  

sangat menghibur, tontonan ini juga memiliki nilai komersial yang cukup menjanjikan 

bagi para pelaku pertunjukan. Hal ini memberikan rangsang kreatif bagi pemain 

janger untuk melakukan pembaruan, baik dari sisi teknik garap medium, regenerasi. 

maupun sisi manajerial. Beberapa cerita yang dimainkan direkam dan diedarkan di 

pasaran, ini membawa dampak yang sangat baik bagi meningkatnya harga  tanggapan.  

Pesan mulia: Seperti telah disinggung sebelumnya, Minak Jinggo dianggap 

sebagai pahlawan yang berani memperjuangkan hak-haknya kepada Raja Majapahit. 

Ini menegaskan bahwa meskipun oleh orang awam dianggap jelek dan jahat, ada 

kebenaran mulia dalam diri seorang Minak Jinggo yang patut diteladani. Perjuangan 

untuk menemukan kebenaran yang bisa berakibat baik bagi warga negara merupakan 

semangat besar yang dihadirkan melalui tokoh Minak Jinggo. Selain itu, popularitas 

pertunjukan janger di Banyuwangi, Jember, Situbondo, ataupun Bondowoso 

menegaskan sebuah diplomasi budaya yang dijalankan oleh para pemain janger 

sekaligus terus memperkuat identitas Using sebagai komunitas yang menelurkan 

kesenian ini.  

 

4) Kentrung  

Pertunjukan kentrung berakar pada tradisi tutur untuk menyampaikan 

tuntunan melalui cerita religi. Cerita disajikan dalam bentuk monolog oleh seorang 

dalang kentrung dengan diiringi permainan para penabuh kendang, ketipung, terbang, 

dan jedor. Cerita disampaikan dalam dinamika tutur dengan menyajikan cerita dalam 

berbagai model tutur lisan. Untuk itu seorang dalang kentrung harus mahir 

melantunkan tembang, menyusun narasi, melantunkan kidung, parikan, dan 

wangsalan untuk membangun dinamika dan alur dramatik. Kentrung pada beberapa 

daerah disebut juga jemblung.  

Menurut penuturan pelaku pertunjukan, kentrung pertama kali dikembangkan 

oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Hal ini dapat 

ditengarai dari cerita yang disajikan dalam pertunjukan kentrung lebih banyak 

bersumber pada sastra islami dan cerita panji yang juga diyakini digubah dan 

dipopulerkan oleh para wali di tanah Jawa. Cerita yang dibawakan bersumber dari 
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berbagai karya sastra dari cerita panji yang sering disebut pagedhogan, serat menak, 

beberapa karya sastra dari tanah parsi, dan cerita lokal. Di wilayah pesisir ada beberapa 

cerita lokal yang populer, antara lain Prawan Sunthi, Smarakandhi, dan Jaka Samudra. 

Cerita yang diambil dari sastra luar antara lain adalah Johar Manik, Lamdahor, dan 

Wong Agung Jayengrana.  

Dalang mengawali penyajian cerita dengan uluksalam dan membaca doa 

keselamatan. Setelah itu, dalang baru memulai cerita dengan beberapa bait tembang 

dengan menggunakan pola parikan, wangsalan sebagai ucapan selamat datang, 

menyampaikan puji-pujian kepada hadirin dan para leluhur. Kemudian, dalang  

menyajikan janturan untuk menarasikan adegan pokok dan menyajikan dialog tokoh 

yang dimuat dalam cerita dengan beberapa lantunan kidungan berupa parikan dan 

wangsalan yang bernilai filsafat. Pola penyajian ini selalu diulang dengan variasi 

lawakan pada narasi dan dialognya, sesekali dalang kentrung membuka dialog dengan 

penonton. Pada akhir pertunjukan dalang membacakan kidung mantra keselamatan 

yang sering disebut  sebagai donga tolak tanggul. 

 
Gambar 158 

Pertunjukan kentrung (courtesy Yudan, 2013) 
 

Pertunjukan kentrung di Jawa Timur tersebar di beberapa wilayah budaya. 

Sampai saat ini kentrung masih diminati di Tuban, Bojonegara, Lamongan, Gresik, 

Sidoarjo, Malang, Ngajuk, Madiun, Kediri, Blitar, Tulungagung, dan Lumajang. 

Kentrung dipertunjukkan untuk berbagai kepentingan ritual, hajatan (biasanya  khitan 

atau perkawinan), melepas nazar, dan ruwatan. Sampai sekarang ini pertunjukan 

kentrung membutuhan perhatian serius untuk tetap lestari sebagai aset kebudayaan 

Jawa Timur. Terputusnya regenerasi,  manajemen, dan kemandekan proses kreatif 

menyebabkan kentrung mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Mbah Surati dari Tuban 

danMbah Gimah dari Tulungagung pada usianya yang sudah uzur tidak lagi mampu  

menyajikan kualitas pertunjukan kentrung secara prima.Sementara anak cucunya tidak 

mungkin menekuni kentrung sebagai profesi. Kondisi Mbah Sumeh dari Blitar lebih 

memiliki peluang untuk beberapa kali tampil dalam beberapa acara tanggapan karena 

masih relatif muda dan energik.  

Pesan mulia: Kentrung mengusung nilai-nilai luhur terkait dengan falsafah 

hidup, ajaran  moral, agama, dan kemanusiaan. Semua lakon yang disajikan pada 

kentrung merefleksikan cinta dan kesetiaan, patriotisme, kejujuran, dan keluhuran 

budi pekerti. Selain itu, kentrung juga memberikan pelajaran berharga bahwa sebuah 

pertunjukan seni tradisional bisa dilakukan dengan iringan alat-alat musik sederhana, 

tidak harus dengan alat-alat yang serba lengkap. 

 

5) Sandhur Tuban 

Istilah sandhur berasal dalam penuturan masyarakat yang dimaknai sebagai 

bentuk pertunjukan yang dilakukan untuk menghibur diri dan menghibur masyarakat. 

Dalam teks pertunjukan sandhur dituturkan, lare angon sesandhuran kangge nglipur ati 

para sedulur.  Dalam penuturan komunitas pendukungnya, sandhur dimaknai dalam 

beberapa konsep. Pertama, sandhur diartikan sebagai tembung garba7 dari sandhing 

luhur, artinya ‘berdampingan dengan leluhur’. Kedua, sandhur adalah sandhangan 

dhuwur, menyiratkan makna ‘keluhuran’. Kata dhuwur dan luhur berkaitan erat dengan 

‘leluhur’ atau ‘yang dimuliakan’, ‘yang dijunjung tinggi’. Pertunjukan sandhur 

merupakan aspirasi spiritual untuk menjunjung tinggi leluhur yang telah berjasa labuh 

labet babat alas dadi desa sing reja dadi dukuh sing makmu. Ketiga, sandhur juga diartikan 

sebagai beksan ngedhur yang artinya ‘menari semalam suntuk’ serta beksan mundur, 

‘menari dengan bergerak ke belakang’. 

Masa kejayaan dan masa surut: Dalam catatan Joko Susilo (2012:3), 

pertunjukan Sandhur pada tahun 1960-an mengalami pertumbuhan pesat di wilayah 

Kabupaten Tuban, terutama di wilayah sepanjang Pegunungan Kendheng. Di 
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berbagai karya sastra dari cerita panji yang sering disebut pagedhogan, serat menak, 

beberapa karya sastra dari tanah parsi, dan cerita lokal. Di wilayah pesisir ada beberapa 

cerita lokal yang populer, antara lain Prawan Sunthi, Smarakandhi, dan Jaka Samudra. 

Cerita yang diambil dari sastra luar antara lain adalah Johar Manik, Lamdahor, dan 

Wong Agung Jayengrana.  

Dalang mengawali penyajian cerita dengan uluksalam dan membaca doa 

keselamatan. Setelah itu, dalang baru memulai cerita dengan beberapa bait tembang 

dengan menggunakan pola parikan, wangsalan sebagai ucapan selamat datang, 

menyampaikan puji-pujian kepada hadirin dan para leluhur. Kemudian, dalang  

menyajikan janturan untuk menarasikan adegan pokok dan menyajikan dialog tokoh 
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lawakan pada narasi dan dialognya, sesekali dalang kentrung membuka dialog dengan 

penonton. Pada akhir pertunjukan dalang membacakan kidung mantra keselamatan 

yang sering disebut  sebagai donga tolak tanggul. 
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Kecamatan Palang terdapat 6 kelompok sandhur yang tersebar di wilayah Cendaro, 

Dawung, Tegal Bang, Pucangan, Leran Kulon, dan Leran Wetan. Di Kecamatan 

Semanding terdapat 7 kelompok sandhur yang tersebar di wilayah Jarum, Randu 

Pokak, Penambangan, Kiring, Tunah, Genah Harja, dan Tengger. Sandhur juga 

tersebar di beberapa kecamatan lainnya, yaitu Bangilan, Rengel, dan lain lainnya. 

Pada tahun 1965--1966 sandhur mengalami masa vakum karena huru-hara G30-

S 1965. Baru pada tahun 1970-an mulai muncul  kembali 3 kelompok sandhur di 

Desa Kiring, Desa Bangilan, dan Randu Pokak, Kecamatan Semanding Kabupaten 

Tuban. Pada masa ini pementasan sandhur bersifat sporadis dan terkait ritual, serta 

beberapa penampilan untuk kepentingan penelitian mahasiswa guna memenuhi tugas 

kuliah, pendokumentasian, pementasan untuk mengisi budaya.         

Jalannya pertunjukan sandhur dan makna-makna kulturalnya: Sandhur 

merupakan pertunjukan ritual yang melekat dalam tradisi masyarakat agraris di 

wilayah Tuban. Sandhur menyajikan permainan dramatik yang menampilkan 4 tokoh 

utama, yaitu Balong, Petak, Tansil, dan Cawik. Secara kontekstual, sandhur memiliki 

pertalian erat dengan tradisi pedhayangan, yaitu suatu tradisi penghormatan leluhur 

desa. Tradisi pertunjukan terkait dengan ritual nyekar di tempat yang diyakini dhayang 

bersemayam, biasanya pertunjukan sandhur dilakukan pada beberapa pedhayangan 

secara berurutan, pentas di tanah lapang,  ataupun di pelataran rumah.  

Dalam pertunjukan disajikan cerita yang berkaitan erat dengan fenomena 

kehidupan masyarakat masyarakat agraris. Sandhur mengungkap kebijakan ekologi 

bertani, perburuan, perdagangan, bahkan sampai pada budaya urban yang ditengarai 

dengan tumbuhnya peluang mencari pekerjaan di kota. Permainan disajikan dengan 

berbagai atraksi yang bersifat ritual dan magis.  

Mengamati kenyataan dalam kehidupan tradisi masyarakat, sebagai sebuah 

refleksi, sandhur menjadi citra yang memberikan gambaran tentang hajat hidup dan 

cita rasa yang dihayati oleh masyarakatnya. Perubahan sosial-budaya masyarakat 

dituturkan dalam permainan dramatis yang menggambarkan situasi sosial 

kemasyarakatan agraris menuju budaya industri, menggambarkan peralihan tatanan 

hidup masyarakat pedesaan menuju budaya kota.  

Pertunjukan sandhur dimulai dari memilih dan menentukan pemain Balong, 

Petak, Tansil, dan Cawik. Pemilihan pemain diambil dari kelompok bocah angon 

(pengembala yang belum khitan). Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bocah 

angon yang belum dikhitan masih suci sehingga dapat menjadi media masuk dan 

turunnya  roh leluhur, malaikat, ataupun bidadari. Setelah pemeran Balong, Petak, 

Tansil, dan Cawik terpilih, dilanjutkan dengan tirakat bagi para pemerannya. Para 

pemeran Balong, Petak, Tansil, dan Cawik tidak boleh keluar rumah, dan bergurau.  

Selama tujuh hari pada penghujung ritual tirakat, para pemeran harus menjalani puasa 

ngebleng8. 

Acara selanjutnya adalah ritual nyetri sandhur, yaitu berkunjung atau berziarah ke 

tempat-tempat yang dianggap keramat (makam leluhur, punden, atau tempat yang 

dianggap suci dan keramat). Ziarah bertujuan mendapatkan keselamatan dalam 

menggelar pertunjukan sandhur. Juru kunci menuntun perziarahan diikuti oleh 

pemain, yaitu Panjak Hore, Balong, Petak, Cawik, dan Tansil. Semua peralatan yang 

dianggap penting disertakan dalam kegiatan nyetri, meliputi busana sandhur, ebeg 

(jaran kepang), tali (kentheng), kendang, dan gong bumbung. Pelaku pertunjukan 

beranggapan bahwa peralatan yang dibawa nyetri akan mendapatkan kekuatan tertentu 

sehingga pertunjukan akan berjalan dengan baik tanpa halangan apa pun. Kegiatan 

nyetri dilakukan selama tujuh hari dari makam satu ke makam lainnya. 

Pawang memulai pergelaran dengan tanduk sandhur, yakni mantra panjang yang 

dibacakan pada saat memasuki inti pertunjukan ritual sandhur. Setiap dua bunyi vokal 

sebelum akhir kalimat dibaca dengan suara memanjang. Setiap akhir pembacaan 

kalimat-kalimat mantra disahut dengan kata inggih (ya) secara serentak oleh pemain 

dan penonton. Setelah tanduk, pertunjukan mulai dengan menyajikan cerita secara 

runtut mulai dari Golek Gawean, Pethak mencari pekerjaan. Pada inti pertunjukan 

diawali perjalanan Pethak yang hidupnya miskin tapi jiwanya suci, jujur dan suka 

mengabdi untuk hidupnya. Mencari pekerjaan kepada wak germo dan ditolak, 

dilanjutkan ke tempat Balong.  
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Gambar159 

Salah satu adegan dalam pertunjukan sandhur  
(courtesy Suwarmin, 2003). 

 

Pethak diterima Balong membantu menggarap ladang pertanian. Karena Balong 

tidak ada modal, Pethak disuruh menggadaikan bedil (senapan) ke wak germo. Uang 

hasil gadai sebagian untuk nanggap sindhir (tayub) dan sebagian untuk babat alas 

pertanian. Pethak berangkat ke wak germo nanggap sindir dan kembali ke balong 

untuk melaporkan kalau sudah mendapatkan sindhir yang dikehendaki. Lalu, pethak 

disuruh menjemput sindir, sekembali mapag sindir atau adegan sindiran. Dalam 

adegan ini yang menjadi sindir adalah Cawik, sedangkan Pethak, Tansil, dan Balong 

adalah pengibingnya. 

Adegan berikutnya adalah bancik endhong, yaitu para pemain sandhur secara 

bergantian kakinya menaiki endhog (telur). Adegan ini menyiratkan menapak pada 

dunia baru. Permainan dilanjutkan dengan adegan bancik kendhi, yaitu pemain 

sandhur secara bergantian kakinya menaiki kendi. Adegan ini memiliki makna bahwa 

hidup harus arif dan bijak. Selanjutnya, secara berurutan menampilkan cerita babat 

alas, waker-mantri alas, ngrakal, nyai-nyaian, dan bancik dengkul yang menyiratkan makna 

kerja keras. Selain itu, juga ada cerita tentang siklus kehidupan, seperti icir (masa 

tanam), sambang tegal, kaji-kajian, Cino dingklang, undhoh-undhoh (panen), bancik pundhak 

(makna meraih kedewasaan), madheg ratan, Pethak minggat, manten–mantenan, besan-

besanan, Cawik mbobot, nyolong klopo,  bandhan, dan diakhiri dengan kalongkingan. 

Pada saat kalongkingan para pemain menari mengelilingi gagar mayang hingga 

salah satu pemain kerasukan. Penari yang tak sadarkan diri seluruh pakaiannya dilepas 

tinggal celananya saja, kemudian  digendhong mengelilingi gagar mayang. Pemain itu 

kemudian diikat dan dibaringkan di bawah meja sesaji. Tak lama kemudian ia 

dikeluarkan dari kolong meja dengan ikatan terlepas. Pemain tersebut dalam keadaan 

tidak sadarkan diri.9 Selanjutnya, ia dibawa ke gagar mayang yang terdapat dua tiang 

bambu menjulang ke atas yang disambungkan tali melintang. Suasana semakin 

mencekam karena dalam keadaan tidak sadar dan tangan dikaitkan pada tali, anak itu 

menari di atas seutas tali yang melintang ke kanan dan ke kiri sambil mengambil kupat 

lepet yang digantungkan pada tali tersebut.  

Kemudian kupat lepet dilempar ke penonton. Mereka meyakni bahwa siapa saja 

yang bisa menangkap kupat lepet tersebut akan mendapatkan keberuntungan. Pada 

saat yang sama, panjak hore melantunkan lagu kelongking pembuka dan diikuti 

penonton sambil menatap ke atas dan si pemain masih menari di atas tali. Adegan 

kalongking ini tidak boleh menggunakan alat penerang apapun, termasuk memotret, 

karena apabila hal itu dilakukan akan mencelakakan anak yang menari tersebut. Selain 

ada yang menyanyi, anak-anak ada yang memanggil dengan teriakan “mudhun cung wis 

padhang cung (turun nak sudah pagi nak)”. Bila ia akan turun atau sudah turun 

setengah tali, ada yang berteriak “munggah cung-munggah cung iseh bengi cung (naik nak, 

naik nak masih malam nak)”. 

Pertunjukan sandhur tidak hanya terdapat di Tuban, tetapi juga di Lamongan 

Bojonegara, dan Ngajuk sebelah utara. Sampai saat ini sandhur masih digunakan 

untuk acara ritual ruwatan dan melepas nazar.  

Pesan mulia: Sandhur menyampaikan pesan bernilai religius terkait dengan 

kesadaran melestarikan alam sekitar, mencintai sesama, tekun, kerja keras, dan pasrah 

kepada Tuhan Sang Pencipta Semesta. 

 

6) Sandhur Madura 

Pertunjukan sandhur Madura memiliki model pertunjukan yang lebih rumit 

karena menampilkan berbagai macam unsur seni pertunjukan. Pertunjukan ini diawali 

dengan tayub blandaran yang terkait dengan kegiatan sosial otok-otok (semacam arisan), 

bhubuwen (Jawa, buwo), dan dilanjutkan dengan menyajikan lakon ludruk. Dalam 
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6) Sandhur Madura 
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dengan tayub blandaran yang terkait dengan kegiatan sosial otok-otok (semacam arisan), 

bhubuwen (Jawa, buwo), dan dilanjutkan dengan menyajikan lakon ludruk. Dalam 
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pertunjukan kesenian sandhur, terdiri dari 4 macam sajian kesenian yang membentuk 

satu repertoar penyajian, yaitu panggilan, tandheng giliran (Bladaran, Dhong-Endhong, 

Tandheng Rosak), ludruk, dan mbok-mbok yang menjadi sajian utama digelar dalam 

bentuk cerita semalam suntuk. Sementara itu, tandheng blandaran dan dhong-endhong 

merupakan salah satu tandheng pembuka dalam sajian sandhur. 

Struktur pertunjukan dan makna-makna kulturalnya: Pertunjukan ini selalu 

diawali dengan permainan gamelan sebagai tanda pertunjukan akan segera dimulai. 

Semua tamu undangan yang telah berkumpul menikmati perjamuan yang telah 

disediakan. Semacam tayuban, tamu undangan dipanggil satu persatu untuk menari 

dan kemudian memberikan saweran kepada tandheng. Namun, yang paling inti adalah 

abubhu, yaitu memberikan uang dalam amplop kepada tuan rumah; buwuhan). Acara  

selanjutnya disebut dengan tandheng giliran yang berisi blandaran, dhong-endhong, dan 

tandhek rosak. 

Blandaran merupakan tarian sosial yang bertujuan untuk mempererat 

persaudaraan dengan cara menari secara bergiliran sesuai dengan konvensi dan tradisi 

yang berlaku. Dhong-endhong menyiratkan rasa hormat, harapan, dan kasih sayang yang 

melandasi ikatan persaudaraan. Dhong-endhong merupakan bagian pembuka sebagai 

penyambutan tamu undangan terkait dengan bhubuwen. Setelah itu dilanjutkan 

dengan tandheng rosak, menampilkan lawakan untuk menghibur sekalian yang hadir 

dalam perjamuan.                 

Acara berikutnya merupakan sajian ludruk. Ludruk berisikan sajian cerita atau 

drama yang menceritakan kehidupan sehari-hari, seperti ibu tiri,  binek dua’ (istri dua), 

dan cerita lain yang aktual dalam kehidupan masyarakat. Bagian ini merupakan 

refleksi nilai kemasyarakatan terkait dengan etika sosial dan religi masyarakat. 

Selanjutnya adalah acara mbok-mbok berisi sebuah cerita yang menceritakan sejarah 

atau cerita rakyat yang populer, antara lain Pak Sakera, Kek Lesap, dan Bok Leter Mak 

Leter. 

Pertunjukan sandhur diiringi gamelan pelog dengan menyajikan gending-

gending yang populer dalam konvensi pertunjukan, antara lain Yang Layang, Dhong 

Endhong, Rururu, Ong Naong Djeh, Orambak, dan Talang. Lagu-lagu kejhungan, 

dilantunkan dalam bahasa Madura oleh seorang vokalis laki-laki. Demikian pula 

tandak, dia melantunkan lagu dengan bahasa Madura. Di Madura pertunjukan 

sandhur merupakan pertunjukan yang  penting dari sisi sosial kemasyarakatan karena 

pertunjukan ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem kerukunan dan 

gotong royong sehingga integritas masyarakat tetap terjaga. Pertunjukan sandhur 

Madura tidak hanya dijumpai di Madura saja, tetapi dapat dijumpai di Surabaya, yaitu 

di daerah Pegirian, Kenjeran, Pasar Turi, Demak, dan Dupak yang mayoritas dihuni 

oleh masyarakat Madura. 

   
Gambar160 

Salah satu adegan dalam sandhur Madura 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa, 2011) 

 

Sandhur saat ini: Di Bangkalan terdapat 2 kelompok sandhur yang masih 

memiliki kelengkapan aset pertunjukan,  gamelan, perangkat panggung sederhana, dan 

beberapa pemain yang setia. Semua pemain sandhur adalah laki-laki. Dua tandak yang 

tampil dalam pertunjukan diperankan laki-laki yang mengenakan kostum wanita. 

Biasanya pertunjukan sandhur diselenggarakan di ruang terbuka sehingga arena pentas 

yang dibuat disesuaikan dengan lingkungan fisik tempat pertunjukan sandhur 

dilaksanakan. Pengguna jasa pertunjukan sandhur Madura mulai surut karena 

berubahnya sistem sosial kemasyarakatan akibat modernisasi yang berlangsung di 

segala bidang kehidupan. Selain itu, banyak warga Madura merantau  ke luar pulau 
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meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kelompok masyarakat dan 

keluarganya sehingga mengalami banyak kendala untuk menjalani tradisi lama.  

 
 

7) Wayang Kulit 

Sejarah pertunjukan wayang kulit dapat ditelusuri melalui Prasasti Balitung 

(Alasanton, 939 M; Cane, 1021 M). Beberapa  relief candi  juga menggambarkan cerita 

wayang, seperti relief Prambanan melukiskan cerita Kresnayana, Candi Rarajonggrang  

berisi cerita Ramayana, Candi Pamandian Jalatunda (977 M) mengungkap  cerita 

Sayembara Drupadi, Candi Selamangleng berisi cerita Arjunawiwaha, dan Candi Jago di 

Malang memuat cerita Tantri, Kunjarakarna, Partayadnya, Arjunawiwaha, dan Kresnayana 

(1343 M). Sementara, Candi Penataran di Blitar memiliki relief cerita Sawitri, Setiawan, 

dan Ramayana (1450 M), Candi Tegawangi di Kediri (1370 M) memuat cerita 

Sudamala, dan Candi Sukuh di Karanganyar (1440 M) memuat cerita Sudamala dan 

Bimasuci. 

Beberapa karya sastra yang memuat cerita pertunjukan wayang kulit sebagai 

tontonan dan tuntunan dapat ditemui dalam Kakawin Arjunawiwaha, pupuh V 

Sikharini, bait 9, yang ditulis oleh Empu Kanwa pada zaman Raja Airlangga di Jawa 

Timur, abad XI (1019-1042 M). Kitab Wretasancaya (abad XII) yang ditulis oleh Empu 

Tan Akung pada Sekar Madraka menyebutkan penggunaan kelir (layar) dalam 

pertunjukan wayang, begitupula dalam Kitab Baratayuda (Empu Sedah 1157 M) pada 

Sekar Sardulawikridita. Kitab Tantu Panggelaran (abad XII) menceritakan para dewa 

turun ke Arcapada, yakni Batara Ciwa, Brahma, dan Wisnu mempergelarkan wayang 

dengan menggunakan gawang, kelir, serta wayang dari kulit kerbau yang dipahat. 

Dengan perlengkapan itu, Batara Ciwa, Brahma, dan Wisnu  melakukan pertunjukan 

wayang di berbagai tempat (Soetarno, 1995:3).  

Kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Kawi sebagai sumber cerita wayang di 

antaranya adalah Kitab Utarakanda, Kunjarakarna dan Gatotkacasraya karya Empu 

Panuluh (1157 M) serta Kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Pada zaman Majapahit 

(1429-1522 M) ditulis kitab-kitab seperti Serat Dewaruci, Sudamala, dan Korawasrama 

dalam bahasa Jawa Tengahan. Pada zaman Islam kesusastraan wayang terus ditulis, 

seperti Serat Manikmaya, Arjunawiwaha, Ramayana Jarwa, dan Baratayuda oleh 

Yasadipura (1725-1735 M), Serat Lokapala/Arjunasasra oleh Yasadipura II, Serat 

Centhini oleh Yasadipura II, Ranggasutrasna, dan Tafsir Anom oleh Paku Buwana V. 

Selanjutnya, ditulis cerita wayang seperti Arjunasasra dan Partakrama oleh Sindusastra, 

cerita Jagalbilawa, Semar Barang Jantur, oleh Kusumadilaga, serta Serat Paramayoga dan 

Serat Pustakaraja yang ditulis oleh Ranggawarsita (1830-1893 M).  

Perkembangan dan struktur pertunjukan wayang kulit di Jawa Timur: 

Wayang kulit di Jawa Timur  terdiri atas dua gaya, yaitu wayang kulit gaya Surakarta dan 

wayang kulit gaya brang wetan yang sering disebut “wayang cekdong”. Wayang kulit gaya 

Surakarta  populer pada hampir sebagian besar wilayah Jawa Timur, terutama residu 

budaya mataraman yang terbentang mulai Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Madiun, 

Nganjuk, Magetan, Kediri, Tulungagung, Blitar, hingga Lumajang, Jember, dan 

Banyuwangi. Pada daerah-daerah ini lahir dalang-dalang yang kondang, pesinden 

ternama yang memiliki wilayah tanggapan  sampai ke luar daerahnya.  

Pertunjukan wayang kulit yang berakar pada tradisi Surakarta memiliki struktur 

lakon yang terdiri atas pathet nem, pathet sanga, dan pathet manyura. Pada pathet nem 

berisi adegan jejer, babak unjal, bedhol jejer, gapuran, kedhatonan, paseban jawi, budhalan, 

kapalan, pocapan kreta atau gajah, perang ampyak, adegan sabrang, budhalan, dan perang 

gagal. Untuk pathet sanga berisi adegan gara-gara (dalam lakon tertentu), adegan pretapan 

atau di tengah hutan, alas-alasan, perang kembang, adegan sintren, dan perang sintren, 

sedangkan pathet manyura berisi adegan manyura, perang sampak manyura, perang bubruh, 

tayungan, dan tancep kayon. 

Wayang kulit “cekdong” tumbuh dan berkembang di wilayah budaya Arek 

meliputi Jombang Mojokerta, Gresik,  Lamongan, Pasuruan, dan Malang. Pertunjukan 

wayang kulit ini memiliki keindahan yang khas karena menggunakan bahasa Jawa 

Arek sebagaimana digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Demikian pula gending 

yang digunakan dalam membangun struktur pertunjukan menggunakan gending-

gending wetanan. Di Jawa Timur, Ki Suleman dapat dipandang sebagai tonggak awal 

perkembangan wayang kulit Jawa Timuran. Dia dikenal sebagai dalang yang populer di 

wilayah Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang. Menurut Ki Suleman (dalam 
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Sudarsono, 2001:35), sebelumnya tidak ada gaya Porongan, Mojokertan, dan Malangan, 

yang ada wayang kulit Jawa Timur dari satu sumber. Para cantrik setelah pulang ke 

daerah masing-masing menjadi dalang dan mendapat dukungan masyarakat sehingga 

muncullah Subgya Pit Asmoro dari Mojokerto, Suwoto Gozali gaya Porongan, dan 

sebagainya. 

Pergelaran wayang kulit “cekdong” diawali dengan tari ngremo, kemudian 

dilanjutkan gending Gandakusuma mengiringi pelungan (mantra) tanda diawalinya 

pakeliran. Secara garis besar struktur lakon wayang kulit “cekdong”, dimulai dari (a) 

jejer pertama menggambarkan negara, pertapan, atau kayangan menampilkan tokoh 

protagonis; (b) adegan paseban Jawi; (c) jejer di keraton atau pesanggrahan; (d) adegan 

perang pertama; (e) jejer ketiga biasanya ditampilkan jejer pertapaan atau negara atau di 

dalam hutan atau di tengah perjalanan; (f) adegan perang kedua. Perjalanan satria 

bersama abdinya bertemu dengan prajurit dari negara tertentu, kemudian terjadi 

perang dan kemenangan di pihak ksatria; dan (g) jejer keempat, setelah perang kedua 

selanjutnya bergantian antara jejer atau adegan di suatu tempat kemudian perang. 

Model lakon seperti itu berlanjut sampai berakhirnya lakon. 

  
Gambar161 

Kiri, adegan jejer. Kanan, adegan perang tanding  
(Foto koleksi R Djoko Prakosa, 2012) 

 

Perkembangan wayang kulit di Jawa Timur: Adalah hal yang cukup 

menggembirakan melihat perkembangan wayang kulit hari ini, baik wayang kulonan 

(gaya mataraman) maupun wetanan karena memiliki prospek yang cerah secara 

komersial. Di wilayah budaya arek dalang wayang “cekdong” laris menerima 

permintaan pentas untuk berbagai kepentingan ritual dan hajatan. Begitupula dalang 

wayang mataraman di Jember juga masih sering menerima tanggapan. Para pelaku 

mengatakan “lumintu”, artinya selalu ada tanggapan dengan rezeki yang lumayan. 

Sekali pementasan pertunjukan wayang kulit berkisar Rp12.000.000,00 s.d. 

Rp20.000.000,00 Walaupun dirasakan tidak banyak, permintaan selalu mengalir ini 

merupakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan pertunjukan wayang kulit.  

Selain dukungan masyarakat, pemerintah menyelenggarakan festival yang 

merangsang tumbuhnya kreasi dan inovasi garap medium pakeliran wayang kulit. Hal 

tersebut juga dapat ditengarai adanya proses regenerasi  yang sangat baik bagi seluruh 

pelaku pertunjukan. Selalu muncul dalang muda potensial, pengrawit yang kreatif, dan 

sinden-sinden muda dengan suara emasnya. Pembinaan organisasi wayang PEPADI 

memiliki peran yang baik di sisi pemerintah untuk memberikan dukungan bagi 

perkembangan wayang kulit di Jawa Timur. 

Namun, satu realitas yang tidak bisa ditolak adalah bahwa saat ini generasi muda 

semakin jarang yang memahami makna-makna sosial dan kultural yang ada dalam  

pertunjukan wayang. Banyak di antara mereka yang menonton wayang hanya untuk 

menonton pertunjukan dangdut dan campursari di saat pembukaan sebelum jejer, 

limbukan, ataupun goro-goro. Tentu saja dibutuhkan pemikiran yang lebih cerdas dan 

kreatif untuk menyosialisasikan makna-makna sosial dan kultural wayang kulit.  

Pesan mulia: Pertunjukan wayang kulit secara umum memberikan gambaran 

nilai kemanusian melalui penampilan karakter dan perwatakan wayang: antara 

kejahatan dan kebaikan, antara Pandawa dan Kurawa, dan lain-lain. Keteladan yang 

selalu muncul adalah kebaikan selalu membuahkan kemuliaan hidup, angkara murka 

selalu dikalahkan oleh keluhuran budi. Hal ini menuntun kita pada penghayatan nilai 

kepribadian yang luhur. Selain itu, wayang juga mengandung nilai-nilai nasionalisme, 

mempertahankan kebanggaan dan kedaulatan kerajaan dari ancaman musuh. Ajaran 

tentang perjalanan manusia dalam menghayati nilai-nilai ketuhanan dalam laku dan 

batin juga bisa kita temukan seperti dalam lakon Dewa Ruci. 
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8)  Wayang Thengul 

Pertunjukan wayang thengul adalah tradisi pertunjukan wayang golek yang 

tumbuh dan berkembang di kabupaten Bojonegoro. Kata thengul dalam penuturan 

masyarakat berasal dari kata “methentheng terus menthungul”. Istilah ini menyiratkan 

makna spirit untuk selalu tampil dipermukaan ruang dan zaman. Wayang golek pada 

umumnya melakonkan cerita Menak, Panji, dan Gedhog. Wayang thengul Bojonegoro 

biasanya cenderung menggelar lakon-lakon wayang gedhog, bahkan beberapa lakon 

terkait dengan Serat Damarwulan yang sering dilakonkan dalam pertunjukan wayang 

klithik.Tradisi pertunjukan wayang thengul di Bojonegoro tampaknya lebih dekat 

dengan cerita gedhog, Bangun Majapahit, yaitu cerita yang bersumber pada Babad 

Majapahit dan Babad Demak. Dilihat dari perupaan dan visualisasi karakter, tokoh 

dalam wayang thengul memiliki kedekatan karakter dengan tipologi yang tertuang 

dalam wayang gedhog dan wayang menak. Oleh karena itu, sangat wajar wayang 

thengul lebih dekat dengan lakon wayang menak, lakon-lakon Panji, Damarwulan, 

bahkan sampai pada cerita para wali pada masa Kerajaan Demak. 

Wayang thengul masih didukung oleh ahli waris aktif, yakni 14 orang dalang 

yang tersebar di wilayah Kapas, Balen, Padangan, Sumberejo, Kedungadem, Sukosewu, 

Bubulan, dan Margomulyo. Wayang thengul berkaitan erat dengan ritual rem-

reman/melekan, hajat mantu dan kithan, ruwat, dan nazar. Sampai pada saat ini di 

kabupaten Bojonegoro pertunjukan wayang memiliki wilayah tanggapan (wilayah 

pentas) dan harga tanggapan yang relatif memadai. Para dalang belajar secara otodidak 

dengan cara “nyantrik” dan saling mengapresiasi permainan sesama dalang wayang 

thengul ataupun dari pertunjukan wayang kulit pada umumnya. Beberapa dalang yang 

laris di antaranya adalah Ki Sumardji Degleng, Ki Sudarno, dan Ki Ponidi. 

Pertunjukan wayang thengul diiringi dengan gamelan slendro dan pelog untuk 

memperdengarkan gending pakelirannya sesuai dengan struktur pertunjukan. 

Gedhing yang digunakan mengiringi wayang thengul memiliki repertoar yang memiliki 

rasa gending yang khas, misalnya srepeg kembang jeruk dan angguk kudus yang hanya 

dimainkan dalam pertunjukan wayang thengul. Terdapat beberapa adegan dalam 

pertunjukan wayang thengul. 

 
Gambar162 

Pertunjukan wayang thengul  
(Foto koleksi R Djoko Praskosa, 2004) 

 

Adegan pertama disebut jejer kedhaton yang menggambarkan peristiwa 

persidangan resmi yang mempertemukan raja, punggawa, prajurit, dan raja bawahan. 

Persidangan biasanya membahas hal penting terkait dengan tema pokok lakon yang 

dimainkan, seperti keprihatinan terhadap suatu permasalahan. Jejer pertama 

menampilkan tokoh protagonis. Adegan kedua adalah jejer sabrang menampilkan 

adegan kerajaan sabrang dihadap oleh seluruh punggawa dan prajuritnya. Adegan ini 

menampilkan tokoh antagonis yang biasanya memberikan gambaran nafsu angkara. 

Adegan ketiga adalah perang gagal, perang yang terjadi di persimpangan jalan yang 

ditandai dengan bertemunya prajurit dari tokoh protagonis melawan prjurit antagonis.  

Adegan berikutnya menggambarkan adegan taman sari, biasanya seorang putri 

yang sedih karena ditawan, menunggu kekasih yang datang, atau adegan romatis 

lainnya yang biasanya diwujudkan dalam ”gadrung kasmaran”. Setelah adegan 

tamansari, dilanjutkan dengan adegan geyeran, yaitu lawakan yang biasanya 

memasukkan tradisi tayuban untuk mencari saweran dari penonton yang meminta lagu 

atau menari. Berikutnya adalah adegan pertapaan yang menampilkan seorang begawan 

dihadap seorang ksatria, panakawan (biasanya geyer menjadi panakawan). Adegan ini 

merupakan adegan yang memberi bobot filosofis tentang kebenaran, kemuliaan, dan 

pencerahan hidup. Biasanya begawan memberikan petunjuk untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi kelompok protagonis.  
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Adegan terakhir menggambarkan perang antara tokoh protagonis dan antagonis 

yang dimenangkan oleh seorang kesatria. Akhir pertunjukan ditutup dengan joget golek 

yang memiliki nilai filosofis agar penonton “nggoleki” nilai nistha, madya, dan utama 

yang terkandung dalam pertunjukan wayang thengul.  

Pesan mulia: Wayang thengul mengusung nilai kepahlawan, kesetiaan, cinta, 

dan kejujuran. 

 

9) Wayang Krucil/Klithik 

Wayang krucil disebut juga wayang klithik, yaitu wayang yang terbuat dari kayu 

yang diukir untuk menggambarkan tokoh-tokoh dalam lakon panji. Untuk itu, wajah 

dan bagian tubuh dicat sesuai dengan figur yang digambarkan. Untuk memudahkan 

menggerakan, tangan wayang dibuat dari kulit—lulang—yang kuat (biasanya kulit 

kerbau). Wayang krucil/klithik menyajikan lakon gedhog atau panji menceritakan 

riwayat Panji, Damarwulan, ataupun cerita para panji zaman Singasari sampai 

Majapahit. 

Pertunjukan wayang krucil diiringi dengan gedhing-gending khusus yang 

disebut dengan krucilan yang dimainkan oleh sekelompok pengrawit. Dalam 

permainan gamelan tersebut yang paling mencolok adalah permainan kendang, teknik 

tabuhan padabalungan, serta sindenan yang disajikan oleh satu atau dua orang pesinden.  

Dalang selain memainkan wayang juga menggunakan cempala dan kepyek sebagai ater-

ater dalam membangun suasana adegan-adegan tertentu. 

Menurut cerita yang berkembang di masyarakat pendukungnya, wayang krucil 

diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk dakwah Islam dengan menampilkan riwayat 

para leluhurnya, para panji, dan raja-raja pada zaman Singasari dan Majapahit. 

Wayang krucil tersebar di wilayah Tuban, Bojonegara, Jombang, Kediri, dan Blitar. 

Saat ini wayang krucil mengalami penurunan permintaan pentas karena masyarakat 

lebih memilih pertunjukan yang lain. Di Tuban beberapa waktu yang lalu ada 

beberapa dalang mengamen dengan menggunakan wayang klithik masyarakat 

menyebutnya “wayang gendhong” karena  wayang digendhong keliling dari kampung 

ke kampung untuk melakukan pertunjukan. 

 
Gambar163 

Pertunjukan wayang krucil  
(Foto koleksi R Djoko Prakoso, 2005) 

 

Di Bojonegara, Ngajuk, dan Kediri wayang krucil dipentaskan untuk 

kepentingan ruwatan, sedekah bumi, dan melepas nazar. Wayang krucil Bojonegara 

hanya menerima permintaan pentas untuk kepentingan ritual sedekah bumi. Di 

Kediri, Mbah Lamidi dan Mbah Kandar melakukan pertunjukan wayang krucil 

mereka untuk memenuhi kepentingan  ritual.  Wayang Mbah Lamidi disebut “Mbah 

Gandrung”, figur Panji Inukertapati dan Dewi Sekartaji. 

Wayang krucil saat ini menjadi langka karena pentas yang langka, proses 

produksi yang terbatas,  dan terhambatnya proses regenarasi. Bahkan, beberapa dalang 

menjual wayangnya ke musium agar dapat dibelikan wayang kulit sehingga bekerja lagi. 

Pembuatan wayang krucil juga termasuk langka, wayang krucil dibuat hanya untuk 

kepentingan cendera mata.  

Pesan mulia: pertunjukan wayang krucil memberikan kita kesadaran tentang 

nilai ketuhanan, kasih sayang, kesetiaan, dan kejujuran. 

 

10)  Wayang Timplong 

Wayang timplong merupakan pertunjukan wayang krucil yang ada di Jetis, 

Nganjuk. Wayang timplong memiliki 3 dalang yang hanya melakukan pertunjukan 

untuk kepentingan ritual nyadranan/bersih desa, ruwatan, melepas nazar, atau acara di 

tempat keramat tertentu. Berdasarkan penuturan lisan pewarisnya, Pak Tawar (dalang 
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Nganjuk. Wayang timplong memiliki 3 dalang yang hanya melakukan pertunjukan 

untuk kepentingan ritual nyadranan/bersih desa, ruwatan, melepas nazar, atau acara di 

tempat keramat tertentu. Berdasarkan penuturan lisan pewarisnya, Pak Tawar (dalang 
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tertua), wayang timplong Jetis dibuat oleh Mbah Boncol kemudian diwariskan secara 

turun-temurun, termasuk Pak Tawar (generasi ke lima). Wayang timplong menyajikan 

cerita panji—dari zaman Kerajaan Kediri, Jenggala, dan Majapahit, Babad Tanah Jawi, 

serta 24 legenda, antara lain Barun Klinting, Kudawaris, Joko Slewah, Sarukrama/Dewi 

Kasihan, Panji Mirap Miring, Salikin, Lukin dan Salikun, Jaka Suwarno, Tejalengkawa, 

Darupati, Jaka Umbar, Gandakusuma, Mlaya kusuma, Somayuda, Endang Larajuwita, 

Lembu Amiluhur, Gandek Mantri Anom, Dewi Galuh, Syeh Kasan, Bujangganong, Jaka 

Sundang, Begawan Kilasarupa, Begawan Gunawasesa, Begawan Ngarit, dan Kedrah dadi 

Begawan Kilasarupa.  

 
Gambar 164 

Pertunjukan wayang timplong  
(Foto koleksi R Djoko Prakosa, 2010) 

 

Wayang timplong berjumlah 100 buah terbuat dari kayu, berbentuk pipih, dan 

tangannya terbuat dari kulit, serta dilengkapi dengan gunungan yang terbuat dari bulu 

merak dan golekan yang selalu dimainkan pada awal dan akhir pertunjukan. 

Pertunjukan diringi permainan gamelan yang terdiri atas gendang, gambang 3 buah, 

kenong, dan sebuah gong. Instrumen gamelan dimainkan untuk menyajikan 4 

gending, yaitu (1) gending awe-awe, yang dipergunakan dalam waktu menampilkan 

golekan jenis wanita pada awal pertunjukan; (2) gending grendel, untuk mengiringi saat 

jejeran (musyawarah kerajaan, pemberian wejangan, perintah kerja kepada punggawa 

kerajaan); (3) gending ladrang, yang dimainkan saat mengiringi situasi peperangan; dan 

(4) gending prahap/penutup, yaitu untuk mengiringi tarian golekan sebagai tanda 

berakhirnya pergelaran.  

Wayang Timplong hanya dipentaskan pada acara bersih desa, ruwatan, nazar, 

dan keperluan lain yang sifatnya khusus. Akibatnya, keberadaan dan perkembangan 

wayang ini tentunya banyak bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap 

upacara tradisional. Makin tipis kepercayaan masyarakat terhadap upacara tradisional, 

makin langka pula keberadaan serta perkembangan kesenian ini.  

Pesan mulia: Wayang timplong merefleksikan nilai perjuangan hidup, kesetiaan, 

kejujuran, dan kerendahan hati dalam mencapai  kemuliaan hidup. 

 

11) Wayang Potehi 

Pertunjukan  wayang potehi merupakan  pertunjukan wayang berbentuk boneka 

yang berasal dari Cina. Potehi dari istilah aslinya Pouw Tee Hie, Pouw Tee (bahasa 

Fukien atau Fujian) berarti ‘kantung’, Hie berarti ‘sandiwara’. Potehi juga disebut 

dengan isitilah Budaixi (bahasa Mandarin) dan kata Budai berarti ‘kantung’ dan Xi 

artinya ‘drama’ atau ‘wayang’. Thio Tiong Gie (dalang potehi) mengatakan bahwa 

potehi berasal dari kata Poo yang berarti ‘kain’, Tay berarti ‘kantung’, dan Hie berarti 

‘wayang’. Jadi potehi  secara harafiah berarti ‘wayang sarung tangan’ atau ‘teater 

boneka sarung tangan’. Wayang potehi masuk ke Indonesia sejak zaman Jawa kuna. 

Dalam naskah Nawaruci disebutkan “anggambuh amancangah, allangkarn mwang 

awayang Cina”.  Dalam Malat disebut dalam rangkaian istilah “amancangah, angringgit 

Cina” (Haryono, 2004:49).  

Wayang potehi menceritakan beberapa naskah kuna dari Cina dengan 

menampilkan berbagai karakter, dengan alur dramatik tertentu dengan diiringi 

instrumen musik, yaitu  simbal, kecapi, dan genderang/tambur. Semua alat musik 

dimainkan dengan cara dipukul, kecuali sesekali dipetik. Potehi dimainkan oleh 

seorang narator (dalang) dengan satu asisten untuk menampilkan lebih dari dua 

boneka di atas panggung.  

Panggung terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang sebagaimana replika 

panggung besar. Pada bagian belakang terdapat latar (backgroud) dengan gambar sekat 
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ruangan dengan tiga pintu, pintu tengah lebih besar daripada pintu samping. 

Panggung potehi berukuran panjang  1,5 meter, lebar 1 meter, tinggi 2 meter. Dalang 

memainkan wayang dari belakang panggung, sedangkan para pemain musik berada di 

belakang dalang. Wayang ditata di sekitar dalang agar mudah untuk mengambil dan 

memainkannya. 

 
Gambar 165 

Wayang potehi 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa, 2012) 

 

Saat ini wayang potehi bertahan di klenteng untuk ritual-ritual keagamaan dan 

pemujaan leluhur. Biasanya wayang potehi digelar pada saat tahun baru Cina, untuk 

apresiasi dalam festival, pementasan rutin di klenteng, atau pementasan untuk 

pemenuhan janji suci pada leluhur. Proses reproduksi wayang potehi mengalami 

kendala dalam proses regenerasi karena hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. 

Pada saat ini wayang potehi  dimainkan dengan bahasa asli Cina dan sesekali  

menggunakan bahasa Indonesia untuk kepentingan apresiasi.  

Pesan mulia: Wayang potehi mengandung nilai patriotik, menanamkan rasa 

rendah hati, jujur, dan kerja keras untuk mencapai martabat yang luhur. 

 

12) Wayang Beber 

Pertunjukan wayang beber merupakan pertunjukan wayang yang dilakukan oleh 

seorang dalang dengan cara membeberkan secara urut lembaran-lembaran cerita 

bergambar yang dihimpun dalam gulungan-gulungan kertas. Tiap gulung berisi satu 

episode cerita yang diceritakan oleh dalang.  Dalam menarasikan cerita dalang diiringi 

oleh permainan istrumen gamelan Jawa yang terdiri atas rebab, kendang, kenong, 

kempul, dan gong. Cerita bergambar menceritakan lakon panji yang dilukis dengan 

teknik sungging. Tokoh panji dilukis dengan gradasi warna yang rumit untuk 

menggambarkan karakter. Ilustrasi adegan juga dilukis dengan rumit, misalnya pohon, 

binatang, atau peralatan-peralatan terkait dengan cerita.  

Pertunjukan wayang beber dimulai dari caos sesaji leluhur dan doa pujian 

memohon keselamatan dan berkah dari Tuhan agar pertunjukan berjalan tanpa aral 

melintang. Kemudian, instrumen gamelan dimainkan untuk memulai pertunjukan, 

dalang membeberkan gulungan kertas dan mulai menarasikan dalam bahasa Jawa 

kemudian menggulungnya setelah narasi gambar itu selesai. Janturan dan sulukan selalu 

dilantunkan untuk setiap pergantian adegan dengan membuka gulungan cerita 

berikutnya.  

 
Gambar 166 

Pertunjukan wayang beber 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa). 

 
Wayang beber telah ada sejak masa Kerajaan Majapahit dan populer pada masa 

Kerajaan Demak. Dalam cerita babad disebutkan bahwa untuk merayakan kelahiran 

anak Ki Ageng Pengging Handayaningrat digelar pertunjukan wayang beber. Dalam 

pertunjukan itu dluwang yang dibeberkan oleh dalang ditiup angin cukup kencang 

sehingga gemrebet bunyinya. Maka, anak Ki Ageng Pengging dinamakan Mas Krebet. 

Mas Krebet kemudian dididik dan dibesarkan oleh Nyai Ageng Tingkir sehingga di 
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ruangan dengan tiga pintu, pintu tengah lebih besar daripada pintu samping. 
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sebut Jaka Tingkir yang dikemudian hari menjadi Raja Pajang I dengan sebutan Sultan 

Hadiwijaya. Pada perkembangan berikutnya wayang beber mulai surut digantikan oleh 

oleh wayang-wayang yang lain. Meskipun demikian, pada masa Mataram Islam, wayang 

beber menjadi bagian penting dari ritus suci serta ditedhak (direproduksi) melalui juru 

sungging untuk kepentingan tali asih para raja dan pangeran. 

Sampai pada saat ini wayang beber kuno hanya terdapat di dua tempat, yaitu di 

Wonosari Gunung Kidul Yogakarta dan di Karangtalun Gempol, Pacitan. Wayang 

beber yang ada di Pacitan diyakini pemberian langsung dari Brawijaya yang 

diterimakan pada Naladerma. Wayang beber tersebut menceritakan lakon Joko 

Kembang Kuning. Pada salah satu beberan terdapat sengkalan “Gawe Srabi jinamah ing 

wong” yang melukiskan angka tahun 1614 tahun Jawa. Pada perkembangan terakhir, 

wayang beber dipentaskan untuk upacara ruwatan di wilayah sekitarnya, baru 

kemudian pada tahun 2000-an pemerintah mulai memberikan dukungan terhadap 

proses regenerasi dan reproduksi wayang beber.  

Wayang beber sekarang diproduksi sebagai karya seni rupa yang digunakan 

untuk koleksi museum, koleksi pribadi, serta menjadi suvenir sehingga terjadi 

pengayaan nilai dari berbagai proses reproduksi. Satu lembar wayang beber bisa laku 

Rp1.000.000,00 s.d. Rp5.000.000,00 bergantung bahan dan kualitas lukisan.  

Pesan mulia: Pertunjukan wayang beber mengajarkan nilai-nilai kepahlawanan, 

kesetiaan, serta kewaspadaan lahir batin kepada masyarakat. 

 

7.3.2.2 Ragam Tari Tradisional 

Tari dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur pada awalnya tidak bisa 

dilepaskan dari kebutuhan ritual, terutama yang berkaitan dengan penghormatan 

terhadap bumi dan kekuatan adikodrati yang berada di sekitar manusia, serta bentuk 

permohonan kepada Sang Pencipta. Dalam perkembangannya, tari tradisional menjadi 

tontonan yang bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Tiap-tiap etnis di Jawa 

Timur memiliki kekhasan tari tradisional yang diciptakan sebagai respons kreatif 

terhadap kondisi alam dan permasalahan hidup yang mereka alami. 

 

1) Ujung (Ojung):Tari Ritual untuk Memohon Hujan 

Ujung  adalah pertunjukan tari yang berakar pada ritual  meminta hujan.  Para 

penari bertarung memamerkan keterampilan menggunakan cambuk batang rotan atau 

sada aren yang  dipilin dalam satu ikatan.  Para pemain bertelanjang dada dan masing-

masing memegang cambuknya kemudian saling mencabuk, menangkis serangan lawan 

tanpa menghidari pukulan. Tarian ini diiringi dengan permainan gamelan yang 

dimainkan oleh sekelompok pemusik. Tarian ini berakar pada tradisi yang sering 

disajikan pada masa lampau oleh para pengeran ataupun raja. Dalam Negara Kertagama 

dituliskan, “Rika nggwan sri anthan parahita maweh netra wisaya hanan prang tanding prang 

pupuh (87: 20)”, terjemahannya adalah ‘di situlah Baginda memberi rakyat santapan 

mata: ada pertunjukan perang tanding, perang pukul’. Namun, dalam 

perkembangannya, tarian ini dimaknai sebagai permohonan kepada Tuhan agar segera 

menurunkan hujan di tengah kemarau panjang yang berlangsung. Masyarakat 

Mojokerto, Prigen (Pasuruan), Tengger, Malang, Kediri, Probolinggo, Sidoarjo, dan 

Madura (baik di kepulauan utama maupun Pandalungan, seperti Jember dan 

Bondowoso) biasa menggelar ritual ini sampai sekarang. 

Untuk kelengkapan pelaksanaan kesenian ujung, diperlukan alat untuk 

mencambuk yang disebut pecut. Pecut terbuat dari lebih kurang 15 sada aren yang 

masih segar, kemudian diikat menjadi satu dan dibentuk memanjang, sedangkan 

bagian sisinya terdapat jalu. Pemasangan jalu pada sisi pecut diharapkan dapat 

menancap pada tubuh pemain ujung apabila dicambukkan sehingga darah akan 

keluar. Cambuk dari sada aren ini biasa digunakan oleh pemain ujung dari Kediri, 

Tulungagung, dan Trenggalek. Di daerah lain, seperti Mojokerta, Bondowoso, Jember, 

Malang, dan Probolinggo cambuk tarian ujung menggunakan batang rotan yang masih 

segar. 

Kehadiran pertunjukan ujung dalam upacara meminta hujan biasanya diikuti 

oleh pemain ujung yang sudah melakukan persiapan khusus di antaranya berpuasa 

sekitar satu minggu sebelum ikut bertarung. Selain itu, ada persyaratan informal, yaitu 

tidak boleh bersetubuh dengan istrinya paling tidak 3 hari menjelang ritual ini digelar. 

Pada acara ritual tiban biasanya dihadiri oleh kelompok-kelompok pemain ujung dari 



467

sebut Jaka Tingkir yang dikemudian hari menjadi Raja Pajang I dengan sebutan Sultan 

Hadiwijaya. Pada perkembangan berikutnya wayang beber mulai surut digantikan oleh 

oleh wayang-wayang yang lain. Meskipun demikian, pada masa Mataram Islam, wayang 

beber menjadi bagian penting dari ritus suci serta ditedhak (direproduksi) melalui juru 

sungging untuk kepentingan tali asih para raja dan pangeran. 

Sampai pada saat ini wayang beber kuno hanya terdapat di dua tempat, yaitu di 

Wonosari Gunung Kidul Yogakarta dan di Karangtalun Gempol, Pacitan. Wayang 

beber yang ada di Pacitan diyakini pemberian langsung dari Brawijaya yang 

diterimakan pada Naladerma. Wayang beber tersebut menceritakan lakon Joko 

Kembang Kuning. Pada salah satu beberan terdapat sengkalan “Gawe Srabi jinamah ing 

wong” yang melukiskan angka tahun 1614 tahun Jawa. Pada perkembangan terakhir, 

wayang beber dipentaskan untuk upacara ruwatan di wilayah sekitarnya, baru 

kemudian pada tahun 2000-an pemerintah mulai memberikan dukungan terhadap 

proses regenerasi dan reproduksi wayang beber.  

Wayang beber sekarang diproduksi sebagai karya seni rupa yang digunakan 

untuk koleksi museum, koleksi pribadi, serta menjadi suvenir sehingga terjadi 

pengayaan nilai dari berbagai proses reproduksi. Satu lembar wayang beber bisa laku 

Rp1.000.000,00 s.d. Rp5.000.000,00 bergantung bahan dan kualitas lukisan.  

Pesan mulia: Pertunjukan wayang beber mengajarkan nilai-nilai kepahlawanan, 

kesetiaan, serta kewaspadaan lahir batin kepada masyarakat. 

 

7.3.2.2 Ragam Tari Tradisional 

Tari dalam kehidupan masyarakat Jawa Timur pada awalnya tidak bisa 

dilepaskan dari kebutuhan ritual, terutama yang berkaitan dengan penghormatan 

terhadap bumi dan kekuatan adikodrati yang berada di sekitar manusia, serta bentuk 

permohonan kepada Sang Pencipta. Dalam perkembangannya, tari tradisional menjadi 

tontonan yang bisa memberikan hiburan kepada masyarakat. Tiap-tiap etnis di Jawa 

Timur memiliki kekhasan tari tradisional yang diciptakan sebagai respons kreatif 

terhadap kondisi alam dan permasalahan hidup yang mereka alami. 

 

1) Ujung (Ojung):Tari Ritual untuk Memohon Hujan 

Ujung  adalah pertunjukan tari yang berakar pada ritual  meminta hujan.  Para 

penari bertarung memamerkan keterampilan menggunakan cambuk batang rotan atau 

sada aren yang  dipilin dalam satu ikatan.  Para pemain bertelanjang dada dan masing-

masing memegang cambuknya kemudian saling mencabuk, menangkis serangan lawan 

tanpa menghidari pukulan. Tarian ini diiringi dengan permainan gamelan yang 

dimainkan oleh sekelompok pemusik. Tarian ini berakar pada tradisi yang sering 

disajikan pada masa lampau oleh para pengeran ataupun raja. Dalam Negara Kertagama 

dituliskan, “Rika nggwan sri anthan parahita maweh netra wisaya hanan prang tanding prang 

pupuh (87: 20)”, terjemahannya adalah ‘di situlah Baginda memberi rakyat santapan 

mata: ada pertunjukan perang tanding, perang pukul’. Namun, dalam 

perkembangannya, tarian ini dimaknai sebagai permohonan kepada Tuhan agar segera 

menurunkan hujan di tengah kemarau panjang yang berlangsung. Masyarakat 

Mojokerto, Prigen (Pasuruan), Tengger, Malang, Kediri, Probolinggo, Sidoarjo, dan 

Madura (baik di kepulauan utama maupun Pandalungan, seperti Jember dan 

Bondowoso) biasa menggelar ritual ini sampai sekarang. 

Untuk kelengkapan pelaksanaan kesenian ujung, diperlukan alat untuk 

mencambuk yang disebut pecut. Pecut terbuat dari lebih kurang 15 sada aren yang 

masih segar, kemudian diikat menjadi satu dan dibentuk memanjang, sedangkan 

bagian sisinya terdapat jalu. Pemasangan jalu pada sisi pecut diharapkan dapat 

menancap pada tubuh pemain ujung apabila dicambukkan sehingga darah akan 

keluar. Cambuk dari sada aren ini biasa digunakan oleh pemain ujung dari Kediri, 

Tulungagung, dan Trenggalek. Di daerah lain, seperti Mojokerta, Bondowoso, Jember, 

Malang, dan Probolinggo cambuk tarian ujung menggunakan batang rotan yang masih 

segar. 

Kehadiran pertunjukan ujung dalam upacara meminta hujan biasanya diikuti 

oleh pemain ujung yang sudah melakukan persiapan khusus di antaranya berpuasa 

sekitar satu minggu sebelum ikut bertarung. Selain itu, ada persyaratan informal, yaitu 

tidak boleh bersetubuh dengan istrinya paling tidak 3 hari menjelang ritual ini digelar. 

Pada acara ritual tiban biasanya dihadiri oleh kelompok-kelompok pemain ujung dari 
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beberapa desa tetangga. Ritual ini menjadi semacam turnamen suci yang 

mempertontonkan keberanian—patriotisme yang didasari oleh spiritualisasi rela 

berkorban, tanpa perasaan dendam ataupun tersakiti—para pemain tidak hanya 

menampilkan keterampilan memukul dan menangkis pukulan lawan, tetapi juga 

menari untuk melepas ketegangan dirinya sendiri atau lawannya. Ini yang menjadikan 

khalayak menikmati dinamika pertunjukan.   

Dari ritual ke tari tontonan: Pertunjukan ujung di Mojokerto mengalami 

perkembangan fungsi dan bentuk. Ujung menjadi suatu kesenian yang lepas dari 

upacara ritual dan berdiri sendiri sebagai suatu bentuk permainan untuk pergaulan 

bagi masyarakat. Hal tersebut terjadi sekitar tahun 1970. Berawal dari kegemaran 

generasi muda setempat untuk niban, mereka mencoba menghadirkan ujung untuk 

memeriahkan acara “Tujuh Belasan” (Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik 

Indonesia).  Sebagai sebuah bentuk pergaulan, pada dasarnya kesenian ujung memiliki 

unsur sajian yang tidak jauh berbeda dari aslinya, baik dari segi pemain, plandhang, 

pecut, gamelan, maupun cara penyajiannya. Perbedaannya terletak pada penghilangan 

sesaji serta tempat dan waktu pelaksanaan yang bebas. Hal ini disebabkan kesenian ini 

hadir sebagai suatu tontonan yang bersifat menghibur.  

Pada tahun 1972, kesenian ini mulai berubah menjadi pertunjukan yang 

dipertontonkan. Hal ini terjadi karena semakin banyak pihak yang menghendaki 

untuk menanggap kesenian ini sehingga mendorong beberapa pemain ujung senior di 

berbagai tempat untuk mengangkat kesenian tersebut dan menggarapnya menjadi 

lebih menarik dari aslinya. Hal ini semakin berkembang dan tetap ada hingga saat ini. 

Bahkan, perkembangan ini juga diikuti pula adanya garap tari ujung yang dikemas 

untuk dilakukan oleh anak-anak. Meswkipun demikian, kemasan kesenian ujung 

untuk ritual yang dianggap sebagai tradisi masih dilakukan oleh masyarakat setempat, 

yakni pada saat bulan Sura. Persiapan yang dilakukan diawali dengan adanya sebuah 

pertemuan warga yang dipimpin oleh lurah setempat atau sesepuh desa, kemudian 

diadakan persiapan perlengkapan, termasuk pendirian panggung, persiapan sesaji, 

persiapan alat termasuk pecut, gamelan, dan kostum untuk pemain. Semuanya ini 

dilakukan secara gotong-royong paling tidak dua hari menjelang acara ini digelar.  

 

Gambar 167 
Kiri, tari ujung untuk ritual di Pacet, Mojokerto. Kanan, tari ujung untuk kepentingan 

tontonan pariwisata. (Foto koleksi R Djoko Prakosa, 2008) 
 

Pertunjukan dimulai dengan memperdengarkan permainan gamelan sebagai 

tanda dimulainya pertunjukan tarian ujung. Kelompok-kelompok pemain ujung telah 

berkumpul dengan membawa pecutnya masing-masing—di Pacet mojokerta tongkat 

rotan telah disediakan oleh penyelenggara dan para pemain ujung bebas memilih 

rotan yang disukainya. Kemudian, penyelenggara membacakan aturan main 

sebagaimana dalam konvensi permainan ujung. Para pemain tidak diperkenankan 

memukul bagian  kepala dan kaki lawan, mereka hanya boleh memukul bagian tubuh 

pemain. Pada tiap pertunjukan disepakati terlebih dahulu giliran memukul sehingga  

pemain ujung tidak diperkenankan memukul membabi buta terhadap lawan mainnya, 

tetapi memukul secara bergantian di sela-sela permainan gamelan. Pada tenggang 

waktu giliran memukul, para pemain menari dengan gayanya masing-masing dengan 

menggunakan pecut atau tongkat rotannya. 

Pesan mulia: Tarian ujung mengusung nilai dan sikap rela berkorban, sportif, 

toleran, dan selalu waspada menjaga nilai patriotik dengan tetap “prihatin” serta 

mengutamakan kesempurnaan hidup lahir dan batin. Tari ujung merupakan kekayaan 

budaya Jawa Timur yang berangkat dari tradisi agraris, khususnya pemahaman 

terhadap musim kemarau panjang yang membutuhkan respons masyarakat berupa 

persembahan dan doa kepada Tuhan. Dengan ritual inilah masyarakat pelaksana 

memohon kepada Tuhan  untuk menurunkan hujan agar mereka bisa segera bercocok-

tanam. 
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2) Sodoran 

Tari sodoran merupakan tradisi masyarakat Tengger yang dilaksanakan pada 

ritual hari raya Karo. Tari disajikan oleh selompok penari laki-laki dengan 

membawakan beberapa peran. Tiap penari membawa tongkat panjang yang biasa 

disebut dengan sodor. Tarian ini mengambarkan latihan perang dengan menggunakan 

tongkat panjang sehingga disebut dengan “sodoran”. Tari ini dipimpin oleh seorang 

dukun (ketua adat) yang membacakan mantra-mantra. Untuk memimpin kelompok 

penari berpasangan, hadir ratu sodoran yang biasanya diperankan oleh kepala desa. 

Biasanya tari sodoran dilaksanakan oleh beberapa desa di wilayah Tengger, seperti 

Desa Ngadisari, Desa Wonotoro, dan Desa Jetak, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. 

Tarian dimulai dari pertemuan iring-iringan pemeran Raja dari Desa Ngadisari 

dan Wonotoro di gerbang Desa Jetak. Ratu (Kepala Desa Jetak) telah bersiap dengan 

para punggawa dan para penabuh gamelan. Iring-iringan raja dari Ngadisari dan 

Wonotoro pun lalu bertemu dengan Ratu Desa Jetak tepat di pintu gerbang Balai 

Desa Jetak. Setelah bertemu, keduanya pun lalu diiring menuju singgasana. Kemudian, 

para punggawa dan pengiring duduk di hadapan Raja dan Ratu dalam posisi saling 

berhadapan berjarak sekitar dua meter. Dukun mulai membacakan mantra suci 

sembari membuka peti berisi pusaka “klontongan”. Semua pusaka dikeluarkan dengan 

mantra suci dan dipercikan air suci. 

  
Gambar 168 

Kiri, rombongan ‘raja’ dari Ngadisari menuju dua desa di bawahnya. Kanan, 
adegan tari sodoran dengan mengangkat jari telunjuk. (Courtesy Lutfi, 2010) 

 

Setelah dukun selesai, para pemain gamelan segera memperdengarkan gending 

pertanda tarian sodoran dimulai. Beberapa penari mulai memasuki arena dan menari 

secara berpasangan. Para penari mengacungkan jari telunjuk mereka di atas kepala. 

Setelah tarian mereka selesai, para penari menghadap kepada dukun untuk 

mendapatkan doa suci. Sesudah adegan itu, mereka digantikan kelompok penari yang 

lain. Pergantian penari ditandai dengan pemberian sarak pada penari berikutnya. 

Pesan mulia: Setiap gerakan pada tari sodoran merefleksikan hubungan 

manusia dengan sang pencipta, tarian ini dimaknai sebagai ajaran sangkan paraning 

dumadi. Keimanan masyarakat menempatkan manusia berasal dari Sang Hyang Widi 

Wasa dan kembali kepada-Nya. Manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah. 

Gerakan penari mengangkat jari telunjuk memiliki makna bahwa manusia berasal dari 

purusa dan pradana. Purusa dan pradana adalah cikal bakal dari alam semesta yang 

bersifat kekal abadi. Selain itu, adegan jari telunjuk juga menegaskan keyakinan 

terhadap Tuhan Hang Akarya Jagat. 

 

3) Seblang: TariRitual Kesuburan dan Tolak Bala 

Seblang merupakan pertunjukan tari yang berakar pada penuturan budaya adat 

masyarakat Using/Osing Banyuwangi. Tarian ini diyakini sebagai tarian yang berkaitan 

erat dengan shamanisme (melalui bantuan seorang pawang/dukun yang membantu si 

penari seblang), lebih mirip dengan tarian Sang Hyang di Bali yang dilakukan untuk 

memuja Dewi Sri. Dasuki Neur mengatakan, “Seblang ikidianakake kanggo 

nggambarake laku puja kang ditujokaken marang Dewi Sri, dewi pari  rabine Dewa 

Wisnu, kang mudhun nyang bumi, jare. Maksude mekene tanduran pari padha subur 

lan asile akeh”.10 Maksudnya, ‘tari seblang diadakan sebagai persembahan dan doa 

kepada Tuhan Yang Mahakuasa agar memberikan kesuburan dan panen (padi) yang 

melimpah kepada para petani’. Selain itu, tari ini juga dimaksudkan agar warga desa 

terhindar dari bencana dan penyakit. Seperti pada umumnya tari kesuburan seblang 

membawa pesan nilai keselarasan, kelestarian alam, kelestarian hidup yang dibangun 

melalui hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, atau antara masyarakat 

dan pemeliharaan kesuburan alam.  
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Banyuwangi memiliki dua pertunjukan seblang, yaitu seblang yang ada di Desa 

Bakungan dan Olehsari di Kecamatan Glagah. Penari seblang Bakungan adalah 

seorang perempuan yang sudah mengalami menopouse dan keturunan dari penari 

seblang terdahulu. Dalam pemahaman masyarakat Bakungan, perempuan yang sudah 

mengalami menopouse diyakini sebagai perempuan suci sehingga doa dan 

tindakannya bisa diperkenankan oleh Tuhan. Sementara itu, penari seblang Olehsari 

adalah perempuan remaja yang belum mengalami masa haid.  

Tari seblang masih mempertahankan seni pertunjukan ritual. Upacara ritual 

yang dimaksudkan berkaitan dengan upacara bersih desa. Di Bakungan dipentaskan 

beberapa hari raya setelah Idul Adha, sedangkan seblang Olehsari diselenggarakan pada 

beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri, kadang-kadang berlangsung sampai seminggu 

(Wawancara dengan Ruslan, 1 Juli 2002). Ruslan mengatakan bahwa seblang sudah 

berlangsung selama 310 tahun (seblang pertama diperkirakan muncul pada tahun 

1676 M). Tari ini semula dilaksanakan pada tahun baru Jawa atau 1 Sura (Muharam), 

dengan tujuan untuk menghormati Dewi Sri (dewi padi atau kesuburan bumi) (Niniel, 

1992:6; Supriyanto, 1994:1-2).  

Jalannya pertunjukan: Penari seblang Olehsari berkaitan erat dengan 

dhanyangan. Penari gadis mengenakan mahkota yang terbuat dari bunga-bunga yang 

biasa disebut omprok. Sebelum menari, dalam keadaan trance (kerasukan) terlebih 

dahulu dibacakan mantra-mantra dan dikidungkan puisi-puisi ritual. Kidung tersebut 

berisi lebih kurang 20 pupuh. Pupuh pertama berjudul Seblang Lakenta dan pupuh 

terakhir berjudul Lilira Gule. Di bawah pengaruh asap dupa dan nyanyian matram, 

penari mengalami trance. Pada saat kidung Candra Dewi diperdengarakan, penonton 

mulai membeli bunga yang ditempatkan di talam. Masyarakat  percaya bunga dapat 

menjadi penolak balak dan pelaris. Sang penari pun menari semakin dinamis, pada 

klimaksnya penari terjatuh (dalam keadaan tidak sadarkan dirinya). Dukun atau 

pawang menyadarkan kembali sang penari, dan pada saat itulah sinden (penyanyi 

wanita) mendendangkan kidung Erang-Erang, ditutup dengan kidung Maketut Sare. 

Pertunjukan seblang dimulai dari memperdengarkan gending Seblang-seblang, 

bertujuan untuk memanggil arwah atau kekuatan halus supaya datang ke sanggar. 

Setelah itu, dilanjutkan dengan lagu gending Podho Nonton dan gending Kembang 

Menur yang menggambarkan romantisme pria yang jatuh cinta pada seorang gadis. 

Berikutnya penari mulai menari ketika gending Uga-uga diperdengarkan. Penari 

seblang menari dengan menggendhong boneka dengan diiringi pawang yang 

memayunginnya. Adegan tari berikutnya diiringi lagu Jala Sutra yang menggambarkan 

kehidupan nelayan mencari ikan dan mengolah hasil tangkapan. Pada saat 

dilantunkan gending kembang gadung, penari menari didampingi para sinden. 

Adegan berikutnya adalah ratu seblang. Penari seblang menari merefleksikan 

kehidupan petani sedang menggarap sawah membajak 

 

 
Gambar 169 

Penari seblang Olehsari siap menari  
(Foto koleksi R Djoko Prakosa, 2002)  

 

Lagu Sukma Ilang, Ngelemar-ngelemir, Liya-liyu, penari bergerak ke sana kemari 

bahkan di tengah penonton sambil menangis seolah-olah kehilangan sesuatu yang 

sangat berharga. Pada adegan selanjutnya penari menari dengan menggunakan sebilah 

keris. Gerakan terpusat pada panjer kiling dan akhirnya memainkan dua bilah keris 

yang menggambarkan sebuah peperangan yang diakhiri kemenangan gemilang.   
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4) Tari Pergaulan 

a. Gandrung 

Pertunjukan gandrung adalah sejenis pertunjukan tari pergaulan (sejenis tayub) 

dalam masyarakat Using Banyuwangi. Menurut penuturan masyarakat setempat, 

gandrung berakar pada tarian seblang yang bersifat sakral. Gandrung adalah penari 

wanita yang memiliki keterampilan menari dan melantunkan tembang-tembang Using. 

Biasanya penari gandrung dibayar cukup mahal oleh orang yang punya hajat dan 

sesekali penari gandrung mendapatkan tips khusus berupa uang dari para pengibing 

atau pemaju. 

Lintasan sejarah gandrung: Seni pertunjukan gandrung mengacu pada kata 

gandrung yang dalam Bausastra Jawa-Indonesia berarti ‘jatuh cinta’, ‘gila asmara’ 

(Prawiroatmodjo, 1981:129). Pada awal mulanya kesenian gandrung ditarikan oleh 

anak laki-laki (jejaka) tampan dengan mengenakan pakaian putri dan berfungsi sebagai 

tontonan untuk menghibur masyarakat. Mereka menari untuk memenuhi permintaan 

masyarakat atau menari dari pintu ke pintu rumah di sepanjang perjalanan (ngamen) 

dengan perolehan jasa berupa sejumlah uang atau kadang-kadang beras menurut 

kemampuan pemberinya (Mudjiono, 1989:24). Jenis kesenian tersebut pada waktu itu 

dinamai gandrung lanang (gandrung laki-laki). 

Gandrung Marsam merupakan penari gandrung yang sangat terkenal pada awal 

pertumbuhan seni gandrung di Banyuwangi (Mudjiono, 1989:24). Ia mampu 

mempertahankan profesinya sebagai penari gandrung sampai mencapai usia 40 tahun, 

padahal pada masa itu penari gandrung rata-rata berumur 14 tahun sampai 16 tahun.  

Sepeninggal Marsam, selama lebih kurang 5 tahun, gandrung Banyuwangi hilang 

dari peredaran. Selama itu pula masyarakat Using Banyuwangi tidak memperoleh 

hiburan gandrung. Selanjutnya muncul seorang penari gandrung wanita sekitar tahun 

1985 bernama Semi (Ali, 1994:9). Gandrung Semi itulah yang menjadi cikal bakal jenis 

kesenian tradisional gandrung Banyuwangi yang hidup dan berkembang sampai 

sekarang dengan penari perempuan.  

Model pertunjukan serta makna sosial dan budayanya: Seni pertunjukan 

gandrung menampilkan seorang penari wanita (teledhek) dan penari laki-laki sebagai 

pemaju (Supriyanto, 1994:1). Pada perkembangan mutakhir ada dua ragam 

pertunjukan gandrung, yaitu (1) gandrung seblang dan (2) gandrung paju. Gandrung 

paju dapat disejajarkan dengan seni tayub, yang berfungsi sebagai tari pergaulan 

(bandingkan dengan Suharto, 1989; Hutomo, 1989). Sahuni (1989:7) menyatakan 

bahwa gandrung paju dapat berlangsung semalam suntuk (dimulai pukul 20.30 sampai 

pagi.  

Dalam penuturan budaya masyarakat Banyuwangi, gandrung memiliki fungsi 

sosial dan religi. Dalam konteks sosial gandrung dipentaskan dalam hajat perkawinan 

ataupun khitanan. Dalam konteks religi gandrung dipentaskan dalam upacara petik 

laut, sedekah bumi, atau ngluwari nazar. Dalam konteks pertunjukan tersebut gandrung 

dipentaskan pada tempat-tempat keramat, misal makam leluhur, dan punden. Penari 

gandrung dalam upacara petik laut atau bersih dusun sering mengalami kejiman atau 

kesurupan (Munardi 1991:80). Akudiat (2001:2) menjelaskan bahwa tarian seblang 

dan gandrung sangat erat dengan shaman sehingga sangat wajar jika penari seringkali 

trance dan lingkungan pentas terpusat pada tempat-tempat yang dikeramatkan. Aris 

Sudibya menjelaskan, “tari gandrung dipentaskan dalam rangka upacara ritual dan 

hajatan” (Dewi Setyowati, 2000:5). 

Sebagai sebuah penuturan budaya, pertunjukan gandrung memiliki potensi 

besar bagi berkembangnya profesi seni dan ini dapat diamati pada penari gandrung. 

Penari gandrung merupakan status kesenimanan yang profesional. Seorang penari 

gandrung hanya bekerja sebagai penari dan mengelola pertunjukannya. Penari 

gandrung biasanya menjadi pimpinan dalam kelompok gandrungnya dan ia yang 

membagi sebagian dari penghasilannya untuk menggaji panjak (Munardi 1991:84). 

Penari gandrung memperoleh keterampilan menari, ngrepen (nembang) melalui 

penuturan konvesional, yaitu “nyantrik” pada gandrung yang sudah senior. Belajar 

menari sebagai penari gandrung biaya dimulai pada usia ± 12 tahun, sampai menguasai 

pukulan seputar tembang dan menari dengan baik. Pada era 2000-an, Pemkab 

Banyuwangi pernah beberapa kali melakukan Pelatihan Gandrung Profesional untuk 

mendidik para perempuan muda sebagai penari gandrung. Namun, sejak tahun 2012 

sudah tidak diadakan lagi.  
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Pertunjukan gandrung dapat dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu jejer, paju 

gandrung, dan seblang subuh. Jejer merupakan bagian awal dari pertunjukan dan 

gending yang digunakan adalah gending jejer.Penari menari menggunakan kipas dan 

melantunkan tembang Padha Nonton dan Pudhak Sempal. Setelah melantunkan 

tembang, biasanya penari gandrung lalu menari dengan  gending Jaran Dhawuk. Bagian 

ini dapat juga disebut penyajian atraksi jejer (jejer kawitan), atraksi pertama dari 

rangkaian pertunjukan selama semalam suntuk.  

Penari gandrung dalam kidungnya mengucapkan salam hormat, ucapan selamat 

datang kepada para penonton. Kidung lain yang populer dinyanyikan gandrung paju 

adalah Sekar Jenar. Dalam bagian ini penari melakukan gerakan tari dengan 

memainkan sampur dan kipas, selain menggerakkan tubuhnya dengan gerakan yang 

memberikan kesan sensual. Ragam gerak yang digunakan antara lain ngeber, double, dan 

step. Lintasan gerak penari dalam melakukan ragam gerak tersebut memiliki beberapa 

pola, antara lain pola lintas diagonal, berputar, atau berjalan horizontal. 

Bagian inti pertunjukan adalah paju gandrung, yakni penari mulai menari 

berpasangan dengan pemaju. Tahap ini diawali dengan “ngrepen”, yaitu penari 

melantunkan beberapa lagu untuk menarik perhatian tamu undangan agar mau maju 

menari perpasangan dengan penari. Dalam tahap ini pula gandrung memiliki peranan 

penting dalam menghimpun dana “buwuh” yang diterima tuan rumah dari para 

undangan. Bagian ini juga disebut atraksi paju.  

Atraksi paju disajikan dalam tiga tahap. Tahap pertama gedhok, seorang penari 

laki-laki bertugas mengantar penari gandrung ke salah seorang tamu yang diberi 

penghargaan untuk diajak menari bersama di arena paju. Istilah Using-nya,“tamu hang 

ketiban sampur”, diberi penghargaan untuk turun ke arena paju. Pada upacara 

perkawinan, sang pengantin laki-laki yang ketiban sampur pertama. 

Tahap kedua, penari gandrung melakukan “ngrepen”, menyajikan sebuah kidung 

di dekat tamu. Sang tamu menyerahkan uang sumbangan di atas talam yang telah 

disediakan untuk pemilik hajat (kuleman). Kemudian, sang tamu diikuti tiga orang 

penari  atau tamu yang lain turun ke arena. Dengan demikian, di arena terdapat lima 

orang penari yang terdiri atas penari dan empat pemaju (dengan komposisi 2–2). 

Dalam bagian ini seorang penari dapat menari berpasangan dengan dua orang atau 

tiga orang pemaju, sangat bergantung pada situasi yang hidup dalam pertunjukan. 

Dalam posisi ini gedhog sangat berperan penting dalam mengatur jalannya 

pertunjukan. Adegan antarbabak disebut tuku tembang, tiap-tiap babak didukung  oleh 

satu atau dua gending. Dalam adegan tuku tembang, pemaju meminta satu judul 

gending dan seringkali ia memberi uang ke penari. Tamu undangan yang menari 

berpasangan dengan gandrung seringkali memberikan tips khusus kepadanya di 

samping juga menyampaikan amplop berisi uang buwuh kepada tuan rumah. 

Tahap seblang subuh merupakan bagian akhir dari pertunjukan. Pada tahap ini, 

penari menyanyikan lagu-lagu sendu sebagai tanda perpisahan dengan tamu undangan 

yang telah semalaman hadir dalam pesta. Tarian yang dilakukan gandrung pada bagian 

ini banyak mengambil pola tari seblang pada saat menjelang subuh. Tahap ini juga 

disebut seblang-seblang. Pada adegan ini seluruh tamu telah terlayani dan biasanya 

waktu telah menunjukkan pukul 04.00 pagi (dalam bahasa Using disebut wis rantak 

atau parak esuk. 
 

 
Gambar 170 

Dari kiri ke kanan, seorang gandrung menebar senyum ke penonton, menari 
bersama pemaju perempuan, dan melantunkan tembang. (Foto koleksi 
Ikwan Setiawan) 
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Pertunjukan gandrung sangat erat dengan hajat perkawinan, petik laut, bersih 

dusun, maupun nazar. Pertunjukan gandrung merupakan pertunjukan yang sangat 

populer bagi masyarakat Osing, bahkan pertunjukan gandrung juga menjadi inspirasi  

bagi penciptaaan tari-tari tradisi di Banyuwangi. Misal, tari Padhang Ulan,  Jejer, dan 

Jejer Jaran Dhawuk. Tarian-tarian kreasi yang berakar dari gandrung tersebar ke 

berbagai wilayah karena hampir sebagian besar kreasi telah memasuki studio rekaman 

sehingga rekaman beredar di pasaran. Pada saat ini banyak kreasi tari yang berakar 

pada pertunjukan gandrung dipelajari sebagai materi pembelajaran di sanggar-sanggar, 

di lembaga pendidikan formal, seperti di SMK Negeri 12 Surabaya, dan bahkan di 

berbagai perguruan tinggi seni di Indonesia (STKWS, UNESA, UM, ISI Surakarta, 

dan ISI Yogyakarta).  

Pesan mulia: Popularitas gandrung, baik pada level regional, nasional, maupun 

global, menjadikan gandrung sebagai identitas Kabupaten Banyuwangi. Meskipun 

banyak tokoh agama yang menganggap gandrung dekat dengan maksiat (terutama 

karena alkohol dan tarian sensualnya), pertunjukan gandrung merupakan perluasan 

dari ritus kesuburan yang ada dalam tari seblang serta mengandung nilai solidaritas 

sosial, baik antarwarga Using maupun antara warga Using dengan non-Using. Lebih 

jauh lagi, pertunjukan gandrung telah menjadi potensi bagi pengembangan industri 

dan ekonomi kreatif yang melibatkan generasi muda.  

 

b. Tayub 

Tayub adalah sejenis pertunjukan yang berakar tari pergaulan. Pertunjukan tayub 

berlangsung pada malam hari dan siang hari. Penari wanita biasanya menari 

berpasangan dengan para pengibing.  Penari wanita yang sering disebut tledhek, ledhek, 

atau tandak adalah penari profesional yang dibayar, sedang pengibing adalah tamu 

undangan atau pengujung yang sengaja datang untuk menari sambil minum minuman 

beralkohol.  Para pengibing seringkali memberikan uang kepada penari wanita. 

Sebagian besar pertunjukan tayub diselenggarakan atas dasar hajat perkawinan, 

sedekah bumi, kaul (nazar), khitanan, dan 17-an (HUT Kemerdekaan RI). 

Penyelenggaraan pertunjukan tayub di beberapa daerah merupakan prestise dan 

bagian penting dari pengukuh status sosial bagi penanggap. Pada awalnya, pertunjukan 

tayub merupakan sebuah pertunjukan yang menyajikan cerita tentang kehidupan 

masyarakat perdesaan, terutama dalam hal ritual untuk memohon kesuburan dan 

kemelimpahan hasil panen (Maryono,  2003).  

Pertunjukan tayub adalah salah satu bentuk pertunjukan tari yang dilakukan 

secara berpasangan antara laki-laki  dan perempuan. Pertunjukan tari tersebut 

dikelompokkan ke dalam seni tari pergaulan (Hutomo, 1990:30). Pemahaman istilah 

tentang tayub, oleh masyarakat di beberapa tempat (Tuban, Bojonegoro, dan Nganjuk) 

dalam pementasan lisan dimaksud sebagai pemenggalan kata tayubjarwa dosok atau kata 

tata dan guyubditata cik ben guyub (wawancara Winarto, Februari 2003). Purbacaraka 

dan Wiryosuparto menyatakan bahwa kata tayub berasal dari kata nayub yang artinya 

‘menari-nari’ (Hutomo, 1990:8). 

Di beberapa daerah di Jawa Timur tayub memiliki sebutan yang berbeda. Di 

Madura lebih dikenal dengan istilah sandhur, di Probolinggo dan sekitarnya disebut 

dengan istilah lengger, di Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Lamongan disebut dengan 

istilah tandhakan. Berbagai istilah tersebut pada dasarnnya melekat pada status penari 

wanita yang diposisikan sebagai pusat/fokus pertunjukan. Penari wanita dalam 

pertunjukan tari tayub sering disebut tledhek, sindhir, sandhur, lengger, dan ronggeng. 

Maka, penari yang termuat dalam istilah tersebut mengandung pemahaman sebagai 

penari profesional, menggantungkan hidupnya dengan menari, serta mendapatkan 

honorarium dan bonus berupa uang dan penari pengibingnya. 

Struktur pertunjukan: Keberhasilan pertunjukan tayub ataupun pertunjukan 

tari yang mengacu pada sistem pergaulan didukung oleh beberapa peran penting yang 

sesuai dengan pola bakuan yang telah dianut dari generasi sebelumnya. Peran-peran 

tersebut secara rinci dapat disebut sebagai berikut: (1) pramugari/gedhong, (2) tayub 

(tledhek, sindhir, ronggeng, lengger), (3) pengrawit, dan (4) pengibing/penayub. 

Penari tayub merupakan penari profesional yang hidupnya bergantung dari 

penghasilannya menari. Keterampilan menari dan melantunkan lagu-lagu dengan 

diiringi gamelan diperoleh dengan cara nyantrik kepada para penari yang sudah senior, 

laris dan telah mapan dalam penguasaan etika pertunjukan tayub. Sementara, di 
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Kabupaten Nganjuk, untuk menjadi penari tayub, seorang calon dapat belajar pada 

seorang guru beksa langen tayub di Ngrajek. Kegiatan belajar para penari muda telah 

berkembang menjadi lembaga pendidikan penari tayub, bahkan oleh Sutrisno, mantan 

Bupati Nganjuk, Ngrajek dilegitimasi secara birokratis sebagai lembaga pendidikan 

waranggana. Akhir dari masa belajar waranggana di Nganjuk ditandai dengan 

gembyangan yang dihadiri oleh para pejabat pemerintah daerah. Dalam hal ini Sutrisno 

mengerahkan lembaga-lembaga terkait untuk melegitimasi gembyangan “sebagai agenda 

wisata budaya”. 

   
Gambar 171 

Kiri, dua tandhak siap menghibur para pengibing. Kanan, para pengibing saling berhadapan 
sebelum menari, menegaskan makna guyub. (Foto koleksi R Djoko Prakosa, 2010)   

 
Pengrawit dalam pertunjukan tayub terdiri atas pemain-pemain gamelan. Jumlah 

pengrawit dalam pertunjukan tayub disesuaikan dengan jumlah ricikan gamelan yang 

digunakan. Pengrawit mampu menguasai berbagai macam gending tayuban. Secara 

umum gending-gending tayuban dapat dipilah menjadi dua, yaitu (1) pola gending 

baku dan (2) gending kreasi. Pola gending baku merupakan gending yang secara baku 

harus dimainkan apa adanya, sedangkan pola gending kreasi merupakan variasi yang 

selalu dimainkan untuk membuat pertunjukan lebih semarak. 

Pengibing dalam pertunjukan tayuban adalah tamu undangan yang datang 

untuk menari atau duduk-duduk sambil mendengarkan gending-gending yang 

dimainkan serta memperhatikan tarian dalam pertunjukan. Pada beberapa daerah di 

Jawa Timur, terutama di Tuban dan Bojonegoro, tayub merupakan klangenan sehingga 

banyak tamu laki-laki yang datang untuk menyiapkan tip khusus untuk penari atau tip 

khusus untuk gending yang mereka minta. 

Pertunjukan dimulai dengan talu, yaitu mendengarkan gending-gending sebagai 

tanda dimulainya pertunjukan inti, yakni ketika penari melantunkan tembang-

tembang rungrum/angungrum untuk tuan rumah atau tamu undangan. Lalu, para 

tandhak menempati posisi di samping kanan dan kiri pramugari.Tidak lama kemudian 

pramugari menyampaikan tata laku acara tayuban yang harus ditaati pengibing. Selesai 

menyampaikan aturan-aturan, pramugari mulai berjalan dengan menari diiringi 

gending ayak-ayak untuk memberikan sampur kepada pengibing pertama. Pengibing 

pertama merupakan pengibing yang dipilih dari tamu kehormatan. Untuk itu, 

pramugari harus tahu dan mengenal dengan baik tamu yang mana yang harus 

mendapatkan giliran pertama. 

Setelah penari pertama selesai mengibing sampai dengan satu gending, 

dilanjutkan dengan babak lainnya sampai menjelang pagi. Dalam tahap ini seringkali 

terjadi persaingan pengibing untuk meminta gending sehingga terkadang terjadi 

pertikaian antarmereka. Di Tuban seringkali terjadi pengibing yang setengah mabuk 

mengamuk karena kesempatan mengibing-nya di putus oleh pengibing yang lain 

(wawancara dengan Yono, 2 Mei 2003). Peristiwa tersebut juga sering terjadi pada 

berbagai pertunjukan tayub di beberapa daerah lain, seperti Blitar, Kediri, 

Tulungagung, dan Bojonegoro, sedangkan di Jombang  dan Mojokerto lebih tertib 

karena sedikit sekali pengibing.  

Menurut Hutomo, para tamu sebagian hadir hanya untuk menonton, bukan 

untuk ngibing. Hal ini disebabkan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat lebih 

mengacu pada nilai dan pandangan yang agamis, tabu menari dengan penari tayub 

(wawancara 3 Mei 2003). Setu menguatkan penjelasan di atas  bahwa di Mojokerto 

tandhakan tidak seramai dan semeriah di Tuban, Bojonegoro, ataupun Lamongan 

yang mayoritas masyarakatnya masih lekat dengan kebiasaan ngibing. Di Mojokerto 

tamu sangat tertib menikmati tandhakan dari tempat duduknya (wawancara dengan 

Setudi Raharjo,  7 Februari 2003). 
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Tahap paling akhir dalam pertunjukan tayub ditandai dengan gending Pamit 

Mulih. Pramugari—mewakili tuan rumah—menutup pertunjukan dengan ucapan terima 

kasih dan permohonan maaf kepada para pengibing.   

Pesan mulia: Meskipun banyak orang mencela tayub karena diwarnai 

minuman beralkohol dan tari yang dianggap tidak baik, kita menemukan beberapa 

makna kultural dari pertunjukannya. Pertama, tayub merupakan sarana untuk 

mengguyubkan anggota masyarakat sehingga kalau ada aktivitas-aktivitas lainnya, 

mereka mau terlibat. Kedua, tayub merupakan kesenian yang mengingatkan kita 

tentang pentingnya menghormati bumi pertiwi yang telah memberikan banyak hal 

kepada manusia. Ketiga, tayub mengajarkan kita untuk bekerja keras karena untuk 

ngibing kita membutuhkan banyak uang. 

 

c. Lengger  

Lengger adalah pertanjukan tari berpasangan laki-laki dan perempuan. Penari 

perempuan menari sambil melantunkan lagu-lagu yang diiringi permainan gamelan. 

Lengger tersebar di daerah Probolingga, Jember, dan sekitarnya. Namun, yang masih 

eksis hanyalah di wilayah kota Probolinggo, di Pasar Mangunharjo, sedangkan di 

Jember sudah tidak pernah digelar pertunjukan lengger.11Pertunjukan ini biasa 

dilakukan di berbagai pusat keramaian, seperti pasar dan  stasiun kereta. Pertunjukan 

lengger ini identik dengan tontonan amen—di Surabaya ada tandhak becakan yang biasa 

mangkal di Pasar Turi, Stasiun Wonokromo, dan Sepanjang—karena lebih sering 

melakukan pertunjukan di ruang terbuka. 

Jalannya pertunjukan lengger dan makna kulturalnya: Pertunjukan biasa 

dimulai dengan memainkan gamelan dengan menyajikan gending-ngedhing 

tandhakan/lenggeran untuk menarik perhatian masyarakat. Penari perempuan—

lengger/tandhak—melantunkan lagu-lagu untuk diperdengarkan pada penyawer. 

Lenggeran yang digelar memberikan kesempatan penonton untuk menari berpasangan 

dengan tandhak sesuai dengan gending yang diinginkannya. Untuk itu, seorang 

penonton harus nomboki/nyawer—memberikan sejumlah uang kepada lengger atau 

tukang kendangnya. 

 
Gambar 172 

Pertunjukan lengger Probolinggo 
(Foto koleksi Sri S, 2013) 

 
Pertunjukan diawali dengan tarian remo lengkap dengan kidungan untuk 

menyambut penonton yang mulai berkumpul mengelilingi arena pertunjukan lengger. 

Setelah itu, dimulai dengan permintaan gending atau dengan saweran bagi penoton  

yang ingin menari dengan lantunan lagu-lagu yang diinginkan. Dalam konvensi 

pertunjukan, seorang penyawer biasanya menari dalam lantunan satu gending dan 

apabila setelah itu masih menginginkan lagu lain, ia harus kembali menyerahkan 

sejumlah uang. Rata-rata seorang penyawer akan menyerahkan uang Rp5.000,00 

sampai dengan Rp15.000,00 tiap gending. Para penonton akan menyerahkan uang 

pada awal permainan lagu atau menyerahkan uang terlebih dahulu pada pemain 

kendang sambil membisikan gending yang diinginkkannya. Kemudian, ia akan 

dipersilahkan untuk maju menari sambil menikmati lagu yang dipesannya. 

Pesan mulia: Lengger merupakan bentuk sederhana dari pertunjukan tayub. 

Makna-makna kesuburan yang awalnya melekat dalam pertunjukan tayub 

ditransformasi ke dalam makna pergaulan sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan 

kerukunan hidup di antara sesama, tanpa memandang status sosial. Selain itu, di sela-

sela menikmati gerak tari dan gending, para penonton bisa saling berdiskusi dengan 

santai, membahas persoalan yang berlangsung dalam masyarakat. 
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c. Lengger  

Lengger adalah pertanjukan tari berpasangan laki-laki dan perempuan. Penari 
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Gambar 172 

Pertunjukan lengger Probolinggo 
(Foto koleksi Sri S, 2013) 

 
Pertunjukan diawali dengan tarian remo lengkap dengan kidungan untuk 

menyambut penonton yang mulai berkumpul mengelilingi arena pertunjukan lengger. 

Setelah itu, dimulai dengan permintaan gending atau dengan saweran bagi penoton  

yang ingin menari dengan lantunan lagu-lagu yang diinginkan. Dalam konvensi 

pertunjukan, seorang penyawer biasanya menari dalam lantunan satu gending dan 

apabila setelah itu masih menginginkan lagu lain, ia harus kembali menyerahkan 

sejumlah uang. Rata-rata seorang penyawer akan menyerahkan uang Rp5.000,00 

sampai dengan Rp15.000,00 tiap gending. Para penonton akan menyerahkan uang 

pada awal permainan lagu atau menyerahkan uang terlebih dahulu pada pemain 

kendang sambil membisikan gending yang diinginkkannya. Kemudian, ia akan 

dipersilahkan untuk maju menari sambil menikmati lagu yang dipesannya. 

Pesan mulia: Lengger merupakan bentuk sederhana dari pertunjukan tayub. 

Makna-makna kesuburan yang awalnya melekat dalam pertunjukan tayub 

ditransformasi ke dalam makna pergaulan sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan 

kerukunan hidup di antara sesama, tanpa memandang status sosial. Selain itu, di sela-

sela menikmati gerak tari dan gending, para penonton bisa saling berdiskusi dengan 

santai, membahas persoalan yang berlangsung dalam masyarakat. 
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5) Reog 

Pertunjukan reog adalah pertunjukan yang menampilkan berbagai peran dalam 

suatu arak-arakan. Dalam arak-arakan reog disajikan tata rupa, tari, musik, dan 

berbagai sajian atraktif untuk membuat penonton terhibur dan takjub terhadap 

pameran keterampilan para pemain dalam pertunjukan reog. Spirit gawe pangeram-eram 

menuntun para seniman/wati reog untuk menampilkan berbagai bentuk eksotik 

penataan artistik ini dapat diamati dalam tata kostum, perangkat artistk, instrumen 

musik, dan lain lain.  

Jawa Timur memiliki beberapa bentuk sajian reog, baik yang terkait dengan 

acara ritual maupun seremonial. Reog Ponorogo merupakan reog yang memiliki 

reputasi, dikenal serta dapat berkembang di seluruh wilayah Indonesia dengan 

panduan Pakem Reog Ponorogo. Di beberapa daerah terdapat reog jenis lain yang juga 

populer di daerahnya, misalnya reog bulkiya, reog dhodhog, dan reog cemandi. Reog 

ponorogo tersebar di berbagai wilayah Indonesia bahkan ke berbagai negeri di dunia. 

Salah satu penyebabnya adalah karena migrasi penduduk yang sebagian besar memiliki 

akar budaya Jawa Panaragan. Di Malaysia, Suriname, dan di beberapa negeri yang 

memungkinkan reog ini lahir dan berkembang, maka paguyuban  reog itu akan berdiri 

dengan didukung oleh  aktivitas sosial masyarakat pewarisnya. 

Pertunjukan reog saat ini semakin membaik karena dukungan dari berbagai 

pihak. Pertama, masyarakat pewarisnya merasa wajib melakukan pelestarian terhadap 

seni yang diwarisinya dari generasi terdahulu. Para seniman melakuan regenerasi 

secara alamiah dengan melakukan berbagai aktivitas kreatif sehingga reog tetap 

menjadi bagian aktivitas sosial dan seni dalam kehidupan masyarakat. Ini merangsang 

tumbuhnya berbagai bentuk kemasan inovatif dan berdampak pada tumbuhnya 

pengayaan nilai dalam kesenian reog, baik dari sisi filosofis, idelogi, maupun ekonomi. 

Semakin meningkatnya permintaan pentas, merangsang komersialisme dan modifikasi  

reog. 

Pemerintah merangsang pertumbuhan reog dengan berbagai bentuk festival dan 

karnaval secara periodik. Hal ini menciptakan spirit kompetisi yang merangsang 

tumbuhnya berbagai kreasi dan inovasi pertunjukan reog, baik dari sisi kualitas seni 

maupun bagi tumbuhnya kelompok-kelompok pertunjukan yang baru sebagai bagian 

dari proses regenerasi.    

 

a. Reog Ponorogo 

Reog merupakan salah satu pertunjukan yang berakar pada budaya Ponorogo. 

Kesenian ini berupa arak-arakan besar yang terdiri atas warok, jathil/gemblak, 

bujangganong, dan dhadahak merak. Arak-arakan diiringi oleh kendhang, angklung, gong 

kempul. Sesekali para pemain reog menari mulai dari Prabu Klana, jathil, warok, hingga 

bujangganong. Reog saat ini merupakan pertunjukan yang sangat populer di masyarakat 

Jawa. Hal ini dikuatkan oleh festival besar yang dilaksanakan setahun sekali di 

Ponorogo. Festival reog dihadiri oleh banyak grup yang ada di Indonesia, bahkan 

sesekali dihadiri grup reog dari luar negeri. 

Legenda mengenai asal mula reog Ponorogo yang berkembang dalam masyarakat 

Ponorogo ada 4 versi, yaitu (a) versi Batarangin  (VB), (b) versi  Wengker  (VW), (c)  versi 

Surukubeng (VS), dan versi (d) Kediri (VK). Munculnya kesenian reog Ponorogo 

berdasarkan legenda asal mula VB dan VK diperkirakan pada awal abad XIII, 

Sedangkan VW memperlihatkan kepada kita bahwa kesenian reog ada sejak abad X. 

  
Gambar 173 

Kiri, arak-arakkan reog dan adegan Klanaswandana 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa, 2010) 

 

Kesenian reog dipandang sebagai sarana untuk mengejewantahkan sistem 

pengetahuan masyarakat dalam memerangi ketidakadilan dan kesewenag-wenangan. 
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Menurut VW, reog merupakan sarana untuk mengemukakan sistem pengetahuan 

masyarakat, terutama mengenai kewibawaan penguasa yang diinjak-injak oleh seorang 

permaisuri, sehingga sebagian anggota masyarakat kecewa terhadap penguasa yang 

tidak menyadari apa yang diperbuatnya. 

Perkembangan lebih lanjut tarian tersebut mengalami metamormofis terkait 

unsur kehidupan hutan yang lain, yakni merak. Burung merak dipandang oleh 

masyarakat Ponorogo sebagai binatang unggas yang cantik dan anggun. Dua binatang 

yang dikagumi oleh masyarakat Ponorogo, yakni harimau dan merak dapat hidup 

berdampingan, harimau mendengkur di bawah pohon, sedangkan merak berjuntai di 

atasnya. Para warok yang berjiwa seni selanjutnya mengekspresikan dalam bentuk 

tarian.   

Pada zaman Hindu-Budha tarian tersebut dijadikan sarana kritik penguasa yang 

kehilangan kewibawaan karena dipengaruhi permaisuri. Tarian harimau dan merak 

sebagai pengejawanthan Prabu Bhre Kertabumi yang dikendalikan permaisurinya. 

Singobarong sebagai pengejawanthan  Prabu Bhre Kertabumi, sedangkan burung merak 

yang bertengger di atas kepala harimau sebagai permaisurinya. Penari  jathilan  yang 

terdiri atas dua laki-laki feminin sebagai gambaran prajurit Majapahit yang telah 

kehilangan kejantanannya sehingga kelakuannya kewanita-wanitaan. Tafsir lain dari 

dhadhak merak adalah simbol yang mengisyaratkan bahwa seorang pimpinan harus 

dapat menjalankan kekuasaan hukum dengan tetap menjunjung tinggi bahasa yang 

santun dan indah.  

Pada saat agama Islam masuk ke daerah Ponorogo, kesenian reog   mengalami 

metamorfosis kembali. Burung merak menari yang dilukiskan sedang mematuk merjan 

di atas kepala harimau dimaksudkan gambaran Raden Bathara Katong yang 

mengalahkan Ki Ageng Suryaalam dari Kademangan Surukubeng. Kalung merjan 

sebagai simbol tasbih dalam agama Islam. Selanjutnya penari jathilan yang semula 

diperankan oleh dua anak laki-laki yang berwajah feminine diganti dengan penari 

perempuan.  

 
 
 

b. Reog Dhodhog 

 Reog dhodhog adalah pertunjukan arak-arakan yang menyajikan permainan 

musik kendang sampil menari dan melantunkan lagu-lagu. Pertunjukan yang juga 

disebut reog kendang tersebar di wilayah Tulungagung, Blitar, Kediri, dan Ngajuk. 

Dalam pertunjukan, setiap penari menari dengan memainkan kendang dengan 

ekspresi tarian yang menyatu dengan permainan musik yang dipukulnya. Reog 

dhodhog ditarikan oleh enam penari yang memukul kendangnya dalam irama 

pukulan yang berbeda-beda, yaitu dhodhog kerep, dhodhdog arang, dhodhog imbal, dhodhog 

keplak, dan dhodhog trinthing. Mereka memainkan kendang dengan diiringi pukulan 

kenong, gong, dan tiupan sompret. 

Menurut penuturan lisan para pelaku reog, dhodhog pada awalnya dimainkan 

para prajurit Bugis yang akan melamar Dewi Kili Suci. Reog dhodhog disusun untuk 

memenuhi salah satu sarat untuk dapat memperistri Dewi Kili Suci. Susunan gerak 

tari memberikan gambaran prajurit yang sedang berbaris, gerakan dilakukan secara 

serempak. Ragam gerak yang ditarikan yaitu berbaris, menthokan, petetan maju mundur, 

kejang, lilingan, ngungak sumur, gejoh bumi, midak kecik, gerak sundhangan, andul, 

gembyangan, dan kemudian diakhiri dengan gerakan berbaris-kembali. 

 
Gambar 174 

Pertunjukan reog dhodhog 
(Repro koleksi Dinas Budpar Tulungagung, 2010)  

 

Reog dhodhog menjadi tarian khas Tulungagung sehingga sampai sekarang 

mengalami perkembangan yang sangat baik karena mengalami pengayaan nilai. 
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Gambar 174 

Pertunjukan reog dhodhog 
(Repro koleksi Dinas Budpar Tulungagung, 2010)  
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Sebagai identitas daerah, reog dhodhog dikuatkan melalui transformasi pengetahuan 

dan keterampilan pada generasi muda lewat lembaga pendidikan. Dengan demikian, 

proses regenerasi mendapat dukungan kuat dari lembaga pemerintah dan pelaku 

pertunjukan. Selain itu, reog dhodhog memiliki peranan penting dalam berbagai hajat 

masyarakat, baik untuk kepentingan ritual, perayaan, maupun hajat keluarga. 

 

c. Reog Bulkiya 

Reog bulkiya adalah pertunjukan reog yang menyajikan susunan gerak yang 

menggambarkan peperangan kaum Islam dan kaum kafir yang kisahnya dipetik dari 

Serat Ambiya. Dalam pertunjukan bulkiya, para penari menarikan beberapa ragam 

gerak seperti lincak gagak, rubuh-rubuh gendhang, untir-untir, dan perang. Gerakan dimulai 

dari gerakan hormat kepada seluruh penonton dimulai dengan aba-aba dari seorang 

penari dan para penari segera memperagakan gerakan berbaris dengan serempak. 

Begitu sampai di tengah arena pertunjukan, para penari memperagakan secara 

serempak ragam gerak lincak gagak, langkah seoran, gagahan ndhondhok/ngasah gaman, 

nantang, hormat kedua, rubuh-rubuh gedhang, untir-untir, singget, solah, bacokan, dan nggorok. 

Karakter koreografis dari reog balkiya adalah prajurit berbaris dan berlatih perang 

dengan menggunakan senjata.  

Sajian koreografi reog bulkiya merefleksikan patriotisme dan pencapaian 

kedewasaan melalui pengembaraan batin yang tersirat dalam tiap ragam geraknya. 

Langkah seoran dan rubuh-rubuh gedhang, misalnya, memiliki kaitan dengan bagaimana 

perilaku dalam menjalani syariat Islam. Istilah tersebut sering digunakan oleh 

masyarakat luas untuk menyebut anak yang sedang belajar menjalani syariat agama 

Islam sehingga sering kali goyah. Tentu saja, hal ini terkait dengan penuturan lisan 

masyarakatnya mengenai tema pokok yang diadopsi dari Serat Ambiya. 

Sampai saat ini reog bulkiya bertahan sebagai bentuk pertunjukan yang diakrabi 

oleh masyarakat sebagai tontonan yang terkait dengan kepentingan ritual dan sosial 

terkait dengan berbagai perayaan. Untuk kepentingan pengembangan pertunjukan 

reog bulkiya sangat membutuhkan dukungan guna merangsang proses kreatif dalam 

mengemas pertunjukan agar tetap aktual dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan 

proses kreatif terhadap kemasan pertunjukan diharapkan bisa merangsang tumbuhnya 

proses regenerasi sehingga reog bulkiya dapat ditranformasikan pada generasi 

berikutnya.   

 

d. Reog Cemandi 

Reog cemandi adalah pertunjukan reog yang hidup dan berkembang di Sidoarjo.  

Pertunjukan ini biasa tampil dalam acara ritual sedekah bumi, melepas nazar, dan 

hajatan, seperti khitanan dan perkawinan. Pertunjukan reog ini diiringi oleh 

permainan musik kendang yang dimainkan dalam arakan. Bagian paling depan adalah 

sepasang pemeran topeng thothok kerot laki-laki dan perempuan. Sosok bertopeng laki-

laki wajahnya seram memiliki dua taring mata terbelalak dengan rambut gimbal terurai 

sambil membawa golok dengan kostum pakaian hitam, celana hitam dengan kaos 

lorek. Sosok topeng perempuan mengenakan kebaya dan kain batik dengan selendang 

tersampir di pundaknya. 

 
Gambar 175 

Pertunjukan reog cemandi 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa, 2010)  

 

Pada urutan berikutnya adalah para pemain kendang. Mereka mengenakan 

kostum tradisional; mengenakan kaos lorek, celana hitam, baju hitam; pada bagian 

bawah dikenakan kain. Sementara itu, di pundaknya diselempangkan selendang 

panjang untuk menggendong kendang yang dipukulnya. Arakan reog cemandi sekilas 

menyiratkan ritual tolak bala, ruwat bumi yang biasa dilakukan di berbagai tempat di 

Jawa dengan menggunakan topeng kala, barongan yang diyakini memiliki kekuatan 

magis untuk mengusir roh-roh halus. Kalau ditilik lebih jauh lagi, reog cemandi 
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Sebagai identitas daerah, reog dhodhog dikuatkan melalui transformasi pengetahuan 
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masyarakat, baik untuk kepentingan ritual, perayaan, maupun hajat keluarga. 
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mengusung pesan nilai kebijakan ekologis; mengajak kita untuk lebih memperhatikan 

lingkungan alam dan masyarakat.   

 
6) Jaranan  

Pertunjukan jaranan atau jathilan adalah bentuk pertunjukan tari yang dilakukan 

oleh beberapa penari laki-laki dengan menggunakan kuda kepang. Para penari biasanya 

mengenakan kostum yang sama, memperagakan gerakan yang sama, dan kemudian 

pada saat puncak pertunjukan penari mencapai ekstase yang disebut ndadi (kesurupan). 

Dalam keadaan ndandi terebut penari biasanya makan pecahan kaca, silet, rumput, 

makan padi, atau beberapa penari dirasuki roh binatang celeng (babi hutan), monyet, 

dan lain-lain. Terkadang, dalam kondisi kesurupan penari juga dapat memberikan 

pengobatan. Dalam Ensiklopedi Seni musik dan Seni Tari Daerah (1996/199: 242) 

dipaparkan gambaran bentuk kesenian jaranan sebagai berikut. 

 
Gambar 176 

Jathil cilik sedang beraksi 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa, 2005) 

 
Gerak tari prajurit penunggang kuda adalah gerak menirukan tingkah laku 

penunggang kuda, tetapi kadang-kadang juga menirukan gerak kuda itu sendiri. 

Hentakan hentakan kaki yang serempak dan ritmis sangat menonjol, sementara tangan 

agak bebas memainkan sampur. Pertunjukan jaranan  yang tumbuh dan berkembang 

di Jawa Timur terdiri atas beberapa jenis, antara lain jaranan breng, jaranan pegon, 

jaranan Jawa, jaranan sentherewe, jaranan turanggayaksa, jaranan buto, jaranan bodag, dan 

jaranan campursari. Jaranan tersebar pada hampir sebagaian besar wilayah Jawa Timur: 

Kediri, Tulungagung, Trengalek, Ponorogo, Banyuwangi, Surabaya, Nganjuk, 

Jombang, Malang, dan lain-lain. 

Beberapa jenis jaranan di Jawa Timur: Jaranan pegon mengenakan kostum 

wayang orang gaya Surakarta lengkap dengan atribut wayang orang dengan 

menggunakan kuda kepang yang lebih kecil dan ramping. Sugito (2003:199)  

mengatakan bahwa jaranan pegon lebih didominasi oleh unsur-unsur gerak wayang 

orang, demikian  juga kostum yang digunakan. Jaranan sentherewe bentuk tarinya tidak 

sama dengan jaranan yang lebih banyak menampilkan para penari perempuan—baik 

yang sudah berkeluarga maupun yang belum—yang mengenakan kostum wayang orang 

(Dinas P dan K Pronvisi Jawa Timur, 1996/1997:248). Jatilan atau gemblak merupakan 

bentuk jaranan yang sangat akrab dengan pertunjukan reog yang para penarinya 

adalah laki-laki yang menunjukkan gerak-gerak yang feminim. Dalam penuturan 

masyarakat Ponorogo, jaranan ini sangat erat dengan spiritualitas dan daya magis yang 

melekat pada warok dalam tradisi reog. Penataan rias yang digunakan dalam penuturan 

jatilan/gemblak menguatkan karakter wanita. Adapun jaranan buto adalah jenis tari 

jaranan yang berkembang di Banyuwangi dengan ciri khas penampilan fisik penari 

laki-laki yang menyerupai raksasa (buto) dengan bantuan tata rias dan kostum. Gerak 

tarinya juga cenderung ke gerak-gerak lebar yang menunjukkan kesan gagah dan 

perkasa.  

  
Gambar 177 

Kiri, penari turangga yaksa Trenggalek. Kanan, penari jaranan pegon beraksi. 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa) 
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Gambar 177 

Kiri, penari turangga yaksa Trenggalek. Kanan, penari jaranan pegon beraksi. 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa) 
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Struktur pertunjukan: Pertunjukan jaranan yang hidup dan berkembang di 

Jawa Timur memiliki pola bakuan berupa urutan tata laku pertunjukan, pola bakuan 

gerak, pola lantai, dan penataan rias busana. Pola bakuan yang melekat pada tata laku 

pertunjukan secara struktur dapat dipisah menjadi tiga. Pertama, bagian awal 

merupakan bagian yang mengatur penonton untuk segera berkumpul melihat 

pertunjukan jaranan, biasanya bagian ini disebut gending pambuka. Kedua, bagian inti 

atau bagian pokok, yakni para pemain jaranan mulai menari. Bagian inti terdiri atas 

beberapa bagian, yaitu (a) maju gawang, (b) jogedan/beksan, dan (c) ndadi. Ketiga, bagian 

penutup, yaitu ketika para penari dan pemain menyelesaikan pertunjukan.     

  
Gambar 178 

Pertunjukan jathilan 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa) 

 

Penuturan mengenai bentuk rias ataupun kostum yang melekat secara 

konvensional dalam bentuk pertunjukan jaranan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Penari penunggang kuda mengenakan ikat kepala kain batik dan berbaju putih dengan 

atribut-atribut prajurit kuna. Kain batik melilit di pinggang dengan bentuk supit urang 

atau dodotan. Celana panji-panji berhiaskan manik-manik atau benang emas, 

mengenakan sumping, selempang, kalung kace, sampur dan keris. Rias muka melukiskan 

satria-satria berparas elok dengan penebalan alis mata dan bulu mata, pipi kemerahan 

dan kadang-kadang kumis kecil di atas bibir merah  menyala (Dinas P dan K Pronvisi 

Jawa Timur, 1996/1997:248). 

Pesan mulia: Jaranan memiliki makna dan pesan kultural yang bersumber dari 

binatang kuda yang menyimbolkan nafsu dan kekuatan. Tarian jaranan mengusung 

pesan agar kita semua selalu mengendalikan nafsu supaya dapat menggunakan daya 

dan kekuatan hidup secara positif hingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Selain itu, pertunjukan jaranan juga mengusung pesan patriotisme. 

 

7) Jaran Kencak 

Jaran kencak merupakan pertunjukan kuda yang berjalan dengan menari dengan 

diiringi musik. Tradisi jaran kencak ini dikenal di berbagai tempat di Jawa Timur tiap 

daerah memiliki istilah tersendiri untuk menyebut jaran kencak. Di Gresik dan 

Lamongan pertunjukan jaran kencak dikenal dengan istilah Jaran Jinggo. Di beberapa 

daerah juga muncul tarian yang terinspirasi dari jaran kencak, misalnya Jaran  

Monelan popular di daerah Malang, Jaran Slining di Lumajang dan Probolinggo, Jaran 

Bodhang juga populer di Probolingga.  

Tiap daerah memiliki sejarahnya sendiri terkait dengan tradisi masyarakatnya. 

Menurut penuturan lisan masyarakat Lumajang, kuda kencak ada sejak Adipati Arya 

Wiraraja berkuasa di wilayah   Wirabumi. Diceriterakan  Nila Ambhara memiliki kuda 

yang sangat tangkas dan cerdik menari. Kuda ini digunakan untuk menyambut tamu 

kehormatan negara. Setiap pangeran memiliki kuda sebagai kendaraan  yang 

dibanggakan, kuda diberi pakaian kebesaran sebagai ciri status sosial pemiliknya. 

Konon, untuk menyambut kedatangan Ranggalawe, Nilai Ambhara menyambut 

dengan mengendarai kuda kesayangannya. 

Dalam versi lain kuda kencak pada awalnya dirintis oleh seorang pertapa 

bernama Klabissajeh dari gunung Lamongan. Klabisajeh menaklukkan kuda liar dan 

mengajarinya “kencak” sesuai dengan irama gamelan. Kuda menari dengan diiringi 

musik kenong telok. Pertunjukan dimulai dengan gending “giroan” dengan 

melantunkan lagu “ling-eling” sebagai bentuk rasa syukur dan ingat atas berkat Tuhan 

Yang Mahakuasa. Kemudian, dilanjutkan dengan tarian remo kembar atau 

bendrongkala—tarian yang diiringi dengan gending “bendrong” penari menggunakan 

kostum raksasa—sebagai pembuka pertunjukan. Pada saat yang bersamaan kuda 

dituntun untuk melakukan ritual minum kopi, atraksi kuda kencak, kemudian 
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disajiakan ludruk yang berisi lawakan untuk menghibur penonton, ngarak jaran 

berkeliling kampong, sewing-sewangan, temangan, iber-iber melepas kupat luwar, dan 

ayam untuk melepas nazar. 

   
Gambar 179 

Kiri, jaran kencak di Lamongan (courtesy Mahlidiyah). Kanan, jaran kencak di Lumajang 
(courtesy Antoni). 

 

Iringan kenong telok dimainkan oleh sekelompok pemain musik yang 

memainkan instrumen gamelan yaitu, saron, demung, peking, kendang, bonang 

barung, bonang penerus, kenong kempul dan gong. Gamelan dimainkan dengan 

memperdengarkan berbagai lagu yang sedang populer di masyarakat, antara lain giro, 

Aer mata aghili, jula-juli, dril dor, bar jabar, sakora, bahkan juga memperdengarkan lagu 

yang sedang tren: bokong semok, bojo loro, cucak rawa, sri minggat, dan lain lain. 

Untuk memikat penonton tradisi jaran kencak tiap paguyuban memiliki gaya 

tersendiri dalam sajian. Kuda menari dalam beberapa pola sebagaimana diciptakan 

oleh pelatih kencaknya, misalnya jaran manthuk (menganggukan kepala), kencak lembut, 

kencak ngedrap (ngedrak), jaran ngadeg, kencak goleng (berdiri dengan dua kaki  sambil 

bergoyang). Tiap paguyuban memiliki kreasi yang berbeda dengan kelompok lainnya 

untuk menyemarakan arak-arakan jaran kencaknya beberapa atraksi yang ditambahkan 

antara lain atraksi kethek putih, macan-macanan, bantheng-banthengan, pitik-pitikan, dan tari 

ular. 

Di Kabupaten Lumajang  pertunjukan jaran kencak menjadi maskot, terkait 

dengan sejarah kebesaran Lumajang pada masa lalu. Sampai pada saat ini Lumajang 

memiliki puluhan paguyuban jaran kencak dan  jaran slining yang selalu hadir dalam 

kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Dalam berbagai hajatan, ritual, ataupun 

perayaan, jaran kencak mendapat apresiasi yang sangat baik. Untuk menyewa seekor  

jaran kencak harus mengeluarkan uang Rp1.000.000,00 sampai Rp2. 000.000,00 

bergantung konvensi yang berlaku dalam tradisi masyarakatnya. 

Pada  berbagai tempat,  pertunjukan jaran kencak hadir dengan citra khasnya. 

Di kabupaten Lamongan jaran jinggo hadir untuk acara khitan, demikian pula di 

Gresik dan sekitarnya. Di Madura jaran kencak cukup populer dalam arakan  

penganten ataupun khitan. Tiap pertunjukan jaran kencak menambahkan komponen 

arak-rakan sesuai dengan permintaan masyarakat pengguna jasa seninya.  

Pesan mulia: Jaran kencak mengusung nilai luhur untuk saling mewangikan 

(menghargai), saling menghormati, dan menjunjung sikap toleran terhadap sesama.   

 

8) Seni Tari Barong (Barongan) 

 Istilah barongan berasal dari kata “barong” berarti ‘besar’. Kata barong 

mendapat imbuhan -an menjadi barongan bermakna ‘besar dan memiliki kesan 

seram’. Dalam konteks pertunjukan istilah barongan digunakan untuk menyebut 

topeng yang menggambarkan perupaan raut wajah singa, harimau yang besar, atau raut 

kepala naga yang besar. Perupaan singa yang besar dan menakutkan dapat diamati 

dalam tradisi pertunjukan jaranan, barongan, singa ulung, macanan kaduk, dan reog. 

Barongan dalam konteks pertunjukan juga dikaitkan dengan binatang mitologi, yakni 

singa barong dan naga raja.  

 Barongan berbentuk topeng kepala naga dan singa, biasa disebut cepaplok atau 

caplokan. Topeng dibuat dari kayu nangka, mangga, pule, sengon, dan cangkring. Kayu 

dipahat dan dipilah menjadi dua bagian pokok, yakni bagian kepala dan bagian rahang 

bawah. Bagian atas menampilkan bentuk dahi, mata, hidung, dan rahang atas dengan 

pahatan taring. Sementara, bagian rahang bawah berisikan pahatan gigi, taring, dan 

rahang. Kepala barongan dipasangi mahkota dari kulit yang ditatah dan disungging 

berbentuk mahkota raja (makutha). Kepala bagian belangkang merupakan rongga yang 

terbentuk oleh kain yang dipasang menutupi bagian belakang, sementara bagian depan 

juga dipasangkan kain terjuntai ke bawah. 
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disajiakan ludruk yang berisi lawakan untuk menghibur penonton, ngarak jaran 

berkeliling kampong, sewing-sewangan, temangan, iber-iber melepas kupat luwar, dan 

ayam untuk melepas nazar. 

   
Gambar 179 

Kiri, jaran kencak di Lamongan (courtesy Mahlidiyah). Kanan, jaran kencak di Lumajang 
(courtesy Antoni). 
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Pemain mengenakan barongan dengan cara memasukkan kepala pada rongga 

kain, sementara kedua tanganya memegang kepala  (agar dapat menggerakan topeng 

dengan baik). Topeng barong seringkali diidentikkan dengan persepsi lama tentang 

Bethara Kala dan dimaknai sebagai kekuatan  jahat yang memberikan ancaman bagi 

kelestarian hidup manusia. Rautan wajah dengan pahatan taring pada mulut barongan 

memberikan kesan seram, taring atau siung selalu menimbulkan kesan liar dan  buas. 

Di Jawa Timur ditemukan berbagai jenis topeng barongan, cepaplok, macan-

macanan kaduk, dan kucingan. Banyuwangi memiliki beberapa jenis barongan, antara 

lain barong kebyar, kucingan, dan cepaplok. Barong dalam tradisi masyarakat 

Banyuwangi berkaitan erat dengan ritual ider bumi. Ritual ini dilakukan untuk tolak 

bala dan mengusir roh-roh jahat. Perupaan barongan dalam tradisi masyarakat 

Banyuwangi mendapat pengaruh kuat dari tradisi seni rupa dan pertunjukan seni dari 

wilayah budaya Bali. Hal itu dapat dari diamati motif ragam hias,  pewarnaan, serta 

berbagai aksesoris yang digunakan dalam kostum barongan.  

  
Gambar 180 

Kiri, adegan barongan dalam jaranan. Kanan, barong Kemiren Banyuwangi. 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa)  

 

Dalam pertunjukan reog Ponorogo barongan merupakan penggambaran singa 

barong. Topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singa Barong, raja hutan, 

yang menyimbolkan Kertabumi. Kepala singa barong dihiasi bulu merak hingga 

menyerupai kipas raksasa merefleksikan pengaruh kuat dari budaya Cina. Perupaan ini 

juga ditasfirkan sebagai hegemoni politik negara Cina terhadap Kertabumi dalam 

memegang pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kepala singa barong yang dihiasi 

mahkota bulu burung merak tersebut biasa disebut dengan istilah dhadhak merak. 

Dalam konteks tertentu topeng ini dilepaskan dari mahkota burung merak untuk 

membawakan tarian kucingan. 

Dalam tradisi pertunjukan jaranan, barongan ditampilkan dalam dua model 

pertunjukan. Yang pertama tampil dalam pertunjukan kucingan yaitu sebuah adegan 

yang menggambarkan dua ekor harimau yang bercengkrama. Para pemain kucingan 

menggunakan topeng jepaplok tau topeng singa barong. Kedua, barongan tampil  pada 

adegan rampogan, yaitu adegan yang menggambarkan peperangan antara barongan 

dengan prajurit berkuda.  

Pesan mulia: Pertunjukan barongan memuat pesan agar kita semua selalu ingat 

kepada Tuhan dan mampu mengendalikan hawa nafsu untuk mencapai kebahagiaan 

hidup.  

 
a. Can-macanan Kaduk 

Can-macanan kaduk adalah pertunjukan yang menampilkan berbagai atraksi 

macan. Bagian kepala merupakan topeng harimau yang terbuat dari kayu yang diukir 

dan dicat sebagaimana kepala harimau. Bagian tubuhnya terbuat dari karung goni, 

“kaduk” (Madura), yang dicat menyerupai tubuh harimau. Dalam memainkan can-

macanan ini setiap satu topeng harimau dimainkan oleh dua orang pemain; satu 

memainkan bagian kepala kemudian pemain satunya berada di bagian ekor. 

Pertunjukan ini tersebar di daerah Jember, Situbondo, Bondowoso, Madura, dan 

Lumajang. Jenis pertunjukan ini dimainkan dalam rangka ritual tolak bala, hajat 

sunatan/khitan, dan melepas nazar. 

Dalam acara ritual biasanya arak-arakan barongan disertai dengan permainan 

musik. Adapun musik yang dimainkan lebih mencerminkan ritme yang memainkan 

satu pola dengan memainkan beberapa instrumen gamelan dan kendang. Pertunjukan 

biasanya diawali dari halaman rumah atau balai desa kemudian berkeliling untuk 

melakukan pertunjukan. Pertunjukan dimulai dari mengelilingi desa dengan 

melakukan beberapa penampilan atraktif di beberapa tempat strategis, seperti 

perempatan jalan, halaman rumah, atau tanah lapang. 
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Pertunjukan can-macanan kaduk masih bertahan sampai sekarang, selalu ada 

keinginan untuk menampilkan  bentuk pertunjukan ini walaupun proses regenerasi 

sering mendapatkan kendala, tetapi tetap berlangsung secara alamiah. Apresiasi 

masyarakat terhadap penampilan can-macanan kaduk berjalin-kelindan dengan hajat 

dan kepentingan sosioreligi dalam kemasyarakatan. Para pemain mendapatkan 

penghargaan yang relatif cukup dan pelayanan yang relatif memadai—selalu 

mendapatkan uang saku, rokok dan makanan  sesuai dengan  kemampuan pengguna 

jasanya. Hal inilah yang membuat can-macanan kaduk lestari dalam kehidupan 

masyarakat.  

Pesan mulia: Can macanan kaduk membawa pesan kedamaian hidup dengan 

menciptakan keselarasan bersama lingkungan sembari memperhatikan perubahan 

ruang dan zaman. Misi kelestarian dan keselarasan hidup disampaikan dengan 

dilakukannya pertunjukan dengan mengelilingi kampung; untuk menyapa lingkungan 

alam dan lingkungan sosial masyarakat desa.   

 

b. Singa Ulung 

Pertunjukan singa ulung merupakan suatu pertunjukan yang menyajikan atraksi 

permainan dua singa yang memamerkan berbagai atraksi gerak sebagai fokus 

pertunjukan. Singa ulung termasuk seni arak-arakan. Pada bagian paling depan 

biasanya disebut dengan topeng kona, kemudian disusul singa ulung, dan prajurit 

ujung. Menurut penuturan masyarakat, singa ulung  ini diawali oleh seorang 

pengembara bernama Jukseng yang membuka desa baru dan kemudian bertempur 

melawan singa penunggu hutan yang akan dibukanya sebagai pemukiman baru.  

Versi lisan lainnya menyebutkan bahwa tradisi singo ulung merupakan 

pergelaran untuk untuk menyambut Jukseng, seorang pengembara dari Blambangan. 

Ketika mengembara di hutan belimbing, dia bertemu dengan Jasiman. Mereka 

kemudian saling menguji kesaktian dan keterampilan bela diri. Jukseng bertarung 

dengan menggunakan tongkat sedang jasiman menggunakan keris kedua bertarung 

tanpa ada yang kalah dan menang, akhirnya mereka bersahabat. 

 

 
Gambar 181 

Pagelaran singa ulung 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa) 

 
Struktur pergelaran: Pertunjukan singa ulung dimulai dengan menampilkan 

tarian topeng kona yang memiliki kemiripan raut muka dengan topeng klana 

tonjungseta pada pertunjukan topeng dalangdi Sumenep. Kemudian, dilanjutkan dengan 

penampilan dua ekor singa ulung berwarna putih memamerkan berbagai keterampilan 

gerakan secara berpasangan. Setelah itu disajikan pula pemain ujung yang membawa 

tongkat rotan kecil; mungkin lebih tepat disebut dengan cambuk dari batang rotan. 

Mereka saling beradu keterampilan menyerang dan menangkis serangan.  

Pertunjukan singa ulung menjadi ciri khas Kabupaten Bondowoso, untuk itu 

pertunjukan ini dikembangkan pada lembaga pendidikan sebagai tranformasi identitas 

lokal. Dorongan pengembangan aset wisata juga memberikan peluang bagi tumbuh 

dan berkembangnya singa ulung sebagai pertunjukan wisata sehingga sangat wajar 

apabila kemudian pertunjukan singa ulung tampil dalam bentuk kolosal ataupun 

kelompok-kelompok kecil di berbagai festival. 

 

c. Barongsai  

Pada mulanya barongsai diciptakan oleh Zhong Que pada zaman dinasti Selatan-

Utara (Nan Bei) tahun 420-589 M untuk menghadapi pasukan gajah raja Fan Yang 

dari negeri Lin Yi. Barongsai masuk ke Indonesia dibawa oleh Laksamana Zheng He 

(Sam Po Kong) dan Wang Jinghong (Ong King Hong) pada abad ke-15. Kemudian 

barongsai mulai populer mulai abad ke-19 yang disponosri oleh Oei Tjie Sien, ayah 

Oei Tiong Ham, saudagar kaya yang dikenal dengan julukan “Si Raja Gula” untuk 
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menghormati Zheng He (Sam Po Kong) dan Wang Jinghong dengan  

menyelenggarakan ritual meminta turun berkah dari Tuhan dan leluhur. Pada masa 

kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, barongsai sempat tidak diperkenankan untuk 

digelar oleh komunitas Cina di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Pada era 

Reformasi, pergelaran barongsai mulai semarak karena adanya kebebasan berekspresi 

bagi komunitas warga Cina.  

 

 
Gambar 182 

Pagelaran barongsai 
 

Pergelaran barongsai berhasil menyemaikan pemahaman multikultural antara 

etnis Cina dan etnis-etnis lain. Di Jawa Timur para penari barongsai sebagian besar 

dari etnis Jawa atau Madura. Dengan menjadi anggota kelompok barongsai, warga 

etnis lain bisa belajar memahami karakteristik budaya dan masyarakat Cina, serta bisa 

mengurangi cara pandang negatif terhadap mereka.  

Pesan mulia: Barongsai memiliki tiga perupaan karakter, yaitu (1) Liu Pei, 

barongsai berwarna kuning dengan bulu tengkuk putih; (2) Kwan Kong, berwajah 

merah dengan bulu tengkuk hitam; dan (3) Zhang Fei, berwarna hitam atau biru 

berbulu tengkuk hitam atau biru. Barongsai dipercaya sebagai perwujudan binatang 

kesayangan dewa. Pertunjukan barongsai merefleksikan nilai religi mendalam untuk 

selalu mengingat perjuangan leluhur dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. 

Hal ini menuntun generasi muda mewarisi daya juang, dan sikap patriotik. Saat ini 

barongsai tetap lestari karena mendapat dukungan dari masyarakat. Para pemain 

diberi honor yang cukup lumayan setelah melakukan pertunjukan; ini mendorong 

tumbuhnya nilai komersial. Pertunjukan barongsai mengandung nilai dan pesan agar 

kita tetap menjunjung tinggi patriotisme, hormat kepada leluhur, selalu tanggap 

terhadap perubahan, waspada, dan cerdik mengatur strategi.  

 

10) Glipang 

Tari glipang diambil dari kata “gholiban”(Bahasa Arab) yang artinya 

“kebiasaan”. Tari glipang dirintis oleh Sari Trunodari Desa Omben Sampang 

Maduradan kemudian berkembang di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, 

Probolinggo. Tarian yang dibawa kemudian diarahkan menjadi “raudlah” yang artinya 

“olahraga”. Sari Truno mewariskan kebiasaan tersebut kepada putrinya, Asia atau yang 

biasa disebut Bu Karto. Yang sangat terkenal dari gerakan glipang adalah gerakan yang 

menggambarkan ketidakpuasan Sari Truno kepada penjajah Belanda yang 

digambarkan dengan motif gerak sembari menghembuskan nafas besar.  

 
Gambar 183 

Pertunjukan tari glipang  
(Foto repro STKW Surabaya, 2008) 

 

Perihal keterkenalan tari glipang dimulai tahun 1995 ketika para senimannya 

menang dalam sebuah festival nasional. Sejak saat itu tari glipang beberapa kali tampai 

di Istana Negara dalam upcara resmi kenegaraan. Sampai saat ini tari glipang 

berkembang sebagai maskot Probolinggo dan mulai diajarkan sebagai salah satu materi 

pelajaran. Tari glipang memiliki dua bagian penting yaitu kiprah glipangyang lebih 

mencerminkan patriotisme islami dalam melawan penjajah. Bagian berikutnya 
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menghormati Zheng He (Sam Po Kong) dan Wang Jinghong dengan  

menyelenggarakan ritual meminta turun berkah dari Tuhan dan leluhur. Pada masa 

kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, barongsai sempat tidak diperkenankan untuk 

digelar oleh komunitas Cina di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Pada era 

Reformasi, pergelaran barongsai mulai semarak karena adanya kebebasan berekspresi 

bagi komunitas warga Cina.  
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merupakan tarian yang bercerita tentang Damarwulan atau sekarang ini dapat disi 

dengan cerita yang diinginkan penanggapnya.   

Model dan struktur pertunjukan. Tari Glipang diiringi musik dan vokal.  

Instrumen yang dimainkan terdiri dua ketipung besar, yakni lake'an (laki-laki) dan 

bhine'an (perempuan) yang ditabuh dengan “tingkah meningkah” (saling mengisi). 

Ketipung lake'an berfungsi sebagai pemimpin dan memberikan tekanan-tekanan gerak. 

Satu jedhor berfungsi untuk memberikan tekanan-tekanan tertentu untuk sameleh-nya 

(konstannya) irama. Tiga sampai lima terbang atau kecrek berfungsi mengisi lagu 

dengan cara memberikan suara di antara deguban.  

Pada bagian awal sajian tari dilantunkan laguAwayaro sebagai lagu pembukaan. 

Struktur inti tarian ini menampilkan kesiapan para pemuda dalam berlatih pencak 

silat. Pada bagian awal ditampilkan gerakan berbaris tegap dan gagah secara serempak, 

kemudian kiprahan yang menggambarkan para pemuda mempersiapkan dirinya untuk 

bertempur. Baru kemudian pada bagian inti dipertontonkan ketrampilan 

memperagakan jurus-jurus dalam pencak silat.Tarian kiprah glipang diakhiri dengan 

gerakan berbaris serempak.    

Setelah kiprah glipang itu diperdengarkan pantun berlagu bebas yang 

dibawakan secara bergantian pada penyajian tari papakan. Tari papakan 

menggambarkan pertemuan sepasang kekasih yang telah lama berpisah. Tarian itu 

menggambarkan bertemunya Anjasmara dengan Damarwulan.  Bagian ketiga disajikan 

tari baris yang menggambarkan para prajurit Majapahit berbaris mengelilingi wilayah 

kerajaan. Adegan ini berakar pada cerita tutur lokal bahwa prajurit Majapahit tersebut 

berbaris di daerah Jabung, Probolinggo untuk mengetahui daerah Jawa Timur. 

Awalnya tarian ini berawal dari lawak dan kemudian berubah menjadi cerita rakyat.  

Pesan mulia: Glipang mengusung nilai kepahlawan rakyat, nilai sosial 

kemasyarakatan yang berakar pada kerukunan dan solidaritas. Selain itu juga 

mengandung pesan keagamaan yang menuntun melalui gambaran simbolis untuk 

selalu ingat pada Tuhan Sang Pencipta Alam. Lebih jauh, perkembangan glipang 

menegaskan adanya kecerdasan masyarakat lokal dalam menyerap pengaruh agama 

Islam dan mencampurnya dengan kasanah budaya lokal seperti cerita Damarwulan. 

Kemampuan adaptif terhadap pengaruh agama dan budaya luar ini merupakan 

kearifan lokal masyarakat.  

 

11) Gambuh 

Tari Gambuh merupakan sajian tari yang menggambarkan prajurit yang sedang 

berlatih  perang menggunakan keris dan taming. Sebagai tradisi istana tarian ini pada 

mulanya ditarikan oleh para pangeran maupun putri keraton Sumenep untuk 

menyambut tamu resmi keraton. Para penari menggunakan dua buah keris dan sebuah 

tameng bulat, untuk para putri biasanya menggenakan keris kecil pada sanggulnya. 

Diperkirakan tarian Gambuh dibawa oleh Arya Wiraraja yang mengacu pada tari 

tradisi keraton Singasari.   

 
Gambar 184 

Penari gambuh 
(Foto koleksi R Djoko Prakosa)  

 
Untuk beberapa kurun waktu tarian gambuh tidak dipentaskan, baru 

kemudian pada masa kerjaan Mataram Islam Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-

1645) memerintahkan kepada Adipati Anggadipa untuk menghidupkan tradisi lama 

tersebut pada 1630-an. Penuturan sejarah ini selaras dengan penuturan tertulis dalam 

beberapa serat, dan babad—seratsastra miruda, serat wedhapradangga, dan kridhwayangga 

pakem beksa—yangmenyatakan bahwa pada masa Panembahan Senapati Ing Alaga 

menghidupkan kembali beksan rangin. 
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Sekarang tarian gambuh masih hidup lestari di Desa Slopeng, Kecamatan 

Dasuk, Kabupaten Sumenep, Jawa timur sebagai tarian pembuka pada pertunjukan 

topeng dalang (Suripno, 2012). Tarian gambuh biasa ditarikan berpasangan oleh dua 

penari laki-laki dengan mengenakan celana borci berwarna hitam; mengenakan rapek 

sembong yang dililit dengan stagen di pinggang penari; pada bagian paling luar 

dikenakan sabuk ketemang; sampur yang dikenakan diselempangkan di bahu; sedangkan 

pada bahu dipasangkan penghias bernama kelat bahu dari kulit; di lengannya 

diipasangkan gelang, kalung kace berbentuk jantung digantungkan di leher hingga 

menutupi dada bagian atas; pada bagian kepala penari dikenakan destar (odheng); dan 

kedua penari menggunakan keris dan tameng kecil berdiameter kurang lebih 15 

centimeter untuk menggambarkan perang tanding dalam sajian tari. 

Tarian ini memiliki bobot teknik dan kajian historis yang cukup baik. Dari sisi 

struktur koreografi tarian ini memiliki pola yang sama dengan beksan wireng yang 

tumbuh dan berkembang dalam tradisi tari gaya Surakarta, misalnya tari bandayuda, 

bandabaya, bugis kembar. Gambuh memiliki struktur yang sama dengan tari-tari 

tersebut, yakni dimulai dari maju gawang, sembahan, beksan, perang, dan beksan. 

Kemudian, mundur gawang pola ini juga melekat pada tarian gambuh. Bahkan, 

terdapat beberapa pola gerak yang sama pacak gulu, tanjak sawega, dan lain-lain, yang 

secara mendasar dapat dikaji lebih lanjut dalam penelitian koregrafi etnik.  

Pesan mulia: Sebagai warisan dari kerajaan, tati gambuh mengusung nilai 

patriotik dan heroik yang tergambarkan secara jelas pada pola gerak dan peralatan tari 

yang digunakan. 

 

12) Banthengan 

Pertunjukan banthengan adalah pertunjukan yang menyajikan berbagai buron 

alas—binatang liar—dengan mengutamakan bantheng sebagai fokus pertunjukan. Dalam 

sajian utuhnya, pertunjukan banthengan memiliki dua bagian penting, yaitu 

pertunjukan pencak dan banthengan. Pertunjukan ini diawali dengan sekelompok 

pemain memperagakan jurus-jurus dalam pencak. Gerakan dilakukan secara serempak 

dengan tanpa merubah formasi oleh depalan orang pemain, bagian ini biasa disebut 

langkah dua.  

 

  
Gambar 185 

Kiri, banthengan di Pasrujambe Lumajang, 2013  
Kanan, banthengan di Pacet Mojokerto, 2007 

(Foto koleksi R Djoko Prakosa) 
 

Pertunjukan keterampilan memperagakan jurus secara serempak ini 

dilanjutkan dengan berbagai pameran ketrampilan bela diri melalui pertarungan 

dengan menggunakan berbagai macam senjata tajam antara lain kampak, clurit, 

pedhang, dan perang obor. Akhirnya, ditampilkan seorang pendekar yang dikeroyok 

oleh beberapa pemain dengan menggunakan pisau. Bagian ini merefleksikan nilai-nilai 

kegagahan, keberanian, dan heroisme yang pada prinsipnya terakselerasi dengan 

banteng sebagai simbol kejantanan dan kekuatan. 

Pada adegan berikutnya mulai ditampilkan berbagai macam atraksi berbagai 

buron alas—harimau, kera, ular—baru kemudian banthengan mulai masuk. 

Banthengan diawali dengan mengadu  banteng sebagai suatu pengantar menuju trance, 

dilakukan oleh seorang pawang. Para pemain banteng dalam keadaan kesurupan 

melakukan berbagai atraksi, seperti mengupas kelapa dan makan pecahan kaca—motif 

ini memiliki kemiripan dengan pertunjukan jaranan—yang pada akhirnya akan 

disembuhkan oleh pawang pada akhir pertunjukan. 

Pertunjukan banthengan diiringi oleh permainan musik yang terdiri atas 

kendang, ketipung, terbang, dan jedor. Instrumen musik ini dimainkan oleh delapan 

orang pemusik dengan menyajikan lagu-lagu campursari, antara lain Tali Kutang, Bojo 

Loro, dan Jangan Asem. Pada bagian sajian pencak permaian musik  didominasi oleh 
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jedor. Hal ini mengingatkan kita pada pertunjukan pencak dor. Pada pola-pola tertentu 

dapat diamati  irama musik dengan koreografi dipertemukan dalam bunyi jedor, 

seperti pengalimatan musik dan gerak diselaraskan.       

Banthengan ini populer di beberapa daerah, antara lain Mojokerta, Pasuruan, 

Malang, Probolinggo, dan Lumajang. Saat ini pertunjukan banthengan mengalami 

perkembangan signifikan di Mojokerto. Seperti halnya pertunjukan rakyat lainnya—

jaranan dan reog—banthengan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Beberapa  

kali festival banthengan di Mojokerto menunjukan minat yang sangat baik dari pelaku 

untuk mengembangkan pertunjukan ini. Proses regenerasi  berjalan secara alamiah 

tanpa kendala yang berarti. Para pelaku pertunjukan yakin bahwa banthengan 

memiliki kontribusi yang bagus dalam kehidupan bermasyarakat.  

Pesan mulia: Pertunjukan banthengan mengusung nilai patriotik, 

pengendalian diri, nilai dan sikap berani mengatasi rintangan, tekun, dan jujur. Nilai-

nilai itu terefleksikan dalam adegan pertarungan bantheng dan penampilan pencak.   

 

13) Tari Remo 

Tari remo merupakan sajian tari yang digunakan untuk penyambutan tamu 

pada tradisi pertunjukan di Jawa Timur. Tradisi tari remo melekat pada tradisi 

pertunjukan ludruk, wayang kulit, dan tradisi tayuban atau tandhakan. Menurut 

Munali Fatah, remo berasal  dari kata rimong, yaitu sampur yang dikenakan dengan 

cara mengalungkannya di leher, bagian atas sampur menutupi kedua bahu, sedangkan 

kedua ujung sampur terjuntai ke bawah sampai tungkai bawah. Pemakaian sampur ini 

biasa dilakukan sebagai tradisi penyambutan tamu terhormat atau tamu resmi negara. 

 
Gambar 186. 

Atraksi seorang penari remo laki-laki. 
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wayang kulit, ataupun tandhakan. Penari  remo menari dengan menggunakan sampur 

sebagai salah satu media ekspresi dan sebagai simbol kebesaran (Wawancara, Munali 

Fatah Agustus 2001).  

Tari remo mengandung nilai filosofi yang terkait dengan asal muasal dan 

tujuan hidup manusia. Dalam penuturan masyarakat didapatkan informasi bahwa 

remo didasari oleh konsep ngelana dan mulih. Konsep ini meyakini bahwa hidup di 

dunia ini adalah pengembaraan. Manusia harus menempuh perjalanan hidup sebagai 

kelana sehingga ia harus selalu eling, waspada, kudu temen lan tumemen agar dapat 

kembali menemukan jalan pulang (mulih) dan dapat membuka  kori, pintu pencerahan 

jiwa. Konsep ini terefleksikan dalam tatanan gerak dan tata ruang yang 

menggambarkan siklus hidup manusia. 

Berdasarkan akar pertunjukan, tari remo memiliki beberapa bentuk. Dalam 

tradisi pertunjukan ludruk, remo biasa disajikan oleh seorang penari remo pria atau 

penari remo putri. Sebagai tarian tunggal remo dalam tradisi ludruk melahirkan gaya 

personal yang ditandai dengan kerumitan teknik wiled dan ukelan yang berbeda pada 

tiap penari yang dibangun oleh tradisi kedaerahannya. Pertunjukan ludruk di 

Surabaya  melahirkan gaya Munali Fatah. Di wilayah jombang melahirkan remo Bolet 

dan Ali Markasan. Sementara, di Malang muncul beberapa penari andal, antara lain 

Chatam AR. 

Tari Remo yang melekat pada pertunjukan tandhakan yang biasanya ditarikan 

oleh penari remo putri juga melahirkan  beberapa gaya personal yang diwarnai estetika 

lokal. Dari wilayah Situbondo dan Bondowoso lahir gaya remo Tresnawati. Dari 

Probolinggo lahir gaya Karni serta gaya Sri Utami di wilayah Blitar dan Malang. Dalam 

pertunjukan wayang kulit dan tandhakan lahir istilah remo tembel, yaitu remo yang 

sengaja disajikan untuk mendapatkan tembelan atau saweran. Tarian remo putri 

dalam tradisi tandhakan ataupun wayang kulit tidak hanya ditarikan oleh satu penari 

saja, tetapi juga ditarikan oleh dua atau empat orang penari putri. Selain menari dan 

melantunkan kidung, para penari juga melayani penonton untuk menari dan 

melantunkan lagu-lagu yang sedang trend. 
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Tarian remo diawali dengan penari ngremo memasuki pentas dan berjalan ke 

tengah arena. Kemudian, berdiri tanjak sambil menghentak-hentakkan kaki kanannya 

sehingga bunyi ginseng menjadi ritme bagi gerakan kepala. Penari remo menarikan 

beberapa ragam tari, antara lain nebakbumi, kencrongan, ngrawit, nggendewa, ngore rekmo, 

tatasan, ceklekan, lawung, ayam alas, ngundang bala, singget, entrog, klewasan, tumpang tali, 

bumi langit, nglandhak, dan tlesik. Pada setiap peralihan dihubungan dengan gerak 

penghubung, yaitu iket dan sabetan. Setelah menarikan ragam gerak tertentu pada 

bagian tengah sajian, penari berdiri di tengah arena untuk melantunkan kidungan.  

Pada perkembangan berikutnya tarian ngremo tidak hanya disajikan pada 

bentuk pertunjukan ludruk, tandhak, dan wayang kulit, tetapi menjadi “tarian lepas” 

dengan tetap mengacu pada gaya-gaya yang sudah ada. Pada tahun 1980 tari remo 

mulai menjadi materi pokok pelajaran di berbagai lembaga pendidikan formal dan  

sanggar. Hal ini menjadikan remo semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Beberapa nomor tari remo mulai masuk rekaman untuk memudahkan masyarakat 

belajar sehingga menjadikan remo semakin populer.   

Sekolah menengah atas SMKI Surabaya (sekarang SMK 12) dan beberapa 

perguruan tinggi seni mengangkat tari remo menjadi materi pokok dalam perkuliahan 

(Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, UNESA, dan UM). Bahkan, beberapa 

sanggar mulai memperbanyak rekaman dengan berbagai model remo untuk 

pendidikan, mulai dari tingkat usia taman kanak-kanak sampai tingkat SMU—

misalnya, Raff Dance Company dan sanggar putra Bima Eespati—sehingga 

memunculkan kekayaan tari remo. Perkembangan tari remo mencapai puncaknya 

menjelang tahun 2000-an yang ditandai dengan munculnya berbagai kreasi remo yang 

mengacu pada kekayaan ragam dan gaya remo. Pada beberapa kesempatan resmi remo 

ditampilkan secara massal. Hal ini  menuntut perubahan besar dari koreografi tunggal 

menjadi koreografi massal yang kaya dengan keragaman.  

Pesan mulia: Tari remo di Surabaya secara filosofi didekatkan dengan  

patriotisme arek-arek surabaya sehingga dikukuhkan menjadi identitas surabaya. 

 

 

7.3.2.3 Ragam Seni Musik 

1) Seni Karawitan 

Karawitan adalah bentuk sajian musik Jawa yang menampilkan tabuhan 

instrumen gamelan disertai vokal pria atau wanita dengan tema  tertentu. Permainan 

gamelan ini biasa disebut klenengan untuk memperdengarkan gending dengan judul 

tertentu. Para penabuh gamelan bisa disebut dengan istilah panjak, pradangga, 

ataupunpengrawit. Vokalis wanita biasa disebut pesindhen atau waranggana, sedangkan 

vokalis laki-laki biasa disebut dengan istilah wira sawara. Para pengrawit menambuh 

gamelan dengan permainan  yang rumit untuk  mengiringi lagu yang dilantunkan oleh 

pesinden. 

Tatanan karawitan: Kata karawitan berasal dari kata dasar “rawit”, artinya 

halus dan rumit. Dalam istilah yang utuh biasa dilontarkan dengan istilah alus angrawit 

untuk menghasilkan bunyi angrangin (bagaikan hembusan angin). Untuk 

menghasilkan paduan bunyi angrangin para pengrawit harus memainkan instrumen 

gamelan dengan serempak sesuai dengan notasi gending yang dimainkan sehingga 

mampu menyajikan alunan bunyi yang alus ngrawit angrangin.  

Gamelan yang dimainkan memiliki 2 jenis nada—yang dalam tradisi karawitan 

disebut laras—yaitu laras slendro dan laras pelog. Tiap laras memiliki susunan nada yang 

berbeda dan warna bunyi yang berbeda. Susunan laras slendro terdiri atas  1  2  3  5  6   

1 (baca: ji, ro, lu, ma, nem, ji) dan laras pelog terdiri atas  1 2 3 4 5 6  7 (baca: ji, ro, lu, 

pat, ma, nem, pi). Tiap laras memiliki pembagian wilayah  nada yang disebut pathet.  

Pelog terdiri dari tiga pathet yaitu slendro pathet 6, slendro pathet 9, dan slendro pathet 

manyura. Sementara itu, pelog terdiri atas pelog pathet lima, pelog pathet nem, dan pelog 

pathet barang.  

Dalam menyajikan klenengan seluruh instrumen gamelan dimainkan dengan 

berbagai teknik membunyikannya yang tergantung alat atau instrumen yang 

dimainkan. Dalam karawitan terdapat beberapa instrumen yang digesek, dipetik, 

ditabuh, dan ditiup. Beberapa intrumen yang ditabuh adalah kendhang, bonang 

babok/barung, gender barung, gender penerus, slenthem, demung, saron, peking/centhe, kethuk, 

kempyang, kenong, kempul, gong, dan kecrek. Instrumen yang dibunyikan dengan cara 
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dipetik yaitu siter, alat yang digesek rebab, dan alat yang ditiup berupa seruling/suling.  

Untuk memainkan seluruh instrumen dibutuhkan 15 sampai 20 orang pengrawit 

ditambah beberapa sindhen dan wiraswara.  

Perkembangan karawitan di Jawa Timur: Karawitan di Jawa Timur tumbuh 

dalam keberagam corak yang sesuai dengan wilayah kebudayaan lokalnya.Walaupun 

jenis instrumen gamelannya sama, dalam praktik pementasan terdapat tiga gaya, yaitu 

(1) gaya yang berakar pada wilayah budaya mataraman, (2) karawitan yang lahir dari 

budaya brang wetan atau budaya arek, dan (3) karawitan Madura. Selain diperdengarkan 

sebagai sajian musik, karawitan juga disajikan untuk mengiringi berbagai bentuk seni 

pertunjukan. Karawitan brang wetan digunakan untuk mengiringi ludruk, wayang cek 

dong, krucil, dan tandhakan sehingga karawitan “wetanan” memiliki banyak gending 

seni pertunjukan.  

Terdapat beberapa ragam gending, antara lain krucilan kediren, jula-juli 

surabayan, dan srampat. Karawitan Madura  digunakan untuk mengiringi pertunjukan 

sandhur, ludruk, dan wayang topeng. Wilayah Malang juga memiliki gaya dan kaidah 

estetika yang mapan dan mantap dalam memberikan dukungan terhadap pertunjukan 

topeng. Di Malang gending yang ada biasa disebut dengan gending Malangan. 

Karawitan gaya Mataraman atau yang sering disebut gending “kulonan” digunakan 

mengiringi pertunjukan tayub, wayang kulit, wayang orang, ketoprak, atau sesekali 

disajikan untuk mengiringi beberapa upacara adat. 

          Gending-gending wetan sendiri memiliki pola mapan yang dapat dilihat pada 

klasifikasi gending yang terpilah dalam dua struktur. Pertama, struktur baku/babok, 

antara lain Giro dan Gagahan. Kedua, struktur yang variatif, yaitu Ayak, Gedhok, 

Gadhingan. Struktur ini dapat diamati pada beberapa ragam, antara lain (1) Golongan 

Giro, seperti Giro Endrodan Giro Balen, dan Giro Jaten; (2) Golongan Gagahan, seperti 

Gagahan Ricik-Ricik, dan Gagahan Remembe; (3) Golongan Ayak, seperti Ayak Wolu, Ayak 

Sanga, dan Ayak Serang; (4) Golongan Gedog seperti Gedog Rancak, Gedog Wolu, dan 

Gedog Sepuluh. 

            Karawitan di wilayah Banyuwangi memiliki khazanah yang berbeda dengan 

yang tumbuh dan berkembang di wilayah lainnya. Akar budaya Using menyerap dan 

mengadopsi beberapa tradisi musik dan gamelan dari berbagai kebudayaan.Tradisi 

karawitannya berakar dari musik gandrung, janger (Bali), serta menyerap dan 

menggunakan tradisi karawitan Mataraman. Instrumen karawitan Banyuwangi terdiri 

atas balungan (demung, saron, poking) kethuk, biola, kluncing,  angklung, dan kendhang. 

Gamelan dibuat dari besi sehingga memiliki karakter bunyi  yang berbeda dengan 

gamelan Jawa yang terbuat dari perunggu, sedangkan gamelan yang digunakan untuk 

mengiringi pertunjukan janger biasa terbuat dari perunggu.  

  
Gambar187 

Kiri, karawitan wetanan. Kanan, karawitan Banyuwangen. 
(Foto dokumentasi TBJT)  

 

Dari seni karawitan yang tumbuh dan berkembang di Jawa Timur lahir 

berbagai ragam sajian musik yang berakar dari tradisi karawitan. Di wilayah 

Banyuwangi dari karawitan yang biasa digunakan mengiringi pertunjukan gandrung 

muncul musik kendhang kempul dan dari pertunjukan janger muncul janger berdendang. 

Demikian pula sajian musik karawitan yang lain muncul beberapa bentuk sajian, 

antara lain cokekan dan gadhon yang pada prinsipnya melayani selera pengguna jasa 

seni. 

Pesan mulia: Seni karawitan memuat berbagai nilai kemanusiaan (kasih sayang 

dan patriotisme), khususnya yang terkandung dalam syair-syair yang dilantunkan 

dalam permainan gamelan. Permainan gamelan yang menyajikan kehalusan dan 

dinamika gending menyajikan tuntunan terhadap tumbuhnya kehalusan perasaan, 

keserempakan, serta keselarasan. Ini menuntun ketekunan dan ketulusan yang 

diwarnai dengan budi pekerti yang luhur. 
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Gambar187 

Kiri, karawitan wetanan. Kanan, karawitan Banyuwangen. 
(Foto dokumentasi TBJT)  
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dan patriotisme), khususnya yang terkandung dalam syair-syair yang dilantunkan 

dalam permainan gamelan. Permainan gamelan yang menyajikan kehalusan dan 
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2) Angklung Banyuwangi 

Angklung merupakan jenis musik yang terbuat dari bambu dengan susunan 

nada yang teratur dalam kemapanan sistem tabuhan. Angklung digunakan untuk 

mengiringi tarian, lantunan tembang Using, atau diperdengarkan sebagai musik 

instrumental yang dimainkan di rumah atau di sawah. Banyak lagu yang lahir dari 

tradisi musik angklung terkait dengan situasi sosial ekonomi. Beberapa karya musik 

merefleksikan kehidupan masyarakat yang lekat dengan lingkungan alam.  Tembang 

Genjer-Genjer dan Nandur Jagung yang diiringi angklung pada proses penciptaannya 

dimaknai sebagai ungkapan reflektif paceklik yang dialami oleh masyarakat pada saat 

pendudukan Jepang di Banyuwangi. 

Angklung di Banyuwangi terdiri atas (1) angklung paglak, jenis angklung yang 

dimainkan di atas paglak (gubuk kecil) di tengah sawah dan (2) angklung caruk, bentuk 

permainan musik angklung dalam pentas bersama dua grup angklung yang 

dipertemukan untuk saling unjuk keterampilan. Selain dua jenis angklung tersebut, 

juga terdapat angklung tetak, angklung dwi laras, dan angklung blambangan/daerah. 

Pertunjukan musik angklung dilakukan oleh 10 orang pemusik untuk 

menyajikan lagu-lagu Using, seperti Ulan Andung-andung, Gelang Alit, Padhang Ulan, 

Sing Duwe Rupo, Ngetaki, dan Selendang Sutera. Instrumen yang dimainkan dalam 

melantunkan lagu-lagu Using ataupun tarian adalah angklung, saron, peking, 

slenthem, kethuk, gong, gendang, biola, seruling, dan terompet. Dalam suatu 

pementasan satu grup angklung dibutuhkan beberapa orang penari, seorang pimpinan 

sehingga satu grup bisa menampung 20--25 orang pemain. 

  
Gambar188 

Pertunjukan angklung caruk12 
 

Angklung Caruk 

 Pertunjukan angklung ini diperkirakan berasal dari kesenian Legong 

Bali.  “Caruk" berarti “temu”. “Kecaruk” atau “ketemu” atau bertemu. Angklung caruk 

dimaknai sebagai ajang kolaborasi musik yang memberikan peluang bagi dua grup 

musik angklung untuk saling unjuk keterampilan bermain angklung guna menyajikan 

berbagai lagu Using. Dalam pertunjukan angklung caruk akan terpilih kelompok 

angklung yang paling baik. Dalam tradisi “caruk” terdapat konvensi yang kuat yang 

dipatuhi oleh setiap kelompok. Penonton dapat menjadi salah satu apresian yang 

mendukung kreativitas dan sportivitas dalam tradisi musik ini. 

Tradisi caruk dalam pertunjukan angklung menjadi faktor yang merangsang 

tumbuhnya sikap dan laku kreatif  dalam permainan musik angklung. Iklim kompetisi 

tersebut menumbuhkan estetika musik yang dinamis dalam setiap karya serta 

mendorong lahirnya pemain-pemain angklung yang terampil dan andal. Permainan  

irama musik, modifikasi laras, nada, dan aransemen lagu-lagu secara kreatif 

memberikan peluang yang sangat baik berkembangnya nilai komersial angklung.  

Dalam tradisi angklung caruk selalu disajikan larasan yang dimainkan oleh 

setiap kelompok yang ditandai munculnya penari yang menyajikan tarian dan lawakan 

ringan.Untuk membuat kesepakatan tentang durasi permainan dalam caruk, setelah 

memperoleh kesepakatan, caruk dimulai dengan adol gending.  Pada  saat adol gending 

ini satu kelompok menyajikan lagu yang kemudian pada beberapa saat akan segera 

dipotong oleh kelompok angklung lainnya sehingga kelompok pertama harus 

menghentikan permainan angklungnya. Pada tahap tertentu kelompok yang berhasil 

memotong permainan angklung lawannya akan segera ngosek (untuk mengambil 

kesempatan main). Hal ini dilakukan secara bergantian sampai salah satu kelompok 

kehabisan permaian kreatifnya. Demikian pula dengan kedua pelawak juga saling 

mempertontonkan kebolehannya dalam menari mengikuti lagu-lagu andalan yang 

dimainkan. 

Pesan mulia: Nilai dan semangat caruk menjadi insipirasi masyarakat Using 

untuk selalu sportif dan bekerja keras meraih prestasi. Para pemain/panjak angklung 

selalu berlatih mempersiapkan diri dalam acara angklung caruk. Penonton akan 
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melontarkan gojlokan untuk memberi spirit pada permaian angklung pada saat caruk. 

Spirit kreatif dan kompetisi sportif menjadikan kelompok-kelompok angklung menjadi 

populer. Lebih dari itu, kesenian angklung yang dibuat dari bahan bambu 

mengajarkan kepada masyarakat agar terus melestarikan hutan bambu yang banyak 

berguna untuk kehidupan manusia. Kalau masyarakat Banyuwangi ingin tetap 

bermain angklung, mereka harus terus menjaga kelestarian hutan bambu. 

 

7.3.2.4 Seni Rupa  

1) Seni Kriya 

a. Tata Sungging 

 Tatah sungging merupakan sejenis seni kerajinan yang dilakukan dengan 

menatah dan menyungging untuk mewujudkan benda hias, perupaan benda seni, 

ataupun perupaan media ekspresi. Menatah yaitu melukiskan suatu rupa dengan 

menggunakan tatah—alat pencukil, pelubang, penyisir; dari besi berbentuk pipih tajam 

pada bagian ujungnya—sehingga mencapai dimensi rupa yang diinginkan. 

 
Gambar 189. 

Seseorang sedang menyungging. 
(Foto dokumen Joko Adicarito, 2005) 

 

Menyungging berasal dari kata dasar “sungging” berarti menggambar sesuai 

dengan warna yang ingin dirupakan sebagai ekspresi dasar. Tatah sungging dapat 

menghasilkan benda indah perspektif dua dimensi dantiga dimenesi. Untuk 

menghasilkan bentuk indah pada kayu yang relatif besar dan rumit dibutuhkan kerja 

ekstra ini biasa disebut dengan seni ukir. Tatah sungging biasa melekat pada kerajinan 

wayang kulit, wayang beber, topeng, kaca, peralatan artistik pada kostum wayang, 

atapun pertunjukan seni yang lain. 

Tatah sungging sebagai tradisi memiliki teknik khas yang mencerminkan 

keindahan yang dibangun melalui kerumitan teknik untuk mewujudkan kualitas 

ekspresi estetiknya. Ini terlihat pada gradasi warna serta kehalusan tatahan pada media 

yang digunakan sebagai bahan dasar. Di Jawa Timur tata sungging melekat pada proses 

pembuatan wayang, topeng, pelukisan wayang beber, kaca, serta benda hias dalam 

meubel, interior bangunan, perahu, ataupun peralatan musik tradisional. Proses 

pembuatan wayang di Tulung Agung, Kediri, Ngajuk, Pacitan, Magetan, Mojokerta, 

dan beberapa yang ada Ponorogo memberikan kekayaan ragam seni sungging di Jawa 

Timur.  

Teknik sungging wayang: Proses pembuatan wayang dimulai dari pemilihan 

kulit (lulang) yang baik dan berkualitas. Untuk bahan dasar wayang yang digunakan 

untuk media ekspresi pertunjukan dipilih kulit kerbau, sedangkan wayang yang 

digunakan untuk suvenir biasanya digunakan kulit sapi atau kambing. Setelah bahan 

dasar yang terpilih, dimulailah proses pengolahan kulit, yaitu kulit direndam air kapur 

beberapa lama agar lunak. Kulit kemudian dibentangkan dengan menggunakan pigura 

untuk dikeringkan—dijemur panas matahari—sampai benar-benar kering. Kulit yang 

telah kering diserut agar tipis baik bagian dalam dan luarnya.  

Apabila bahan dasar sudah siap, perajin biasanya melakukan replika dengan 

cara ngeblat pada figur wayang yang akan dibuat; proses ini biasa disebut dengan proses 

mutrani. Perajin mulai menatah bagian luar sehingga kerangka besar wayang terwujud 

terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan isen-isen pada bagian tengahnya sesuai 

dengan blat. Setelah proses tatah selesai, wayang diberi warna dasar putih dengan 

menggunakan cat yang diramu dengan perekat. Tahapan berikutnya adalah pewarnaan 

sesuai dengan karakter yang diinginkan.  

Perajin wayang  biasanya bekerja atas dasar permintaan konsumen—terutama 

untuk pembuatan wayang sebagai media pertunjukan—dan memproduksi dalam 

jumlah relatif banyak dalam bentuk yang beragam untuk penyedian kenang-kenang 

atau suvenir wisata.   
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Kebutuhan untuk melengkapi sarana pertunjukan wayang kulit merangsang 

tumbuhnya para perajin-perajin muda yang kembali mengakrabi tradisi tatah sungging. 

Tatah sungging wayang tidak hanya memenuhi kebutuhan untuk pertunjukan wayang 

kulit saja, tetapi juga melayani permintaan pasar sebagai suvenir.  Untuk kepentingan 

cenderamata, harga satu buah wayang kulit berkisar Rp75.000,00 s.d. Rp250.000,00. 

Sementara wayang kulit yang digunakan untuk media pertunjukan, wayang kecil—

putri, atau bambangan—dijual dengan harga Rp250.000,00. Untuk ukuran besar 

(Kumbakaarna, Brahala, Kayom) bisa mencapai Rp1.500.000,00. Dampak wisata 

menjadi angin segar bagi parajin wayang kulit karena dapat memproduksi wayang 

sebanyak-banyaknya sebagai stok cadangan. 

 

b. Kerajinan Topeng 

Para perajin topeng di Malang ataupun di Madura membuat topeng untuk 

pertunjukan yang mereka lakukan—di daerah itu topeng biasanya memang dibuat oleh 

para pelaku pertunjukan—serta membuat topeng untuk dijual sebagai suvenir dan 

melayani permintaan  pelajar atau mahasiswa yang mempelajari tari topeng. Untuk itu 

topeng dibuat dengan berbagai ragam dan kualitas yang variatif. Untuk suvenir 

biasanya topeng hanya dipajang, seperti gantungan kunci. Topeng dibuat dari kayu 

mahoni, sengon, waru, dan jaranan.  

Proses pembuatannya, kayu dikeringkan secara alami selama waktu 4 sampai 5 

bulan, dari kayu yang telah kering tersebut  dipotong dengan ukuran ukuran lebar 16 

cm dan panjang 21 cm. Dari  ukuran potongan tersebut mulailah dengan proses 

menggambar wajah figur topeng yang akan ditatah dan diukir. Untuk itu dibutuhkan 

alat sesuai dengan tingkat kerumitan ornamen pada wajah topeng, pethel, tatah, dan 

beberapa piranti ukir lainnya. 

Para perajin topeng, baik di Madura maupun di Malang, selalu mendapatkan 

pesanan, baik untuk  kepentingan suvenir maupun kepentingan yang lain. Topeng 

yang biasa dipesan oleh penari, pelajar, ataupun mahasiswa biasanya mencapai harga 

Rp75.000,00 s.d. Rp200.000,00. Mereka memesan topeng untuk kepentingan studi 

karena beberapa ragam tarian menjadi materi pokok pembelajaran. Topeng  untuk 

suvenir dibuat dalam ukuran yang beragam sehingga mudah dibawa sebagai cindera 

mata (gantungan kunci, atau replika dalam ukuran mini).  

 
c. Kerajinan Patung 

Kerajinan patung merupakan salah satu aspek kerupaan yang penting dalam 

berbagai kepentingan, baik dekorasi taman, percandian, interior rumah, maupun 

koleksi meseum. Patung terbuat dari batu, keramik, dan logam. Pusat industrinya 

adalah Trowulan. Keterampilan memahat patung tergolong langka karena 

membutuhkan ketekunan, keterampilan eskpresi,  dan kemauan yang keras untuk 

mengubah batu menjadi benda seni yang indah. Seorang pemahat setidak-tidaknya 

butuh waktu minimal 2 tahun agar bisa mengenali bahan, alat, dan terampil 

menggunakan alat untuk mewujudkan patung yang diinginkan.    

Dua jenis batu yang dapat dibuat/dipahat menjadi patung adalah andesit tua 

dan andesit muda. Batu andesit tua lebih keras dan padat sehingga patung yang dibuat 

dari jenis ini berwarna hitam legam dan tahan lama, sedangkan andesit muda lebih 

lunak, serat-serat batu lebih mudah diurai, tidak mudah pecahketika dipahat, serta 

warna batu agak cerah. Yang menjadi sentra batu andesit adalah Kabupaten Pacitan. 

Batu-batu itu diambil dari Pacitan dengan berbagai ukuran untuk dipahat menjadi 

patung sesuai dengan permintaan pasar. Patung yang dipahat di Trowulan kebanyakan 

mengambil inspirasi dari tradisi lama yaitu patung gaya  Singasari dan gaya Majapahit, 

seperti patung Syiwa, Dewi Dri, Laksmi, dan Ganesa. 

        Selain pahat, patung juga dibuat dengan cara cor, khususnya patung  yang terbuat 

dari logam dan diperuntukkan untuk cenderamata. Sementara, patung-patung karya 

perajin Trowulan dikirim ke Bali, Yogyakarta, dan, bahkan keluar negeri.  Harga 

patung sangat beragam mulai dari Rp50.000,00 sampai dengan puluhan juta rupiah, 

bergantung pada ukuran dan bahan patung. Patung karya para pemahat Trowulan 

mampu menembus pasaran luar negeri dan laku ratusan juta rupiah. 

 

2) Seni Ukir Kayu 

Pada dasarnya seni ukir merupakan seni yang berakar pada tatahan yang 

diterapkan pada kayu untuk membentuk gambaran wujud tertentu yang berakar dari 
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Kebutuhan untuk melengkapi sarana pertunjukan wayang kulit merangsang 
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kehidupan manusia dan lingkungan alam. Tatahan dibuat dalam bentuk tiga dimensi. 

Untuk menghasilkan bentuk halus dan indah dalam menggambarkan wujud benda—

tumbuhan, binatang, manusia atau bentuk alam yang lain—dibuat dengan cara 

menatahnya dengan detail.  Disebut dengan istilah mengukir karena bentuk yang 

dihasilkan merupakan tiga dimensi sesuai dengan bentuk alamiah yang 

digambarkannya. 

 
Gambar 190 

Salah satu jenis ukiran kayu bermotif burung 
 

Sejarah seni ukir di Jawa Timur terkait dengan tokoh legendaris yang bernama 

Sungging Prabangkara—seorang pangeran dari Majapahit yang sangat ahli dalam 

melukis dan mengukir—yang menyebarkan keahliannya pada masyarakat secara luas. 

Motif yang berkembang sampai saat ini berupa motif daun, sulur, bunga, dan buah. 

Motif ini terkenal dengan sebutan majapahitan. Selain motif tersebut, pada ukiran di 

Jawa Timur juga berkembang motif binatang yang sangat dipengaruhi berbagai budaya 

manca, antra lain Cina, Arab, India, dan Melayu. 

Seni ukir bisa melekat pada mebel dan desain interior rumah–gebyog, 

peralatan kerja, peralatan seni, ataupun perahu, dalam berbagai sentuhan gaya estetika 

lokal. Pada beberapa bangunan suci—candi, masjid, ataupun makam—dapat dijumpai 

ragam ukiran yang sangat halus dan indah.  

Ukiran Madura memiliki warna yang cerah sehingga sangat cocok untuk mebel 

dan perindahan ruang–ruang interior rumah. Kekayaan ragam yang melakat pada seni 

ukir Madura menjadi khazanah estetika lokal yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. 

Hal tersebut memberikan dampak posistif bagi berkembangnya nilai komersial seni 

ukir di Jawa Timur yang dikayakan dengan berbagai ragam estetika  lokal. Apalagi, 

mebel, hiasan dinding, sangkar burung, dan peralat kesenian (rancakan gamelan, 

topeng, dan lain-lain) memiliki pasar yang sangat baik. Pada beberapa daerah yang 

cukup maju dalam usaha ukir, seperti Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Madura, dan 

Bojonegoro, para perajin mempromosikan produk mereka tidak hanya di pasar lokal, 

tetapi merambah pasar luar negeri.   

 Pesan mulia: Seni ukir mengandung pesan mulia yang tersurat pada berbagai 

motif ukiran. Nilai falsafah hidup terkait pemaknaan terhadap peristiwa alam dan 

keindahannya. Teknik pembuatan seni ukir menuntun kita untuk lebih cermat, teliti, 

sabar, dan tekun dalam belajar dan bekerja. Kehalusan dan kerumitan menjadi 

takaran nilai keindahan  dalam seni ukir. 

 

7.3.3 Penutup  

Tentu saja masih banyak kesenian tradisional di Jawa Timur—baik dari bidang 

teater, musik, rupa maupun tari—yang belum bisa dipaparkan dalam bab ini. Paling 

tidak, kita bisa melihat betapa masyarakat Jawa Timur mampu menciptakan dan 

mengembangkan kesenian tradisional sebagai bentuk respons kreatif terhadap 

kehidupan mereka. Kesenian yang ada di Jawa Timur pada awal pertumbuhannya 

sangat penting bagi pelaksanaan ritual. Dalam perkembangannya fungsi religi dalam 

ritual mulai bergeser ke konteks hiburan. Kesenian di Jawa Timur juga sangat penting 

dalam mendorong lahirnya industri kreatif di tingkat lokal. Lebih dari itu, kesenian 

tradisional juga bisa menjadi media untuk terus menyemaikan pemahaman 

multikultural di antara masyarakat multi-etnis di Jawa Timur.  

 

Catatan akhir 

1Foto diunduh dari http://www.Kaskus.co.id, 20 Agustus 2013. 
2Foto diunduh dari: http://www.jaringnews.com, 20 Agustus 2013. 
3Foto diunduh dari: http://azharmind.blogspot.com/2012/12/pakaian-pengantin-adat-jawa.html., 25 
Agustus 2013. 
4Foto diunduh dari: http://catatanrupa.blogspot.com, 15 Agustus 2013. 
5Foto diunduh dari: http://www.petra.ac.id, 15 Agustus 2013.  
6Foto diunduh dari: http://www.animetekno.com, 17 Agustus 2013. 
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7Tembung garba adalah kata yang memiliki arti dan makna yang tersirat pada pilahan kata. Dalam 
tradisi sastra jawa tembung garba merupakan dua kata yang diluluhkan menjadi satu kata untuk 
menyiratkan suatu makna. 
8Pasa ngebleng yaitu puasa 24 empat jam tidak makan dan minum. Berkaitan erat dengan penyucian 
diri dan konsentrasi batin untk mencapai satu tujuan. 

9Peristiwa inimengingatkan kita pada istilah”bandan” dalam tradisi berbagai pertunjukan rakyat sintren, 
lais,  jaranan, ebeg, debus dll. Sebuah pameran ketrampilan beraroma kekuatan magis. 

10 Neur, Dasuki. Seblang, dalam Majalah  BudayaSeblang Kaping I, Desember 2002.h.8. 
11Lengger di Jember bertahan hingga tahun 1990-an. Para seniman/wati lengger biasa menggelar 
pertunjukan terbuka di salah satu sudut Pasar Tanjung Jember dan di stasiun kereta api. Para penonton 
dan penyawer biasanya berasal dari kelas bawah, seperti tukang becak, pekerja, dan lain-lain. Sayangnya, 
sejak akhir 1990-an, lengger di Jember mengalami kepunahan.  
12Gambar diunduh dari: www.antarafoto.com, 23 Agustus 2013.  
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BAB VIII 

ORGANISASI SOSIAL  

DALAM KERAGAMAN ETNIS DAN BUDAYA 

 

8.1 Pengantar 

Organisasi sosial bisa didefinisikan sebagai “lembaga atau kelompok sosial yang 

memiliki sistem berupa tatanan yang mengatur tindakan dan pandangan hidup setiap 

anggotanya demi terwujudnya tujuan bersama”. Dari pengertian sederhana tersebut 

dapat kita temukan beberapa konsep penting terkait organisasi sosial. Pertama, sistem 

yang berisi aturan-aturan, yaitu seperangkat nilai yang biasa dijadikan acuan oleh 

anggota kelompok. Sebuah aturan akan terhubung dengan aturan-aturan lain sehingga 

membentuk sebuah sistem yang sudah dianggap sebagai tradisi. Kedua, setiap anggota 

sebuah kelompok dituntut untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan yang ada 

agar mereka bisa diterima sebagai bagian dari kelompok. Ketiga, organisasi sosial 

mempunyai tujuan bersama yang hendak dicapai dan diwujudkan oleh para 

anggotanya.   

Lalu, apa yang dimaksud dengan organisasi sosial berbasis budaya tradisional? 

Berdasarkan pengertian di atas, kita bisa mendefinisikan organisasi berbasis budaya 

tradisional sebagai “lembaga atau kelompok sosial yang memiliki sistem berisi 

seperangkat aturan berdasarkan adat-istiadat atau tradisi dalam sebuah masyarakat 

yang dijadikan acuan oleh para anggotanya dan diwariskan secara turun-temurun demi 

terwujudnya tujuan bersama.” Lingkungan tempat tinggal, mata pencaharian, 

keyakinan atau agama, tradisi leluhur, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah 

beberapa faktor yang memengaruhi bentuk organisasi sosial.   

Di Jawa Timur terdapat beberapa etnis besar, seperti Madura, Using, Tengger, 

dan Jawa (Mataraman, Panaragan, dan Arek) sehingga organisasi sosial di provinsi ini 

tidak bisa dipahami secara tunggal. Mengapa? Karena setiap etnis memiliki budaya 

tradisional yang akan memengaruhi organisasi sosial yang berlangsung dalam 

masyarakat. Meskipun demikian, bisa jadi terdapat kemiripan, kesamaan dalam 

bentuk organisasi sosial tertentu di antara masyarakat etnis yang ada di Jawa Timur. 
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Kondisi itulah yang mengharuskan kita memahami kekhususan-kekhususan organisasi 

sosial pada setiap etnis agar kita tidak mencemooh perbedaan-perbedaan yang ada di 

antara masyarakat Jawa Timur.  

 

8.2 Organisasi Sosial di Jawa Timur 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan 

beberapa jenis organisasi sosial dalam masyarakat Jawa Timur, yakni (1) keluarga dan 

kekerabatan, (2) arisan, (3) sinoman, (4) kelompok penghayat kebatinan, (5) 

perkumpulan pencak silat, dan (6) sanggar/paguyuban seni tradisional. Agar tidak 

mengulangi tulisan-tulisan yang sudah pernah dibuat, penulis akan lebih menekankan 

pada karakteristik, makna/pesan kultural, dan dinamika dari tiap-tiap organisasi sosial 

berbasis budaya tradisional di Jawa Timur.  

 

8.2.1 Keluarga dan Kekerabatan: Tradisi yang Selalu di Hati 

Keluarga merupakan organisasi sosial terkecil di dalam sebuah masyarakat, tetapi 

memiliki peran cukup penting. Mengapa demikian? Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkannya. Pertama, keluarga dibentuk untuk meneruskan garis keturunan 

sebagai salah satu kebutuhan hakiki manusia. Kedua, setiap anggota dalam keluarga 

bisa belajar untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing guna menciptakan 

keluarga yang harmonis. Ketiga, hubungan harmonis antara satu keluarga dan 

keluarga-keluarga lain akan menciptakan kedamaian  dalam masyarakat dan, lebih luas 

lagi, dalam negara. Ketiga, keluarga berperan menyosialisasikan pengetahuan tentang 

budaya tradisional, keyakinan atau agama, ataupun pentingnya pendidikan kepada 

anak-anak sebagai generasi penerus.  

Adapun kekerabatan merupakan bentuk organisasi atau ikatan sosial yang 

mengikat orang dan keluarga yang masih berada dalam satu garis keturunan. Di Jawa 

Timur terdapat dua sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat, yakni sistem 

patrilineal (berdasarkan garis keturunan bapak/laki-laki) dan bilineal                      

(berdasarkan garis keturuan bapak dan ibu). Sistem patrilineal bisa ditemukan dalam 

masyarakat Madura, sedengkan sistem bilineal terdapat dalam masyarakat Jawa, 

Tengger, dan Using. Meskipun ikatan yang terbentuk dalam kekerabatan tidak sekuat 

ikatan dalam keluarga, kekerabatan pada masa lampau penting untuk menjalankan 

kerja bersama dan memperkuat kekompakan antarkeluarga. Pada masa kini, meskipun 

masyarakat sudah mengenyam budaya modern dengan ciri individualistik, kekerabatan 

masih dipertahankan, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan.   

Bisa dipastikan keluarga dan kekerabatan merupakan organisasi sosial yang 

paling bisa bertahan hingga saat ini, termasuk dalam masyarakat di Jawa Timur. 

Keluarga yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri, dan anak tetap diposisikan 

sebagai budaya tradisional yang memiliki nilai penting di tengah-tengah kehidupan 

yang tengah beranjak menjadi modern saat ini. Begitu pula kekerabatan masih 

menjadi praktik penting bagi masyarakat. Dengan terus menjalin kekerabatan, sebuah 

keluarga merasakan diri mereka memiliki ikatan emosional dengan anggota keluarga 

lain karena berasal dari keturunan yang sama. Selain itu, dengan terus memantapkan 

kekerabatan, tiap-tiap keluarga bisa terus saling membantu, seperti ketika 

menyelenggarakan hajatan.  

 

1) Keluarga dan Kekerabatan dalam Masyarakat Madura 

Keutamaan buppa’ dan babu’: Dalam masyarakat Madura, suami/bapak 

menjadi figur pertama yang harus dihormati dalam keluarga. Mengapa? Hal itu tidak 

bisa dilepaskan dari kearifan lokal mereka, buppa’, babu’, guru, rato, (bapak, ibu, guru, 

dan pimpinan) serta sistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan dari pihak lelaki) 

dan nilai-nilai keagamaan (Islam) yang menempatkan bapak/suami sebagai kepala 

rumah tangga. Buppa’ wajib mencari nafkah untuk keluarganya, baik dengan bekerja 

sebagai petani (sawah dan tegalan), petani garam, nelayan, pedagang, pegawai, tentara, 

polisi, maupun pengepul besi tua di kota-kota besar di Indonesia. Meskipun demikian, 

babu’ juga tidak tinggal diam di dalam rumah, tetapi juga ikut bekerja. Maka dari itu, 

buppa dan babu’ merupakan dua figur pertama yang harus dihormati oleh anak-anak 

dalam keluargga Madura sebelum mereka menghormati guru (kiai dan guru sekolah) 

dan rato (aparatus pemerintah/pemimpin formal). 
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Anak harus menghormati dan mematuhi buppa’ dan babu’ dengan setulus-

tulusnya karena mereka berdua telah membesarkannya. Setinggi apapun jabatan 

seorang anak, ia harus tetap menghormati dan mematuhi buppa’ dan babu’. Ketika si 

anak abai akan rasa hormat dan tidak patuh kepada kedua orang tuanya, ia akan 

dikatakan durhaka dan mendapatkan cemooh masyarakat. Rasa hormat dan 

kepatuhan selanjutnya adalah kepada guru, baik guru agama maupun guru di sekolah, 

dan aparat pemerintah. Hal serupa terjadi juga dalam masyarakat suku di Jawa Timur 

lainnya. 

Perempuan sebagai kehormatan keluarga: Dalam tradisi masyarakat Madura, 

kehormatan keluarga merupakan nilai yang harus diperjuangkan dan dipertahankan 

oleh semua anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami/bapak memiliki 

tanggung jawab lebih besar untuk mewujudkan kehormatan keluarga. Istri merupakan 

simbol kehormatan keluarga yang harus dipertahankan oleh suami. Jangan sampai 

seorang lelaki mengganggu seorang perempuan yang sudah bersuami. Kalau hal itu 

terjadi, si suami akan merasa kehormatan keluarga sekaligus harga dirinya sebagai 

lelaki terusik dan ternodai, atau dalam bahasa Madura disebut malo (Wiyata, 2002). 

Menjalani carok merupakan pilihan yang akan ditempuh si suami. Ia akan mengambil 

celurit dan menantang duel lelaki yang mengganggu istrinya.  

Selain itu, carok juga bisa terjadi ketika ada konflik tanah dan persoalan lain 

yang dianggap menyinggung harga diri. Dengan kata lain, carok sebenarnya tidak akan 

dan tidak perlu terjadi ketika tidak ada lelaki yang menggoda istri orang lain atau 

konflik-konflik yang dianggap menghina salah satu pihak. Oleh karena itu, tantangan 

ke depan adalah bagaimana meniadakan atau mengurangi intensitas carok dalam 

masyarakat Madura. Mereka perlu diberi pemahaman bahwa carok tidak perlu 

dilakukan ketika masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat 

dan harga diri orang lain.  

Pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan: Anak laki-laki dalam keluarga 

Madura biasa dipanggil dengan “cong” atau “kacong”, sedangkan anak perempuan 

biasa dipanggil dengan “bing” atau “cebing”. Bagi keluarga yang memeluk agama 

Islam, pendidikan agama merupakan aspek terpenting yang harus dijalani oleh anak. 

Orang tua akan sangat malu kalau anak-anak mereka tidak atau kurang mengerti 

ajaran agama. Tidak mengherankan kalau selepas SD atau madrasah ibtidaiyah, 

sebagian besar anak-anak Madura menempuh pendidikan di pondok pesantren 

(mondok). Meskipun demikian, tidak sedikit pula dari mereka yang menempuh sekolah 

di lembaga pendidikan umum, baik pada tingkat SMP, SMA, maupun perguruan 

tinggi.  

Salah satu pandangan tradisional yang masih ada hingga saat ini adalah bahwa 

anak perempuan Madura harus segera menikah tidak lama setelah mereka mengalami 

haid. Tidak mengherankan kalau banyak perempuan Madura yang menikah di usia 

dini atau menikah pada usia yang menurut aturan perundang-undangan belum 

diperkenankan. Di wilayah perdesaan, banyak anak-anak perempuan yang masih 

bersekolah di SD dijodohkan atau ditunangkan dengan lelaki pilihan orang tua 

mereka, biasanya yang masih terhitung kerabat. Pandangan seperti ini, utamanya, 

masih berkembang di wilayah perdesaan. Di wilayah perkotaan pandangan seperti itu 

sudah mulai bergeser, terutama bagi keluarga yang secara ekonomi mampu atau orang 

tua mereka memandang penting pendidikan tinggi, bukan hanya bagi anak lelaki 

melainkan juga bagi anak perempuan. Mereka juga mempunyai pengetahuan tentang 

kerugian perempuan uyang menikah di usia dini. 

Mengapa masyarakat Madura berpandangan bahwa anak perempuan harus 

menikah di usia muda? Dalam pandangan masyarakat, perempuan yang tidak segera 

menikah, baik untuk alasan bekerja maupun menempuh pendidikan tinggi, dianggap 

“tidak laku nikah” atau “tak paju lakeh”. Ketika anak perempuan mereka tidak segera 

menikah, orang tua akan merasa malu. Maka, dengan menjodohkan anak perempuan 

mereka di usia dini, orang tua tidak perlu merasa khawatir karena sudah ada jaminan 

akan mendapatkan suami. Selain itu, pernikahan dini bagi perempuan Madura 

diyakini akan menghindarkan mereka dari perbuatan zinah yang merupakan dosa 

besar dalam ajaran agama Islam.  

Dalam perkembangannya, di wilayah perkotaan, pandangan ini lambat-laun 

mulai berubah karena kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan 

pengetahuan tentang kerugian ketika perempuan menikah di usia dini. Meskipun 
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demikian, di wilayah perdesaan pandangan ini masih dipegang oleh masyarakat. Inilah 

tantangan yang sebenarnya bagi para guru atau pendidik, bidan, penyuluh KB, dokter, 

ataupun aparat pemerintah yang bertugas di wilayah perdesaan karena mereka harus 

menghadapi masyarakat yang berpandangan seperti itu. Tentu saja, dibutuhkan 

kreativitas dalam memberikan pemahaman akan kesetaraan pendidikan antara anak 

laki-laki dan perempuan. Misalnya, dikaitkan dengan (a) ajaran agama Islam yang 

memberi penghormatan kepada perempuan, (b) persoalan kesehatan, ataupun (c) 

peluang-peluang pekerjaan yang lebih baik bagi perempuan yang mengenyam 

pendidikan.  

Anak lelaki Madura memang lebih berpeluang mengenyam pendidikan, paling 

tidak sampai level SMA atau yang sederajat, bahkan sampai perguruan tinggi. Sebagai 

calon pemimpin keluarga, mereka harus memperoleh pengetahuan tentang agama 

ataupun pengetahuan modern sebagai bekal hidup berumah tangga. Selain itu, mereka 

juga harus mendapatkan pekerjaan yang dianggap bisa memenuhi tanggung jawab 

untuk memberikan nafkah ekonomi kepada istri dan anak. Tidak mengherankan 

kalau banyak lelaki muda Madura merantau ke kota-kota besar di luar pulau atau ke 

luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan sebagai bekal ketika mereka hendak 

menikah kelak.  

Kekerabatan sebagai kekuatan sosial dan ekonomi: Hubungan antarkeluarga 

yang masih memiliki kesamaan garis kekerabatan dalam masyarakat Madura 

ditentukan berdasarkan garis keturunan dari orang tua lak-laki, atau biasa disebut 

patrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini, kedekatan satu keluarga dengan keluarga lain 

lebih didasarkan pada hubungan kerabat laki-laki. Menurut Wiyata (2002), dalam 

kekerabatan Madura dikenal beberapa tingkatan kerabat berdasarkan kedekatan garis 

keturunan, yakni  taretan dalem (kerabat inti/core kin), taretan semma’ (kerabat 

dekat/close kin), dan taretan jau (kerabat jauh/peripheral kin). Mereka yang tidak 

termasuk dalam ketiga kategori tersebut diposisikan sebagai oreng lowar (orang luar) 

atau "bukan saudara".  

Yang termasuk dalam taretan dalem adalah mereka yang berasal dari garis 

keturunan keluarga, yakni kae-nyae (kakek-nenek), oreng towa (buppa’-babu’/ bapak-ibu), 

ana’-kompoy (anak-cucu), majhadi' (saudara ayah dan ibu), ponakan (keponakan), sapopo 

(saudara sepupu), dan dupopo (saudara sepupu generasi kedua). Sementara, taretan 

semma’ terdiri atas keturunan dari kakek-nenek, tellopopo (saudara sepupu generasi 

ketiga), dan keturunan dari anak-cucu. Adapun yang masuk dalam taretan jhau adalah 

pa'popo (saudara sepupu generasi keempat). 

Untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan kekerabatan, keluarga-keluarga 

Madura lebih memilih menikahkan anak-anak mereka dengan anak-anak kerabat 

sendiri, kecuali yang dilarang oleh hukum agama. Pernikahan antarkerabat tetap 

menjadi pertimbangan utama karena bisa menjadi kekuatan kolektif yang memperkuat 

aspek ekonomi dan sosial keluarga. Keuntungan secara ekonomi adalah bahwa 

kekayaan sebuah keluarga tidak akan jatuh ke tangan orang lain yang bukan kerabat. 

Bersatunya dua keluarga yang masih terhitung kerabat dalam ikatan pernikahan tentu 

semakin memperbesar kekuatan ekonomi mereka. Secara sosial, semakin eratnya 

ikatan kekerabatan melalui pernikahan, akan mempermudah kegiatan-kegiatan, seperti 

hajatan ataupun pengajian yang dilaksanakan sebuah keluarga karena keluarga-

keluarga yang lain akan menyokong, baik dalam hal keuangan maupun tenaga fisik. 

Namun, pernikahan dengan oreng luwar atau orang yang berasal dari etnis lain, seperti 

Jawa, juga sudah banyak terjadi, apalagi bagi anak-anak yang bekerja atau menempuh 

pendidikan tinggi di kota-kota besar di luar Madura. 

Meskipun diuntungkan secara ekonomi dan sosial, dalam keyakinan masyarakat 

Madura terdapat pernikahan antarkeluarga yang harus dihindari, yakni pernikahan 

antara anak dari saudara laki-laki sekandung (sepupu) atau antara anak dari dua 

perempuan sekandung (sepupu). Masyarakat Madura meyakini apabila pernikahan 

tersebut dilangsungkan, pasangan suami-istri atau pihak keluarganya akan 

mendapatkan malapetaka atau kesengsaraan. Sementara, selain kedua pernikahan 

tersebut, pernikahan antarkerabat diyakini tidak akan berakibat buruk, tetapi justru 

bisa memelihara, mempertahankan, dan melestarikan hubungan kekerabatan. Dalam 

istilah Madura hal semacam itu disebut mapolong tolang, mengumpulkan tulang yang 

bercerai-berai (Wiyata, 2002). 
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Meskipun demikian, seseorang yang dianggap sebagai oreng lowar bisa menjalin 

hubungan persaudaraan yang lebih akrab dari pada kerabat inti, ketika ia terikat 

pernikahan (Wiyata, 2013). Selain itu, keluarga Madura juga bisa menjalin hubungan 

yang sangat akrab dengan orang-orang di luar kerabat tanpa memerhatikan asal-usul 

kelompok etnis. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, antara lain (a) kesamaan 

agama atau organisasi sosial keagamaan dan (b) kesamaan kepentingan di bidang 

ekonomi dan politik. Apabila jalinan yang berlangsung sampai pada tingakatan “sangat 

akrab”, oreng luwar tidak lagi dianggap sebagai bukan kerabat, tetapi sebagai taretan. 

Sebaliknya, terkadang ada anggota keluarga diperlakukan sebagai oreng (bukan keluarga 

atau kerabat) jika tidak terjadi keakraban, misalnya karena adanya perselisihan tentang 

harta warisan. Dalam ungkapan Madura, hal yang demikian disebut oreng daddi taretan, 

taretan daddi oreng, “orang lain yang bukan keluarga dapat dianggap sebagai saudara, 

sebaliknya saudara sendiri dapat dianggap sebagai bukan keluarga”. Jadi, pada dasarnya 

kekerabatan Madura mempunyai sifat terbuka karena memungkinkan berlangsungnya 

hubungan sosial dengan etnis lain.  

Salah satu tradisi tahunan yang menunjukkan usaha untuk mempererat tali 

keluarga dan kekerabatan dalam masyarakat Madura adalah toron. Tradisi toron adalah 

kebiasaan warga Madura di perantauan (seperti di kota-kota besar) untuk pulang ke 

tempat kelahiran di Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) 

atau di pulau-pulau kecil sekitarnya menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. 

Sebelum jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) dibangun, beberapa hari menjelang 

hari raya, ribuan warga antri di Pelabuhan Ujung, Surabaya untuk menyebarang 

dengan kapal ferry. Toron menegaskan sebuah komitmen sosial warga Madura di 

perantauan untuk selalu mengingat dan menghormati tanah kelahiran serta 

bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat.   

 

2) Keluarga dan Kekerabatan Masyarakat Tengger 

Menjalankan tradisi di tengah-tengah perubahan zaman: Apabila kita berwisata 

ke Gunung Bromo, baik melalui jalur Sukapura Probolinggo maupun Tosari 

Pasuruan, kita akan menjumpai para petani sayur-mayur—seperti kubis, wortel, 

kentang, bawang pre, dan tomat—yang mengelola tanah tegalan yang strukturnya 

miring. Dalam kehidupan sehari-hari ketika tidak sedang mengerjakan lahan tegalan, 

kita dengan mudah mengenali mereka dari sarung yang dikenakan sebagai penutup 

punggung dan dada. Para penduduk yang mendiami daerah sekitar Bromo—baik di 

Probolinggo, Pasuruan, Malang, maupun di Lumajang—dikenal sebagai wong Tengger 

atau orang Tengger.  

Menurut catatan beberapa prasasti yang ditemukan, wong Tengger sudah 

menetap di sekitar Bromo semenjak zaman Kerajaan Singosari dan semakin banyak 

ketika zaman Majapahit. Ciri khas wong Tengger secara tradisional adalah kepatuhan 

mereka dalam meyakini dan menjalakan ajaran leluhur, seperti menggelar ritual yang 

berkaitan dengan daur kehidupan dan lingkungan alam. Meskipun mereka sudah 

mengenal pertanian komersil—sayur-mayur—sejak zaman kolonial Belanda, wong 

Tengger tidak serta-merta meninggalkan tradisi leluhur hanya karena kemajuan 

ekonomi yang mereka peroleh. Sektor pariwisata juga tidak bisa mengubah secara 

mutlak pandangan dan perilaku hidup mereka meskipun mereka sudah terbiasa 

dengan budaya modern, dari menonton televisi, menggunakan sepeda motor dan 

mobil buatan Jepang, mengenakan pakaian buatan pabrik, hingga mengenyam 

pendidikan sekolah.    

Dalam hal hubungan sosial, wong Tengger memiliki ikatan yang kuat dengan 

sesama anggota masyarakat sehingga keguyuban masih sangat terasa di desa-desa 

tempat mereka tinggal. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor yang 

menyebabkannya. Pertama, mereka meyakini berasal dari satu keturunan dari para 

pendahulu, yakni para pandhita yang bertempat tinggal di sekitar Bromo sejak zaman 

kerajaan. Selain itu, mereka terikat oleh legenda asal-muasal yang menerangkan bahwa 

wong Tengger merupakan keturunan dari Rara Anteng dan Jaka Seger. Kedua, 

masyarakat Tengger sebagai masyarakat Jawa pegunungan terikat oleh ajaran leluhur 

yang harus diyakini dan dilaksanakan. Kalau ajaran itu tidak dilaksanakan, mereka 

akan terkena kutukan berupa bencana dan hal-hal buruk lainnya.  

Dalam hal keluarga dan kekerabatan, berbeda dengan masyarakat Madura yang 

menganut sistem patrilineal, masyarakat Tengger menganut sistem kekerabatan bilineal. 
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Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak bapak dan ibu, laki-laki 

dan perempuan. Meskipun demikian, model kekerabatan masyarakat Tengger bisa 

dipilah menjadi tiga kelompok, yakni sa’ omah, sa’dulur, dan sa’padha-padha sa’turunan .1  

Keluarga sebagai ikatan suci, penjaga tradisi, dan penyemai pendidikan: 

Kekerabatan sa’omah atau keluarga merupakan kelompok kekerabatan inti yang terdiri 

atas suami/bapak, istri/ibu, dan anak, dan dapat juga ditambah anggota keluarga 

terdekat seperti kakek atau nenek. Dalam keluarga, sama dengan suku lainnya di Jawa 

Timur, bapak memang menjadi kepala keluarga. Namun, dalam mengatur keluarga, 

bapak dan ibu terlibat kerja sama yang saling mendukung satu sama lain. Istri/ibu 

tidak hanya bekerja di rumah, tetapi juga ikut bekerja di tegal, mengurusi sayur-mayur. 

Perempuan Tengger adalah perempuan kuat yang berkontribusi penting dalam roda 

rumah tangga, termasuk mengatur perekonomian dan pendidikan anak-anak. Yang 

menarik adalah soal warisan dalam keluarga. Pihak anak perempuan dan lelaki 

mendapatkan bagian yang sama. Dengan model warisan tersebut, seorang istri 

mempunyai posisi yang kuat dalam keluarga (Setiawan, 2008).  

 
Gambar 191 

Prosesi ritual walagara (pernikahan) sebagai awal ikatan suci terbentuknya keluarga baru 
di desa Tengger. (Foto koleksi Mujono, koordinator dukun pandita se-kawasan Tengger) 

 
Keluarga dalam pemahaman masyarakat Tengger merupakan ikatan suci yang 

harus dipertanggungjawabkan kepada Hong Pukulun (Tuhan Yang Mahakuasa) dan 

kepada masyarakat secara umum. Keyakinan itulah yang menyebabkan rendahnya 

angka perceraian di masyarakat Tengger. Dalam tradisi masyarakat Tengger, apabila 

terjadi percekcokan hebat antara suami dan istri, pihak kepala adat, yakni dukun 

pandita dan pemimpin desa, akan berusaha mendamaikan mereka agar tidak sampai 

bercerai. Mereka biasanya diingatkan akan janji suci pernikahan serta hukuman di 

kehidupan kelak kalau mereka melanggar janji itu. Apabila pertengkaran tersebut 

disebabkan oleh kesalahpahaman antara suami dan istri, biasanya mereka bisa 

dirukunkan kembali. Namun, apabila pertengkaran tersebut disebabkan oleh salah 

satu pihak berselingkuh atau melakukan perbuatan yang membuat malu keluarga, 

perceraian tidak bisa dihindari (Setiawan, 2008).  

Bagi masyarakat Tengger keluarga juga merupakan sarana untuk mendidik anak-

anak Tengger tentang tradisi leluhur yang harus diyakini dan dilakoni. Seorang ibu 

dan bapak akan memberi nasihat kepada anak perempuan atau anak lelakinya ketika 

mereka makan bersama di dekat tungku atau di ruang pawon, dapur. Perlu diketahui, 

karena dinginnya hawa pegunungan, keluarga Tengger sering melakukan aktivitas 

bersama, seperti makan, di dekat tungku. Dari ruang inilah, anak-anak akan belajar 

tentang pentingnya mengikuti ritual dari kedua orang tua mereka. Selain itu, orang 

tua juga akan meminta si anak untuk membantu menyiapkan perlengkapan ritual, 

seperti sesajen, baik yang diperoleh dari alam sekitar maupun yang dibeli di toko. 

Dengan cara itulah, anak-anak Tengger akan terlibat langsung dalam persiapan ritual. 

Dalam pelaksanaan ritual, anak-anak juga dilibatkan secara langsung (Subaharianto & 

Setiawan, 2012). 

Sebagai tambahan, bagi keluarga Tengger pendidikan merupakan hal yang sangat 

penting bagi anak-anak. Pada masa kepemimpinan Soekarno dan awal-awal 

kepemimpinan Soeharto, keluarga Tengger masih mengabaikan pentingnya 

pendidikan karena bagi mereka yang terpenting bagi anak-anak adalah membantu 

orang tua untuk mencari pakan ternak dan merawat sayur-mayur di tegal. Namun, 

pada era 1990-an hingga saat ini, kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin 

meningkat. Sebagian besar generasi muda Tengger sudah lulus SMA dan sebagian 

kecil lulus peguruan tinggi (Setiawan, 2012a, 2012b). Pendidikan yang tinggi ternyata 

tidak melunturkan kesetiaan terhadap budayanya. Generasi muda Tengger yang sudah 

mengenyam pendidikan modern tetap berusaha taat dan patuh terhadap ajaran 

leluhur karena takut akan walat, hal-hal buruk yang menimpa seseorang karena 

melanggar tradisi. 
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Pendidikan bagi wong Tengger menjadikan mereka bisa mengikuti 

perkembangan zaman, baik dalam bidang pertanian, ekonomi, pariwisata, budaya, 

maupun politik. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan ijasah dari pendidikan 

formal, mereka bisa mengisi jabatan pemerintahan di tingkat desa sehingga tidak akan 

diisi oleh orang-orang dari luar Tengger. Apabila jabatan-jabatan pemerintahan desa 

diisi oleh orang-orang dari luar Tengger, ditakutkan mereka tidak akan berpihak 

kepada pengembangan budaya Tengger sehingga lambat laun akan tergerus dan 

tergusur dari masyarakat.  

Kekerabatan sa’dulur sebagai modal sosial: Kelompok kekerabatan yang kedua 

adalah sa’dulur. Dalam kelompok ini, ikatan yang dibangun antarkeluarga yang masih 

berada dalam satu garis keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan lebih luas lagi, 

antara lain meliputi hubungan dengan (a) saudara-saudara sepupu dari pihak bapak 

dan ibu; (b) kerabat dari angkatan satu tingkat di atas dari orang tua; (c) saudara 

sepupu derajat kedua dari pihak bapak dan ibu; (d) saudara-saudara orang tua dari 

pihak bapak dan ibu; dan (e) kerabat dari satu tingkat ke bawah dan seterusnya.  

Kerabat sa’dulur memberikan keuntungan bagi sebuah keluarga Tengger ketika 

mereka sedang melangsungkan hajatan, ritual, dan kerja pertanian di tegal. Para 

anggota kerabat akan membantu mereka, baik tenaga maupun keuangan. Perlu 

diketahui sebuah hajatan dalam masyarakat Tengger membutuhkan biaya yang besar, 

apalagi menggelar pertunjukan kesenian, seperti tayub. Sebagai gambaran, menurut 

catatan Subaharianto & Setiawan (2012), pada tahun 2012 terdapat sebuah keluarga 

Tengger di Wonokerto yang menyelenggarakan acara pernikahan anak perempuannya 

dengan menggelar hiburan tayub dari Malang. Pasangan suami-istri yang bersangkutan 

menghabiskan uang sekitar Rp200.000.000,00. Kekurangan biaya mereka pinjam dari 

kerabat. Kalau tidak ada bantuan tenaga dari kerabat atau tetangga dekat, tentu 

mereka akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi.  

Untuk kerja-kerja pertanian, sebagaimana dijelaskan oleh Hefner (1999), pada 

zaman dulu keluarga Tengger akan meminta bantuan kerabat untuk menanam atau 

memanen sayur-mayur. Namun, seiring perkembangan zaman, mereka juga banyak 

memakai tenaga kerja dari masyarakat non-Tengger yang mendiami wilayah perdesaan 

bawah. Hal itu terjadi karena semakin banyak generasi muda Tengger yang menempuh 

pendidikan dari SMP, SMA, hingga perguruan tinggi di kota sehingga untuk kerja di 

sektor pertanian mereka jarang terlibat. Meskipun demikian, para pemuda yang 

selepas SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi tetap bekerja di ladang atau pada 

saat tidak ke ladang mereka akan bekerja dalam sektor pariwisata sebagai sopir jeep 

atau ojek kuda bagi para wisatawan.  

Wong Tengger dan solidaritas religi-kultural: Kelompok kekerabatan yang 

ketiga atau yang terbesar adalah wong Tengger yang berasal dari sa’padha-padha 

sa’turunan, sama-sama satu keturunan. Seperti dijelaskan secara singkat sebelumnya, 

masyarakat Tengger meyakini masih berasal dari satu keturunan yang berasal dari 

zaman kerajaan. Keyakinan itulah yang menjadikan mereka mengembangkan kearifan 

lokal berupa penghormatan terhadap sa’padha-padha, sama-sama masyarakat Tengger.  

Kekerabatan besar ini menunjukkan kebersamaan sebagai nilai utama yang 

dijalankan oleh masyarakat Tengger tanpa memandang status sosial mereka. Dalam 

kesempatan ritual besar, seperti Kasada (ritual persembahan ke kawah Gunung 

Bromo), Unan-unan (semacam bersih desa), ataupun Entas-entas (ritual kematian yang 

terakhir), masyarakat Tengger akan berkumpul dan saling membantu demi 

menyukseskan pelaksanaan ritual. Dengan mengembangkan sikap rukun dan 

kebersamaan dalam hal keagamaan dan adat-istiadat, masyarakat Tengger tetap bisa 

mempertahankan keberadaan dan identitas kultural mereka meskipun pengaruh-

pengaruh agama lain dan budaya modern semakin kuat saat ini.  

Selain terlibat bersama-sama dalam kegiatan ritual atau hajatan, untuk 

mempertahankan keberadaan mereka, pasangan hidup pemuda Tengger diusahakan 

tetap berasal dari sesama warga Tengger. Namun, tidak menutup kemungkinan 

seorang pemuda/di Tengger menikah dengan pasangan yang berasal dari non-Tengger. 

Meskipun demikian, ketika bertempat tinggal di desa Tengger,  mereka harus tetap 

menjalankan adat-istiadat yang berlangsung dalam masyarakat. Kalau tidak, mereka 

akan mengalami penderitaan dan kesulitan hidup (terkena walat), baik dalam hal 

ekonomi maupun kesehatan.  
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Gambar 192 

Kiri, dukun pandita Ngadisari Probolinggo memimpin sebuah ritual sebagai sarana 
untuk terus memperkuat ikatan kekerabatan sa’pada-pada dan memohon 
keselamatan terhadap Tuhan YME. Kanan, warga Tengger bersiap mengikuti ritual. 

 
Selain pernikahan, tanah menjadi elemen lain untuk mempertahankan identitas 

Tengger. Maksudnya, masyarakat Tengger sedapat mungkin tidak menjual tanah 

mereka. Kalaupun terpaksa, mereka disarankan untuk tidak menjual kepada pihak 

non-Tengger. Mengapa demikian? Orang non-Tengger yang memiliki tanah di wilayah 

Tengger ditakutkan akan menjalankan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan 

tradisi Tengger sehingga dianggap dapat berakibat negatif terhadap keberlangsungan 

budaya mereka. Dalam beberapa kasus, proses penjualan tanah ke pihak luar tetap saja 

terjadi meskipun tidak banyak, seperti untuk bangunan hotel. Namun, biasanya orang 

Tengger akan melepaskan tanahnya ketika si pembeli diyakini tidak akan merusak 

tradisi serta berbuat baik kepada masyarakat. Selain itu, orang non-Tengger bisa saja 

menikah dengan perempuan atau lelaki Tengger untuk mendapatkan tanah warisan 

atau membeli tanah keluarga. Meskipun demikian, pada masa kini, hal itu berusaha 

dihindari. Karena para aparat desa dan pemuka adat Tengger tidak ingin keluarga dan 

warga Tengger kehilangan akses terhadap sumber ekonomi bernama tanah. Ketika 

mereka tidak memiliki lagi tanah untuk menanam sayur-mayur, kesulitan ekonomi 

akan menghampiri kehidupan mereka.  

 

3) Keluarga dan Kekerabatan dalam Masyarakat Using/Osing  

Masyarakat Using/Osing adalah masyarakat yang mendiami wilayah Banyuwangi 

atau pada masa dulu—sebelum ditaklukkan oleh Belanda—lebih dikenal dengan nama 

Blambangan. Yang menjadi identitas budaya masyarakat Using adalah bahasa yang 

sangat khas, yang salah satu ciri utamanya adalah penggunaan kata “sing” yang berarti 

“bukan”. Dengan “sing” inilah masyarakat Osing membedakan diri mereka dari 

masyarakat Jawa Mataraman dan Arek serta masyarakat Bali. Dalam kehidupan sosial, 

masyarakat Using, seperti halnya masyarakat Jawa, Tengger, dan Madura, tidak 

mengenal sistem kasta sebagaimana yang berlangsung di Bali. Selain itu, dalam hal 

kesenian, mereka memiliki kesenian khas yang berbeda dengan kesenian Jawa dan 

Bali, yakni gandrung, janger, angklung, hadrah, dan lain-lain.  

Keluarga sebagai penyemai tradisi: Sama dengan etnis-etnis lain di Provinsi Jawa 

Timur, keluarga merupakan institusi sosial dan kultural terkecil yang berperan penting 

bagi masyarakat Using. Melalui keluargalah orang tua terus menyemaikan pemahaman 

akan pentingnya identitas budaya kepada anak-anak mereka. Pertama-tama adalah 

pengenalan bahasa ibu, bahasa Using. Bahasa menjadi unsur penting dalam budaya 

Using karena dari bahasalah mereka dikenali sebagai etnis yang berbeda. Meskipun 

ada pakar bahasa yang menyebut bahasa Using sebagai bagian dari dialek bahasa Jawa, 

masyarakat Using tidak mau disebut demikian. Melalui bahasalah orang tua 

memperkenalkan anak-anak dengan kearifan atau ritual yang menjadi warisan para 

leluhur mereka.  

  
Gambar 193 

Kiri, seorang mahasiswi membantu persiapan ritual Seblang Bakungan (courtesy April). 
Kanan, para perempuan muda mengikuti slametan setelah pelatihan gandrung di Kemiren. 

 
Karena anak-anak sejak kecil dikenalkan secara langsung dengan bahasa ataupun 

ritual yang dijalankan oleh orang tua masing-masing, mereka belajar secara langsung 

adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Pengaruh positifnya, anak-anak Using, 

khususnya yang berada di wilayah perdesaan, tidak meninggalkan adat-istiadat ketika 
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mereka beranjak muda meskipun mereka bersekolah di kota. Dalam istilah Purwadi, 

tokoh adat Desa Kemiren, “yang namanya kalau kita dekat air kita akan basah” 

(Subaharianto & Setiawan, 2011). Artinya, karena sejak kecil anak-anak dalam 

keluarga Using sudah melihat dan menyaksikan adat-istiadat yang dijalankan orang tua 

dan masyarakat, memori mereka akan merekam sehingga mereka mudah meyakini dan 

menjalankannya dalam kehidupan kelak.  

Kedekatan antarkeluarga: Yang menarik dalam tradisi masyarakat Using adalah 

kedekatan antarkeluarga dalam sebuah desa meskipun tidak terhitung kerabat. 

Kearifan yang mengikat mereka, menurut Purwadi, adalah “apa yang kita panen 

adalah apa yang kita tanam” (Subaharianto & Setiawan, 2011). Artinya, siapa yang 

menanam kebaikan kepada tetangga, dia akan mendapatkan balasan kebaikan pula. 

Itulah yang membuat mereka terikat satu sama lain sehingga acara yang dilakukan 

secara bersama-sama seperti slametan selalu ramai. Begitu pula kalau ada salah satu 

keluarga yang mengadakan hajatan, keluarga-keluarga lain akan ikut membantu dalam 

sinoman. Apabila ada orang tidak ikut membantu acara yang diselenggarakan sebuah 

keluarga, ia tidak akan mendapatkan bantuan dari tetanggannya ketika menggelar 

hajatan.  

Dalam ranah keluarga mereka menjadikan pengalaman-pengalaman keluarga 

tetangga kanan-kiri sebagai pelajaran berharga (Subaharianto & Setiawan, 2011). 

Dalam hal pernikahan, masyarakat di desa Using Kemiren, misalnya, lebih memilih 

calon istri/suami yang berasal dari satu desa atau dari desa Using tetangga. Ternyata, 

prinsip itu tidak terkait kekerabatan, tetapi didasarkan pada anggapan bahwa calon 

istri/suami dari masyarakat non-Using dapat berpengaruh kurang baik bagi kehidupan 

keluarga.  

Hal lain yang menarik dari keluarga Using adalah kegemaran mereka untuk 

menyelenggarakan ritual/slametan, baik yang berkaitan dengan siklus kehidupan, 

kerja-kerja pertanian, maupun kehidupan desa secara umum. Bahkan dalam hajatan, 

keluarga yang memiliki sawah dan hasil panennya bagus akan menggelar pertunjukan 

gandrung atau janger.  

Kenyataan itulah yang seringkali menimbulkan pandangan negatif dari 

masyarakat non-Using bahwa masyarakat Using dianggap paling suka menggelar pesta. 

Padahal, orang Using suka menggelar slametan itu sebagai ungkapan rasa syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Pemurah atas rezeki yang mereka dapatkan serta untuk 

mendoakan para pendahulu yang telah mewariskan sawah atau harta lainnya. Untuk 

mengungkapkan rasa syukur itu, mereka mengundang tetangga kanan-kiri atau warga 

desa untuk ikut berdoa kepada Tuhan dan mendoakan para nenek moyang. Jadi, tidak 

ada maksud untuk berfoya-foya (Subaharianto & Setiawan, 2011).  

Dalam hal kekerabatan, masyarakat Using menerapkan sistem bilineal. Semua 

pihak yang masih memiliki pertalian darah dari pihak bapak dan ibu diposisikan 

sebagai kerabat. Meskipun hubungan senior dan yunior dalam kekerabatan diakui, 

seperti yang berlangsung dalam masyarakat Tengger, tidak dikenal bahasa krama 

kepada para anggota kerabat yang lebih tua. Hal itu terjadi karena bahasa Using tidak 

mengenal sistem tingkatan bahasa. Perilaku memberi hormat kepada kerabat atau 

anggota keluarga yang lebih tua ditunjukkan dengan perilaku, bukan dengan bahasa 

bertingkat. Perilaku berbahasa seperti itu juga dengan mudah ditemui dalam 

masyarakat Jawa Arek ataupun pesisir, seperti Lamongan.  

 

4) Keluarga dan Kekerabatan Masyarakat Jawa 

Yang dimaksud dengan masyarakat Jawa adalah masyarakat yang menggunakan 

bahasa dan budaya Jawa di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal yang perlu diketahui 

adalah bahwa masyarakat Jawa di Jawa Timur memiliki keunikan tersendiri. Mengapa? 

Karena masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di Jawa Timur bisa dikategorikan ke 

dalam beberapa kelompok, yakni Mataraman, Panaragan, dan Arek. Meskipun terdapat 

perbedaan dialek bahasa ataupun adat-istiadat, dalam pembahasan keluarga dan 

kekerabatan penulis akan memfokuskan pada aspek-aspek umum yang mengikat 

kelompok-kelompok masyarakat Jawa di Jawa Timur serta dinamika yang berlangsung 

di dalamnya. 

Semodern apa pun masyarakat Jawa, seperti halnya masyarakat-masyarakat dari 

etnis lain di Jawa Timur, keluarga merupakan lembaga yang harus tetap dipertahankan 

keberadaannya. Meskipun dalam hal pendidikan mereka sudah mengenyam 

pendidikan modern, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, orang Jawa tidak bisa 

melepaskan diri dari pentingnya keluarga. Mengapa? Dalam keluargalah orang tua 
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mereka beranjak muda meskipun mereka bersekolah di kota. Dalam istilah Purwadi, 

tokoh adat Desa Kemiren, “yang namanya kalau kita dekat air kita akan basah” 
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hajatan.  
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prinsip itu tidak terkait kekerabatan, tetapi didasarkan pada anggapan bahwa calon 

istri/suami dari masyarakat non-Using dapat berpengaruh kurang baik bagi kehidupan 
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desa untuk ikut berdoa kepada Tuhan dan mendoakan para nenek moyang. Jadi, tidak 

ada maksud untuk berfoya-foya (Subaharianto & Setiawan, 2011).  

Dalam hal kekerabatan, masyarakat Using menerapkan sistem bilineal. Semua 

pihak yang masih memiliki pertalian darah dari pihak bapak dan ibu diposisikan 
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menyiapkan anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan dan mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikan, tanpa melupakan warisan budaya Jawa 

dari para leluhur. Artinya, pengaruh modernitas memang tidak bisa diabaikan karena 

pertemuan masyarakat Jawa dengan kolonial Eropa dan pembangunan di era 

kemerdekaan hingga saat ini. Namun, untuk menjaga identitas kultural agar tidak 

tergerus oleh perubahan zaman yang semakin canggih, keluarga berperan penting. 

Lewat keluargalah anak-anak sebagai generasi penerus belajar bahasa ibu, yakni bahasa 

Jawa sebagai identitas utama masyarakat. Selain itu, anak-anak juga mempelajari ritual 

daur hidup—kelahiran, pernikahan, dan kematian—serta slametan-slametan lainnya. 

Salah satu yang sangat khas dari konsep keluarga Jawa adalah tabu bagi 

terjadinya poligami, sama halnya yang berlangsung dalam tradisi masyarakat Tengger 

dan Using. Pernikahan lelaki dengan perempuan lain selain istri pertama disebut 

wayuh. Meskipun dalam ajaran agama Islam diperbolehkan menikah lebih dari satu, 

dalam pandangan masyarakat Jawa yang masih memegang kearifan lokal, pernikahan 

wayuh merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena dianggap mengkhianati ikatan 

suci dari sebuah pernikahan.  

Lelaki yang wayuh akan mendapatkan pandangan negatif dari warga masyarakat. 

Bahkan, meskipun alasan menikah wayuh itu karena tidak mempunyai keturunan dari 

istri pertama, hal itu tetap saja dianggap tidak baik. Oleh karena itu, suami dan istri 

Jawa yang tidak memiliki keturunan lebih suka mengadopsi anak (anak pupon) yang 

berasal dari anak saudara atau kerabat mereka. Kalau memang tidak ada dari saudara 

dan kerabat, baru mereka mengadopsi anak orang lain. Anak-anak pupon itulah yang 

diharapkan akan merawat mereka ketika memasuki usia senja. Kesetiaan hubungan 

suami-istri inilah yang menjadi warisan leluhur dalam membina keluarga. Meskipun 

demikian, saat ini banyak pula lelaki Jawa, baik di desa maupun di kota, yang menikah 

lebih dari satu.  

Bagi keluarga Jawa yang tinggal di wilayah perdesaan, istri memegang peranan 

yang sangat penting dalam hal keuangan. Penghasilan yang didapatkan dari panen 

atau dari pekerjaan lain suami akan masuk terlebih dahulu ke istri. Dari penghasilan 

yang masuk itulah istri akan mengelolanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biaya 

pendidikan anak, membeli perabotan, dan menabung. Di wilayah perkotaan, masih 

banyak juga istri yang berperan penting mengelola keuangan keluarga.  

Tidak seperti orang Madura yang banyak melakukan pernikahan antarkerabat, 

masyarakat Jawa sangat jarang yang melakukan pernikahan demikian. Ada dua faktor 

yang menyebabkannya. Pertama, pernikahan dengan kerabat—dalam artian yang 

diperbolehkan oleh agama ataupun adat—bisa membuat retaknya hubungan 

kekerabatan jika pasangan suami-istri tidak harmonis dalam kehidupan rumah 

tangganya. Orang Jawa tidak ingin keretakan dan percekcokan antarkerabat terjadi 

karena akan merusak keguyuban yang berlangsung. Kedua, keterbukaan pandangan 

orang Jawa terhadap kehadiran anggota keluarga baru yang bukan berasal dari kerabat. 

Selain itu, banyaknya masyarakat Jawa yang merantau ke kota-kota besar di Pulau Jawa 

atau di pulau-pulau lain mendorong keterbukaan dalam hal pernikahan.  

Dalam hal kekerabatan, masyarakat Jawa yang menerapkan sistem bilineal masih 

memosisikannya sebagai kearifan lokal yang sangat penting. Tidak mengherankan, bagi 

mereka yang beragama Islam, tradisi mudik menjelang lebaran menjadi semacam 

kewajiban kultural. Para perantau Jawa yang tinggal di kota-kota besar Indonesia akan 

menyempatkan pulang untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat, tak peduli 

hambatan ataupun tantangan yang mendera di perjalanan. Bersilaturahim dengan 

Mbah Lanang (Kakung) dan Mbah Wedok (Uti), Pakde (kakak laki-laki dari pihak ayah 

dan ibu) dan Bude (kakak perempuan dari pihak ayah dan ibu), Paklik (paman atau 

adik laki-laki dari pihak ayah dan ibu) dan Bulik (bibi/tante atau adik perempuan dari 

pihak ayah dan ibu), misanan (saudara sepupu 2 tingkat), ataupun mindoan  (saudara 

sepupu dua tingkat) akan menghadirkan kebahagiaan yang bisa menghapus rasa lelah 

selama perjalanan mudik. Selain itu, setiap ada kerabat yang mengadakanan, kerabat 

lain akan datang untuk memberikan bantuan, baik berupa materi maupun tenaga. 

Dengan kedua cara itulah, ikatan emosional antarkerabat masih bisa dipelihara 

dengan baik.   
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8.2.2 Arisan: Tabungan Tradisional yang Bernilai Sosial dan Ekonomi 

Arisan merupakan bentuk tabungan tradisional yang berkembang luas di 

masyarakat Jawa Timur, baik yang berasal dari etnis Jawa, Madura, Using, maupun 

Tengger. Masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya tradisi ini, khususnya secara 

ekonomi dan sosial. Para anggota arisan yang dipimpin oleh koordinator akan 

membayar sejumlah uang atau barang dan ketika sampai pada gilirannya, mereka akan 

mendapatkan jatah arisan. Dalam masyarakat Jawa Timur dikenal beberapa jenis 

arisan, antara lain arisan hajatan, arisan undian, arisan keluarga, arisan menjelang hari-

hari besar keagamaan, dan arisan kesenian.  

 

1) Arisan pada saat Hajatan  

Arisan jenis ini biasanya dilakukan pada saat berlangsungnya hajatan, seperti 

menikahkan atau mengkhitankan anak. Tradisi arisan hajatan sangat populer di 

wilayah penghasil padi karena yang dibayarkan adalah beras dan uang dalam ukuran 

dan jumlah tertentu. Salah satu wilayah yang masyarakatnya terus menjalankan tradisi 

arisan hajatan adalah Kabupaten Lamongan. Selain di kota itu, dalam tradisi 

masyarakat Madura arisan jenis ini juga berkembang pesat.  

Ada pemandangan umum yang menarik saat berlangsung sebuah hajatan—

khususnya pernikahan atau khitanan—dalam masyarakat Jawa di Lamongan. Pada 

siang hari para ibu atau perempuan muda menyerahkan beras dalam takaran tertentu—

biasanya kiloan atau kintalan—ke rumah orang yang punya hajatan. Sementara, pada 

malam harinya para bapak atau lelaki muda membayar sejumlah uang tertentu kepada 

orang yang punya hajatan melalui borek, koordinator. Tradisi itulah yang disebut 

arisan. Berbeda dengan tradisi buwoh yang bersifat sukarela, tradisi arisan bersifat wajib 

bagi anggota yang bergabung di dalam kelompok arisan tertentu. Bisa jadi sebuah 

keluarga ikut satu atau beberapa kelompok arisan, tergantung kekuatan ekonomi 

mereka.  

Arisan hajatan bisa disebut tabungan dalam sistem tradisional yang mempunyai 

nilai ekonomis dan sosial. Secara ekonomis, warga yang ikut arisan bisa mendapatkan 

keuntungan berupa beras dan uang yang sangat membantu pada waktu pelaksanaan 

hajatan atau selepas hajatan. Dengan uang yang diperoleh dari penjualan beras dan 

uang yang dibayarkan oleh anggota arisan, warga yang punya hajat bisa 

mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Dengan uang itulah, sehabis hajatan, 

mereka bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli sapi atau kambing, 

serta melakukan usaha-usaha lainnya. Meskipun demikian, mereka tidak bisa dengan 

mudah mendapatkan jatah arisan. Mereka boleh narik arisan ketika punya hajat, 

seperti menikahkan atau mengkhitankan anak.  

Para koordinator biasanya membatasi penarikan arisan pada musim panen padi, 

terutama ketika panen melimpah. Di luar musim panen padi atau ketika panen padi 

gagal, para borek tidak mengizinkan anggotanya narik arisan karena akan membebani 

para anggota yang lain. Maka dari itu, arisan beras plus uang banyak berkembang dalam 

masyarakat Jawa yang menjadi penghasil beras, seperti di Lamongan. Tradisi arisan ini 

juga berkembang dalam masyarakat Jawa Mataraman, termasuk yang berada di wilayah 

Kabupaten Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.  

Secara sosial, arisan menjadi wahana bagi para anggotanya untuk memperkuat 

solidaritas sosial. Ketika arisan berlangsung, mereka bisa bertemu dan bercengkerama 

secara santai sembari membincangkan masalah tertentu yang sedang hangat, dari 

urusan pertanian sampai isu-isu politik yang mereka lihat di televisi. Selain itu, mereka 

juga bisa bertukar informasi tentang bibit unggul ataupun cara-cara pembasmian 

hama. Yang menarik adalah tidak ada sekat sosial ketika mereka saling berbincang, 

baik yang berprofesi sebagai petani maupun guru boleh mengungkapkan pendapatnya.  

Sementara, masyarakat Madura di perantauan memiliki tradisi arisan yang 

disebut otok-otok yang biasanya digelar ketika salah satu anggotanya menyelenggarakan 

hajatan. Bagi masyarakat Madura di Surabaya dan Pasuruan, otok-otok sudah menjadi 

tradisi yang bernilai ekonomi sekaligus sosial. Di Surabaya, warga Madura yang masih 

terhitung kerabat akan membayar sejumlah uang kepada tuan rumah melalui 

koordinator.2 Para anggota yang masih terhitung kerabat biasanya akan datang untuk 

memeriahkan gelaran hajatan sekaligus mempererat ikatan kekerabatan di antara 

mereka. Hal itu penting dilakukan karena jumlah kerabat dalam masyarakat Madura 

sangat banyak, baik yang masih terhitung taretan dalem, semma’, ataupun jhau. Sangat 
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mereka.  

Arisan hajatan bisa disebut tabungan dalam sistem tradisional yang mempunyai 

nilai ekonomis dan sosial. Secara ekonomis, warga yang ikut arisan bisa mendapatkan 

keuntungan berupa beras dan uang yang sangat membantu pada waktu pelaksanaan 

hajatan atau selepas hajatan. Dengan uang yang diperoleh dari penjualan beras dan 

uang yang dibayarkan oleh anggota arisan, warga yang punya hajat bisa 

mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Dengan uang itulah, sehabis hajatan, 

mereka bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, membeli sapi atau kambing, 

serta melakukan usaha-usaha lainnya. Meskipun demikian, mereka tidak bisa dengan 

mudah mendapatkan jatah arisan. Mereka boleh narik arisan ketika punya hajat, 

seperti menikahkan atau mengkhitankan anak.  

Para koordinator biasanya membatasi penarikan arisan pada musim panen padi, 

terutama ketika panen melimpah. Di luar musim panen padi atau ketika panen padi 

gagal, para borek tidak mengizinkan anggotanya narik arisan karena akan membebani 

para anggota yang lain. Maka dari itu, arisan beras plus uang banyak berkembang dalam 

masyarakat Jawa yang menjadi penghasil beras, seperti di Lamongan. Tradisi arisan ini 

juga berkembang dalam masyarakat Jawa Mataraman, termasuk yang berada di wilayah 

Kabupaten Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.  

Secara sosial, arisan menjadi wahana bagi para anggotanya untuk memperkuat 

solidaritas sosial. Ketika arisan berlangsung, mereka bisa bertemu dan bercengkerama 

secara santai sembari membincangkan masalah tertentu yang sedang hangat, dari 

urusan pertanian sampai isu-isu politik yang mereka lihat di televisi. Selain itu, mereka 

juga bisa bertukar informasi tentang bibit unggul ataupun cara-cara pembasmian 

hama. Yang menarik adalah tidak ada sekat sosial ketika mereka saling berbincang, 

baik yang berprofesi sebagai petani maupun guru boleh mengungkapkan pendapatnya.  

Sementara, masyarakat Madura di perantauan memiliki tradisi arisan yang 

disebut otok-otok yang biasanya digelar ketika salah satu anggotanya menyelenggarakan 

hajatan. Bagi masyarakat Madura di Surabaya dan Pasuruan, otok-otok sudah menjadi 

tradisi yang bernilai ekonomi sekaligus sosial. Di Surabaya, warga Madura yang masih 

terhitung kerabat akan membayar sejumlah uang kepada tuan rumah melalui 

koordinator.2 Para anggota yang masih terhitung kerabat biasanya akan datang untuk 

memeriahkan gelaran hajatan sekaligus mempererat ikatan kekerabatan di antara 

mereka. Hal itu penting dilakukan karena jumlah kerabat dalam masyarakat Madura 

sangat banyak, baik yang masih terhitung taretan dalem, semma’, ataupun jhau. Sangat 
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dimungkinkan di antara kerabat ada yang belum saling kenal, terutama generasi 

mudanya. Melalui otok-otok inilah mereka bisa bertemu dan berkenalan satu sama lain 

serta mempererat tali kekerabatan. Untuk memeriahkan acara, tuan rumah biasanya 

menggelar pertunjukan kesenian, seperti tarian Madura atau orkes dangdut.  

Di Pasuruan tradisi otok-otok sudah menjadi gelaran semiprofesional karena 

dikelola oleh sebuah lembaga bernama Ikatan Payung Madura.3 Otok-otok di Pasuruan 

hanya diselenggarakan pada acara walimah pernikahan. Pada awalnya, tradisi otok-otok 

di wilayah ini hanya dijalankan oleh keluarga-keluarga kaya. Namun, kehadiran 

IPAMA sebagai pelaksana walimahan (semacam event organizer) menjadikan otok-otok 

menyebar luas di masyarakat sejak tahun 2001 hingga saat ini. Para anggota IPAMA 

juga menjadi juru tagih bagi para anggota otok-otok. Di satu sisi, kondisi ini bisa melatih 

para anggotanya untuk berdisiplin dalam membayar tanggungan dan bekerja keras 

untuk mengumpulkan uang. Di sisi lain, bisa mendorong anggota menjual harta 

benda ketika mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar otok-otok.   

 

2) Arisan Undian  

Arisan undian adalah model arisan yang paling populer saat ini. Bisa dikatakan, 

arisan model ini berlangsung pada semua masyarakat etnis di Jawa Timur. Arisan 

undian biasanya dilakukan oleh kelompok pengajian, para pedagang di pasar, para 

pegawai di kantor tertentu, dan lain-lain. Arisan model ini dilaksanakan pada setiap 

bulan, pada hari atau tanggal tertentu. Namun, ada juga yang melaksanakan seminggu 

atau dua minggu sekali, bergantung pada kesepakatan anggota kelompok. Para anggota 

diwajibkan membayar uang dalam jumlah tertentu. Apabila semua uang dari anggota 

sudah terkumpul, koordinator akan mengundinya.  

Keunggulan dari arisan ini adalah setiap anggota bisa belajar menabung. Melalui 

arisan ini, mereka memiliki cadangan uang yang diharapkan bisa membantu 

kebutuhan hidup.  

Dalam perkembangan terkini, model arisan undian tidak hanya diwujudkan 

dalam bentuk uang, tetapi juga barang kebutuhan rumah tangga, seperti sepeda motor, 

kulkas, dan perlengkapan mebeler. Tentu saja, para anggotanya wajib membayar uang 

dalam jumlah yang lebih besar, bergantung pada barang yang dijadikan arisan. 

Pengundian biasanya dilakukan dalam jangka waktu bulanan atau tahunan. Karena 

besarnya uang yang harus dibayarkan, anggota dari arisan ini biasanya masyarakat kelas 

menengah-ke-atas.  

 

3) Arisan Keluarga  

Berbeda dengan arisan model lain yang keanggotaannya bersifat terbuka, anggota 

arisan keluarga adalah orang-orang yang masih memiliki ikatan kekerabatan dari satu 

garis keturunan. Meskipun sistem yang dijalankan serupa dengan model arisan 

undian, arisan keluarga tidak ditujukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi 

kepentingan sosial, yakni untuk mempererat tali kekerabatan. Anggota yang 

mendapatkan undian harus menyiapkan pertemuan dengan mengundang seluruh 

anggota kerabat besar. Pertemuan biasanya dilaksanakan selepas hari raya ataupun 

pada waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam pertemuan arisan keluarga inilah, 

tiap-tiap keluarga memperkenalkan anggota keluarganya, khususnya generasi muda. 

Selain itu, biasanya mereka juga membicarakan hal-hal ringan tentang kondisi keluarga 

masing-masing.   

 

4) Arisan Menjelang Hari Besar Keagamaan  

Bagi warga muslim, hari-hari besar keagamaan—seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau 

Maulud Nabi—merupakan kegiatan religi yang membutuhkan kesiapan biaya. 

Kebutuhan akan aneka makanan dan minuman menuntut mereka untuk memiliki 

cukup uang. Meskipun tidak wajib hukumnya, tradisi tersebut sudah dianggap sebagai 

kebutuhan karena setiap warga akan menjamu kerabat atau para tetangga yang akan 

bersilaturahmi. Untuk keperluan itulah, warga masyarakat Jawa Timur—khususnya 

Mataraman, Arek, Madura, dan Using—biasa melaksanakan arisan untuk persiapan 

hari raya.  

Para anggota arisan diwajibkan membayar sejumlah uang selama satu tahun, 

setengah tahun, ataupun beberapa bulan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka 

kepada koordinator. Beberapa hari menjelang hari raya para anggota akan 

mendapatkan uang yang mereka tabung. Model lainnya adalah para anggota akan 
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juga menjadi juru tagih bagi para anggota otok-otok. Di satu sisi, kondisi ini bisa melatih 

para anggotanya untuk berdisiplin dalam membayar tanggungan dan bekerja keras 

untuk mengumpulkan uang. Di sisi lain, bisa mendorong anggota menjual harta 

benda ketika mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar otok-otok.   

 

2) Arisan Undian  

Arisan undian adalah model arisan yang paling populer saat ini. Bisa dikatakan, 

arisan model ini berlangsung pada semua masyarakat etnis di Jawa Timur. Arisan 
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atau dua minggu sekali, bergantung pada kesepakatan anggota kelompok. Para anggota 

diwajibkan membayar uang dalam jumlah tertentu. Apabila semua uang dari anggota 

sudah terkumpul, koordinator akan mengundinya.  

Keunggulan dari arisan ini adalah setiap anggota bisa belajar menabung. Melalui 

arisan ini, mereka memiliki cadangan uang yang diharapkan bisa membantu 

kebutuhan hidup.  

Dalam perkembangan terkini, model arisan undian tidak hanya diwujudkan 

dalam bentuk uang, tetapi juga barang kebutuhan rumah tangga, seperti sepeda motor, 

kulkas, dan perlengkapan mebeler. Tentu saja, para anggotanya wajib membayar uang 

dalam jumlah yang lebih besar, bergantung pada barang yang dijadikan arisan. 

Pengundian biasanya dilakukan dalam jangka waktu bulanan atau tahunan. Karena 

besarnya uang yang harus dibayarkan, anggota dari arisan ini biasanya masyarakat kelas 

menengah-ke-atas.  

 

3) Arisan Keluarga  

Berbeda dengan arisan model lain yang keanggotaannya bersifat terbuka, anggota 

arisan keluarga adalah orang-orang yang masih memiliki ikatan kekerabatan dari satu 

garis keturunan. Meskipun sistem yang dijalankan serupa dengan model arisan 

undian, arisan keluarga tidak ditujukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi 

kepentingan sosial, yakni untuk mempererat tali kekerabatan. Anggota yang 

mendapatkan undian harus menyiapkan pertemuan dengan mengundang seluruh 

anggota kerabat besar. Pertemuan biasanya dilaksanakan selepas hari raya ataupun 

pada waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam pertemuan arisan keluarga inilah, 

tiap-tiap keluarga memperkenalkan anggota keluarganya, khususnya generasi muda. 

Selain itu, biasanya mereka juga membicarakan hal-hal ringan tentang kondisi keluarga 

masing-masing.   

 

4) Arisan Menjelang Hari Besar Keagamaan  

Bagi warga muslim, hari-hari besar keagamaan—seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau 

Maulud Nabi—merupakan kegiatan religi yang membutuhkan kesiapan biaya. 

Kebutuhan akan aneka makanan dan minuman menuntut mereka untuk memiliki 

cukup uang. Meskipun tidak wajib hukumnya, tradisi tersebut sudah dianggap sebagai 

kebutuhan karena setiap warga akan menjamu kerabat atau para tetangga yang akan 

bersilaturahmi. Untuk keperluan itulah, warga masyarakat Jawa Timur—khususnya 

Mataraman, Arek, Madura, dan Using—biasa melaksanakan arisan untuk persiapan 

hari raya.  

Para anggota arisan diwajibkan membayar sejumlah uang selama satu tahun, 

setengah tahun, ataupun beberapa bulan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka 

kepada koordinator. Beberapa hari menjelang hari raya para anggota akan 

mendapatkan uang yang mereka tabung. Model lainnya adalah para anggota akan 
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mendapatkan barang keperluan hari raya sesuai dengan kesepakatan. Arisan daging sapi 

atau kambing merupakan bentuk arisan yang sangat populer dewasa ini. Sebagaimana 

kita ketahui bersama, kebutuhan akan daging sangat meningkat menjelang hari raya 

dan biasanya harganya akan melonjak. Dengan adanya arisan, para anggota tidak akan 

kesulitan memperoleh daging. Koordinator akan membeli sapi atau kambing dardan 

setelah disembelih dagingnya akan dibagikan kepadmbagikan dagingnya kepada 

anggota.  

 

5) Arisan Kesenian  

Bentuk arisan lain yang tidak kalah uniknya adalah arisan kesenian, yaitu arisan 

yang dibentuk oleh para penggemar kesenian tertentu di wilayah Jawa Timur. Para 

anggota yang sama-sama menggemari kesenian tertentu berkumpul dalam kelompok 

arisan dan mereka wajib membayar uang dalam jumlah tertentu. Anggota yang 

mendapatkan undian harus menggelar pertunjukan kesenian dan para anggota lainnya 

akan hadir untuk ikut memeriahkannya.  

 
Gambar 194 

Pertunjukan dalam arisan gandrung 
 

Di Banyuwangi, misalnya, para penggemar gandrung (paju) membentuk 

kelompok arisan gandrung. Anggota yang mendapatkan undian akan menggelar 

gandrung di rumahnya, sedangkan para anggota arisan akan datang dan meramaikan 

pertunjukan. Selain memperkuat ikatan solidaritas sosial antarpenggemar gandrung, 

arisan model ini juga bisa menjadi cara untuk terus mengembangkan kesenian 

gandrung di Banyuwangi. Kegemaran terhadap gandrung menjadikan para 

penggemarnya berperan aktif dalam usaha pemertahanan dan pelestarian kesenian 

khas Using ini melalui arisan. Artinya, kegemaran terhadap gandrung telah menjadi 

usaha kreatif dan produktif untuk terus melestarikan kesenian ini di tengah-tengah 

derasnya pengaruh kesenian industrial.   

Di wilayah Blitar, Tulungagung, Malang, Batu, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, 

dan Lamongan, terdapat arisan tayub atau yang di Madura disebut arisan remo. Sama 

dengan model arisan gandrung, arisan tayub atau arisan remo terdiri atas kumpulan 

para penggemar kesenian tayub atau kesenian langen beksa. Dalam kegiatannya akan 

dikumpulkan dana kemudian diundi. Anggota yang mendapatkan undian akan 

menggelar pertunjukan tayub di rumahnya dan mengundang semua anggota arisan.  

  
Gambar 195 

Pertujukan pada saat arisan tayub di Lamongan  

 
Salah satu aspek negatif dari pertunjukan gandrung dan tayub adalah kebiasaan 

meminum minuman beralkohol. Kehadiran minuman beralkohol dalam pertunjukan 

ini, yang seringkali menjadikan para undangan laki-laki mabuk, memang 

membutuhkan perlakukan khusus. Para penggemar kedua jenis kesenian tersebut 

perlu diberikan pemahaman agar tidak terlalu berlebihan dalam mengonsumsi 

minuman beralkohol. Kalau dibiarkan, praktik tersebut bisa mengurangi atau 

menghilangkan makna-makna kultural tayub yang menegaskan rasa syukur masyarakat 

desa terhadap kesuburan tanah dan melimpahnya panen yang diberikan Tuhan Sang 

Penguasa Semesta (Soeharto, 1999).  

Untuk kepentingan pendidikan, yang perlu diinformasikan kepada para peserta 

didik adalah makna-makna kultural terkait kesuburan dan keguyuban yang ada dalam 

pertunjukan gandrung dan tayub serta pentingnya usaha pemertahanan kesenian 

tradisional di tengah-tengah dominasi kesenian pop. Selain itu, pemberian 
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mendapatkan barang keperluan hari raya sesuai dengan kesepakatan. Arisan daging sapi 

atau kambing merupakan bentuk arisan yang sangat populer dewasa ini. Sebagaimana 
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dan biasanya harganya akan melonjak. Dengan adanya arisan, para anggota tidak akan 

kesulitan memperoleh daging. Koordinator akan membeli sapi atau kambing dardan 

setelah disembelih dagingnya akan dibagikan kepadmbagikan dagingnya kepada 

anggota.  
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Bentuk arisan lain yang tidak kalah uniknya adalah arisan kesenian, yaitu arisan 
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arisan dan mereka wajib membayar uang dalam jumlah tertentu. Anggota yang 

mendapatkan undian harus menggelar pertunjukan kesenian dan para anggota lainnya 

akan hadir untuk ikut memeriahkannya.  
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kelompok arisan gandrung. Anggota yang mendapatkan undian akan menggelar 
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menggelar pertunjukan tayub di rumahnya dan mengundang semua anggota arisan.  

  
Gambar 195 

Pertujukan pada saat arisan tayub di Lamongan  
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ini, yang seringkali menjadikan para undangan laki-laki mabuk, memang 

membutuhkan perlakukan khusus. Para penggemar kedua jenis kesenian tersebut 

perlu diberikan pemahaman agar tidak terlalu berlebihan dalam mengonsumsi 

minuman beralkohol. Kalau dibiarkan, praktik tersebut bisa mengurangi atau 

menghilangkan makna-makna kultural tayub yang menegaskan rasa syukur masyarakat 

desa terhadap kesuburan tanah dan melimpahnya panen yang diberikan Tuhan Sang 

Penguasa Semesta (Soeharto, 1999).  
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tradisional di tengah-tengah dominasi kesenian pop. Selain itu, pemberian 
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pemahaman terkait keindahan gerak tari dan olah suara (tembang dan gending) dalam 

tayub ataupun gandrung serta kesenian-kesenian tradisional lainnya bisa menjadi cara 

lain untuk mengurangi dampak negatif dari tradisi menikmati minuman beralkohol 

dalam pertunjukan. 

 

8.2.3 Sinoman: Memupuk Keguyuban di Tengah-tengah Perubahan Sosial dan Budaya 

Dalam kehidupan masyarakat desa di seluruh Jawa Timur, hal yang sangat 

lumrah kita temui ketika ada salah satu warga yang mengadakan hajatan adalah 

keberadaan orang-orang yang membantu menyuguhkan makanan dan minuman 

kepada para undangan. Selain itu, mereka juga akan membantu secara sukarela bagi 

warga yang ditimpa musibah, misalnya ada salah satu anggota keluarga yang 

meninggal. Di wilayah perkampungan kota, tradisi demikian juga masih bisa terjaga. 

Masyarakat Jawa Timur menyebut tradisi demikian sinoman dan sudah ada sejak abad 

ke-14 serta berkembang pesat di masa penjajahan.4  

Sinoman bukanlah kumpulan atau gerombolan anak-anak muda yang suka 

begadang atau cangkrukan di warung atau menikmati pagelaran kesenian. Sinoman 

merupakan organisasi sosial informal yang para anggotanya adalah anak-anak muda 

yang menjadi peladen pada saat salah satu warga menggelar hajatan, membantu warga 

mendirikan rumah, ataupun membantu warga yang ditimpa musibah. Artinya ada 

semangat gotong-royong yang berusaha dipelihara oleh kaum muda. Dengan kata lain, 

melalui tradisi sinoman, generasi muda berusaha untuk eksis dalam kehidupan 

masyarakat dan sekaligus menunjukkan bahwa mereka bisa memberikan sumbangan 

positif bagi kerukunan sosial.  

Dalam perkembangannya di masa kolonial, yakni periode 1920-an hingga 1930-

an, sinoman sudah berbentuk organisasi sosial yang tertata rapi kepengurusan dan 

keanggotaannya. Organisasi sinoman sudah mampu membeli perlengkapan hajatan 

yang berasal dari iuran kas atau sumbangan sukarela warga.  

Sinoman Surabaya: Pada periode 1930-an, ketika masyarakat mengalami krisis, 

di Surabaya sinoman tidak hanya menjadi organisasi kerukunan, tetapi juga menjadi 

semacam koperasi yang menyediakan barang-barang kepada para anggota dan 

warganya dengan harga murah, baik tunai maupun kredit. Tentu saja usaha tersebut 

sangat membantu masyarakat kebanyakan.   

Kemajuan kota Surabaya sebagai pengaruh dari proses pembangunan industri 

dan perdagangan di masa kemerdekaan, khususnya di era Orde Baru, menjadikan 

tradisi sinoman mulai bergeser. Keguyuban dan kerukunan warga kota perlahan-lahan 

mulai bergeser karena pola hidup individual yang berkembang di masyarakat. Tradisi 

sinoman memang masih ada, tetapi tidak seperti zaman kolonial. Selain itu, bagi 

kalangan menengah ke atas, tradisi sinoman sudah mulai digeser oleh kehadiran event 

organizer yang mengoordinasi upacara pernikahan, dari awal hingga akhir, sehingga 

bantuan kaum muda yang menjadi tetangga orang punya hajat tidak begitu penting.  

Dalam peristiwa kematian peran sinoman juga telah hilang karena telah 

berkembang bisnis pemakaman jenazah. Kalau dulu banyak warga kota berebut untuk 

ikut memikul penduso (keranda) menuju kuburan, saat ini banyak warga yang 

berpangku tangan. Demikian pula pada saat memasukkan jenazah ke tiang lahat, para 

anggota keluarga lebih menyerahkan kepada jasa orang yang sudah dibayar. Meskipun 

demikian, di wilayah perkampungan kota, terutama di kalangan warga kelas menengah 

ke bawah, tradisi sinoman masih ada meskipun sangat terbatas, khususnya ketika ada 

warga yang menggelar hajatan ataupun terkena musibah.  

Di Surabaya sinoman juga pernah menjadi ajang kampanye politik. Pada tahun 

1996, ketika Sunarto (Cak Narto, almarhum) ingin terpilih kembali menjadi Wali 

Kota Surabaya, ia menggunakan tradisi sinoman untuk menggelar acara-acara sosial 

guna menarik simpati warga masyarakat. Hal itu digunakan untuk menunjukkan 

kepada para wakil rakyat di DPRD Kota Surabaya bahwa ia memerhatikan nasib rakyat 

kecil dengan harapan agar para wakil rakyat itu memilihnya kembali sebagai wali kota.  

Sinoman di desa-desa: Meskipun masyarakat desa di Jawa Timur tidak bisa lagi 

dikatakan sebagai masyarakat yang sepenuhnya tradisional sebagai akibat modernisasi 

yang berlangsung, tradisi sinoman masih dengan mudah bisa dijumpai. Paling tidak, 

terdapat dua model sinoman di desa, yakni model formal dan informal. Model formal 

adalah sinoman yang dilembagakan dalam bentuk organisasi yang di dalamnya 

terdapat pengurus dan anggota. Para pengurus biasanya akan mengumpulkan iuran 
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pemahaman terkait keindahan gerak tari dan olah suara (tembang dan gending) dalam 

tayub ataupun gandrung serta kesenian-kesenian tradisional lainnya bisa menjadi cara 

lain untuk mengurangi dampak negatif dari tradisi menikmati minuman beralkohol 

dalam pertunjukan. 

 

8.2.3 Sinoman: Memupuk Keguyuban di Tengah-tengah Perubahan Sosial dan Budaya 
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sinoman memang masih ada, tetapi tidak seperti zaman kolonial. Selain itu, bagi 

kalangan menengah ke atas, tradisi sinoman sudah mulai digeser oleh kehadiran event 

organizer yang mengoordinasi upacara pernikahan, dari awal hingga akhir, sehingga 

bantuan kaum muda yang menjadi tetangga orang punya hajat tidak begitu penting.  

Dalam peristiwa kematian peran sinoman juga telah hilang karena telah 

berkembang bisnis pemakaman jenazah. Kalau dulu banyak warga kota berebut untuk 

ikut memikul penduso (keranda) menuju kuburan, saat ini banyak warga yang 

berpangku tangan. Demikian pula pada saat memasukkan jenazah ke tiang lahat, para 

anggota keluarga lebih menyerahkan kepada jasa orang yang sudah dibayar. Meskipun 

demikian, di wilayah perkampungan kota, terutama di kalangan warga kelas menengah 

ke bawah, tradisi sinoman masih ada meskipun sangat terbatas, khususnya ketika ada 

warga yang menggelar hajatan ataupun terkena musibah.  

Di Surabaya sinoman juga pernah menjadi ajang kampanye politik. Pada tahun 

1996, ketika Sunarto (Cak Narto, almarhum) ingin terpilih kembali menjadi Wali 

Kota Surabaya, ia menggunakan tradisi sinoman untuk menggelar acara-acara sosial 

guna menarik simpati warga masyarakat. Hal itu digunakan untuk menunjukkan 

kepada para wakil rakyat di DPRD Kota Surabaya bahwa ia memerhatikan nasib rakyat 

kecil dengan harapan agar para wakil rakyat itu memilihnya kembali sebagai wali kota.  

Sinoman di desa-desa: Meskipun masyarakat desa di Jawa Timur tidak bisa lagi 

dikatakan sebagai masyarakat yang sepenuhnya tradisional sebagai akibat modernisasi 

yang berlangsung, tradisi sinoman masih dengan mudah bisa dijumpai. Paling tidak, 

terdapat dua model sinoman di desa, yakni model formal dan informal. Model formal 

adalah sinoman yang dilembagakan dalam bentuk organisasi yang di dalamnya 

terdapat pengurus dan anggota. Para pengurus biasanya akan mengumpulkan iuran 
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dari para anggota guna membeli perlengkapan untuk hajatan, seperti terob, meja dan 

kursi kayu, peralatan makan, peralatan dapur, dan lain-lain. Bagi warga yang ingin 

menyewa akan dikenakan biaya yang lebih murah dibandingkan persewaan komersial.  

  
Gambar 196 

Kiri, para anggota sinoman dalam balutan pakaian modern siap melayani para tamu.5 
Kanan, para anggota sinoman mengenakan seragam batik sedang menikmati makan setelah 
bekerja keras melayani para tamu.6 

 

Sinoman model informal dilaksanakan tanpa adanya kepengurusan dan semata-

mata dikembangkan melalui cara-cara gotong-royong. Dalam sinoman warga yang 

terlibat tidak mendapatkan upah karena bersifat sukarela. Beberapa hari sebelum 

menggelar hajatan, si empunya hajat mendatangi para tetangga dekat ataupun kerabat. 

Ia meminta mereka untuk membantu selama hajatan berlangsung. Para tetangga dan 

kerabat yang tidak mempunyai acara akan memberikan bantuan tenaga untuk 

menyuguhkan makanan dan minuman. Urusan pekerjaan di dapur biasanya 

dilakukan oleh para ibu. Mereka rela melakukannya karena kelak kalau punya hajatan 

mereka juga akan meminta bantuan para tetangga dan kerabatnya. Dengan kata lain, 

terdapat hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan dalam tradisi sinoman.  

Hal serupa juga terjadi saat berlangsung pemakaman. Setelah mendengar 

informasi dari perangkat desa ataupun takmir masjid melalui pengeras suara, para 

lelaki muda perdesaan akan segera membawa cangkul dan sabit untuk pergi ke 

kuburan guna menyiapkan liang lahat. Sementara, para lelaki tua akan berkumpul di 

rumah keluarga orang yang meninggal untuk menunjukkan rasa belasungkawa. 

Adapun ibu-ibu akan melayat dengan membawa beras. Hal ini tentu sangat membantu 

dan sangat bermanfaat bagi keluarga yang berduka untuk urusan pemakaman.   

Aspek positif dari sinoman adalah terbinanya semangat guyub dan kebersamaan 

dalam masyarakat. Ketika banyak aspek kehidupan saat ini dihargai dengan uang, 

sinoman bisa menjadi kekuatan sosial yang terus menumbuh-kembangkan semangat 

kebersamaan di antara warga masyarakat perdesaan. Bagi kaum muda, tradisi sinoman 

akan menjadi ajang bagi mereka untuk mengembangkan perilaku positif—gotong-

royong—sekaligus mengurangi tuduhan negatif masyarakat kepada mereka sebagai 

“tukang cangkruk”, “tukang tawuran”, “tukang judi”, maupun “tukang mabuk”.  

Sinoman dan organisasi sosial turunannya: Dalam perkembangannya, sinoman 

dalam masyarakat—khususnya masyarakat desa—memunculkan organisasi-organisasi 

sosial baru sesuai dengan dinamika zaman. Biasanya, organisasi sosial baru yang 

terbentuk tidak hanya melibatkan keguyuban dalam hal pekerjaan yang membutuhkan 

tenaga fisik, tetapi juga untuk keperluan-keperluan yang membutuhkan biaya besar. 

Salah satu bentuknya yang dikenal luas di wilayah Malang dan Batu adalah deke’an. 

Deke’an merupakan kegiatan menyumbangkan material bangunan atau uang sesuai 

dengan harga material bangunan kepada keluarga yang sedang membangun rumah 

dan sangat membutuhkan biaya besar. Misalnya, sebuah keluarga menyumbangan tiga 

truk pasir atau sepuluh sak semen untuk keluarga lain yang membangun rumah 

tembok. Sementara, keluarga yang lain menyumbang besi. Keluarga yang mendapatkan 

sumbangan, suatu saat harus mengembalikan barang serupa kepada keluarga yang 

menyumbang. Di wilayah Nganjuk, organisasi sosial semacam deke’an disebut serkeler. 

Secara ekonomis, deke’an atau serkeler sangat membantu keluarga yang ingin 

rumah barunya segera berdiri. Selain itu, secara kultural tradisi ini bisa menjadi 

perekat solidaritas antarwarga dan mendorong mereka untuk bekerja keras agar bisa 

mengembalikan sumbangan dari pihak lain. Meskipun demikian, ada pula aspek 

negatif dari deke’an atau serkeler, yakni aktivitas saling menyumbang itu bisa jadi hanya 

berlangsung di antara keluarga yang dianggap mampu secara ekonomi dan tidak 

menjangkau keluarga miskin. Kondisi itu sangat memungkinkan terjadinya jarak sosial 

yang semakin melebar. Namun, yang pasti, masyarakat biasanya sudah mempunyai 

mekanisme bagaimana harus membantu keluarga miskin meskipun tidak harus 

dengan menyumbang untuk pembangunan rumah mereka. Hal yang biasa berlangsung 
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dari para anggota guna membeli perlengkapan untuk hajatan, seperti terob, meja dan 

kursi kayu, peralatan makan, peralatan dapur, dan lain-lain. Bagi warga yang ingin 

menyewa akan dikenakan biaya yang lebih murah dibandingkan persewaan komersial.  

  
Gambar 196 

Kiri, para anggota sinoman dalam balutan pakaian modern siap melayani para tamu.5 
Kanan, para anggota sinoman mengenakan seragam batik sedang menikmati makan setelah 
bekerja keras melayani para tamu.6 

 

Sinoman model informal dilaksanakan tanpa adanya kepengurusan dan semata-

mata dikembangkan melalui cara-cara gotong-royong. Dalam sinoman warga yang 

terlibat tidak mendapatkan upah karena bersifat sukarela. Beberapa hari sebelum 

menggelar hajatan, si empunya hajat mendatangi para tetangga dekat ataupun kerabat. 

Ia meminta mereka untuk membantu selama hajatan berlangsung. Para tetangga dan 

kerabat yang tidak mempunyai acara akan memberikan bantuan tenaga untuk 

menyuguhkan makanan dan minuman. Urusan pekerjaan di dapur biasanya 

dilakukan oleh para ibu. Mereka rela melakukannya karena kelak kalau punya hajatan 

mereka juga akan meminta bantuan para tetangga dan kerabatnya. Dengan kata lain, 

terdapat hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan dalam tradisi sinoman.  

Hal serupa juga terjadi saat berlangsung pemakaman. Setelah mendengar 

informasi dari perangkat desa ataupun takmir masjid melalui pengeras suara, para 

lelaki muda perdesaan akan segera membawa cangkul dan sabit untuk pergi ke 

kuburan guna menyiapkan liang lahat. Sementara, para lelaki tua akan berkumpul di 

rumah keluarga orang yang meninggal untuk menunjukkan rasa belasungkawa. 

Adapun ibu-ibu akan melayat dengan membawa beras. Hal ini tentu sangat membantu 

dan sangat bermanfaat bagi keluarga yang berduka untuk urusan pemakaman.   

Aspek positif dari sinoman adalah terbinanya semangat guyub dan kebersamaan 

dalam masyarakat. Ketika banyak aspek kehidupan saat ini dihargai dengan uang, 

sinoman bisa menjadi kekuatan sosial yang terus menumbuh-kembangkan semangat 

kebersamaan di antara warga masyarakat perdesaan. Bagi kaum muda, tradisi sinoman 

akan menjadi ajang bagi mereka untuk mengembangkan perilaku positif—gotong-

royong—sekaligus mengurangi tuduhan negatif masyarakat kepada mereka sebagai 

“tukang cangkruk”, “tukang tawuran”, “tukang judi”, maupun “tukang mabuk”.  

Sinoman dan organisasi sosial turunannya: Dalam perkembangannya, sinoman 

dalam masyarakat—khususnya masyarakat desa—memunculkan organisasi-organisasi 

sosial baru sesuai dengan dinamika zaman. Biasanya, organisasi sosial baru yang 

terbentuk tidak hanya melibatkan keguyuban dalam hal pekerjaan yang membutuhkan 

tenaga fisik, tetapi juga untuk keperluan-keperluan yang membutuhkan biaya besar. 

Salah satu bentuknya yang dikenal luas di wilayah Malang dan Batu adalah deke’an. 

Deke’an merupakan kegiatan menyumbangkan material bangunan atau uang sesuai 

dengan harga material bangunan kepada keluarga yang sedang membangun rumah 

dan sangat membutuhkan biaya besar. Misalnya, sebuah keluarga menyumbangan tiga 

truk pasir atau sepuluh sak semen untuk keluarga lain yang membangun rumah 

tembok. Sementara, keluarga yang lain menyumbang besi. Keluarga yang mendapatkan 

sumbangan, suatu saat harus mengembalikan barang serupa kepada keluarga yang 

menyumbang. Di wilayah Nganjuk, organisasi sosial semacam deke’an disebut serkeler. 

Secara ekonomis, deke’an atau serkeler sangat membantu keluarga yang ingin 

rumah barunya segera berdiri. Selain itu, secara kultural tradisi ini bisa menjadi 

perekat solidaritas antarwarga dan mendorong mereka untuk bekerja keras agar bisa 

mengembalikan sumbangan dari pihak lain. Meskipun demikian, ada pula aspek 

negatif dari deke’an atau serkeler, yakni aktivitas saling menyumbang itu bisa jadi hanya 

berlangsung di antara keluarga yang dianggap mampu secara ekonomi dan tidak 

menjangkau keluarga miskin. Kondisi itu sangat memungkinkan terjadinya jarak sosial 

yang semakin melebar. Namun, yang pasti, masyarakat biasanya sudah mempunyai 

mekanisme bagaimana harus membantu keluarga miskin meskipun tidak harus 

dengan menyumbang untuk pembangunan rumah mereka. Hal yang biasa berlangsung 
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dalam masyarakat desa adalah warga yang mampu akan memberikan bantuan (bisa 

berupa beras atau uang) kepada keluarga miskin.  

 

8.2.4 Kelompok Penghayat  

Jauh sebelum kedatangan agama-agama besar ke tanah Jawa, masyarakat lokal 

telah mengembangkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Keyakinan tersebut 

merupakan wujud pengakuan terhadap kekuatan adikodrati (supernatural) yang ada di 

luar jagat manusia, tetapi sangat menentukan kehidupan manusia di muka bumi. Oleh 

karena itu, masyarakat pada zaman dulu mengembangkan ritual-ritual persembahan 

yang ditujukan kepada penguasa alam sebagai doa agar mereka terhindar dari bencana 

dan kesengsaraan. Ketika agama Budha dan Hindu masuk,  masyarakat tidak 

menghilangkan sepenuhnya bentuk religi warisan leluhur. Mereka memang menerima 

kedua agama tersebut, tetapi tetap memasukkan keyakinan leluhur sehingga 

menghasilkan sinkretisme, percampuran antarkeyakinan yang menghasilkan keyakinan 

baru.  

Begitupula ketika Islam, Katolik, dan Kristen berkembang, masih terdapat 

kelompok masyarakat Jawa yang masih ingin menjalankan keyakinan yang mereka 

warisi dari masa-masa sebelumnya. Hal itu sangat wajar karena keyakinan yang sudah 

diwariskan secara turun-temurun tidak mudah untuk begitu saja diganti dengan 

keyakinan baru. Seperti masa-masa sebelumnya, kelompok ini tidak melawan dan 

tidak menerima sepenuhnya ajaran agama-agama tersebut. Ajaran-ajaran utama 

tentang ketuhanan yang sesuai dengan keyakinan leluhur diterima. Akibatnya, 

terdapat sebagian ajaran dan ritual dari agama-agama besar itu yang tidak dijalankan 

oleh para penghayat keyakinan, tetapi secara isi memiliki tujuan yang sama, yakni 

berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memperoleh kedamaian dan ketenteraman 

hidup serta menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Perilaku 

dalam menjalankan keyakinan akan Tuhan yang demikian itulah yang dinamakan 

kebatinan Jawa atau biasa disebut kebatinan.7 

Kebatinan merupakan praktik-praktik spiritual dalam bentuk peribadatan 

berdasarkan pemikiran Jawa terkait ketuhanan serta diwujudkan dalam aliran-aliran 

yang dipimpin seorang guru dengan beragam wejangan (ajaran dan nasihat) demi 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bagi para penghayatnya, kebatinan 

merupakan saripati dari laku dan pemikiran orang Jawa yang selalu berusaha 

memupuk batinnya agar bisa mewujudkan sebuah hubungan langsung dengan Tuhan 

Yang Maha Esa atau biasa dikenal dengan konsep “manunggaling kawula Gusti”. Dari 

bermacam aliran kebatinan yang ada, semua mengajarkan bahwa manusia harus 

mampu mencapati titik pengosongan batin (manjing) agar bisa diisi oleh kehadiran 

Tuhan Yang Mahakuasa. Dalam kondisi itu, manusia bisa langsung meminta kepada 

Tuhan tanpa perantara, yakni berdoa agar memperoleh ketentraman dan kebahagiaan 

hidup di dunia maupun di alam akhirat yang kekal (alam kelanggengan).   

Kebatinan dari masa ke masa: Dalam sejarahnya, aliran kebatinan di Indonesia 

mulai berkembang pada era kolonial, yakni pada era 1930-an. Pada masa 

kemerdekaan, para penghayat dari bermacam aliran kebatinan mulai berkomunikasi 

untuk mendirikan sebuah organisasi yang mewadahi dan menaungi aliran-aliran 

kebatinan. Pada tahun 1955, diselenggarakan kongres aliran kebatinan pertama di 

Semarang yang dihadiri oleh 650 peserta mewakili 67 organisasi. Pada tahun 1956, 

kongres kebatinan diselenggarakan di Surakarta dan dihadiri oleh 2000 peserta 

mewakili 100 organisasi. Pertemuan tersebut berhasil mendirikan Badan Kongres 

Kebatinan Indonesia (BKKI).  

Semakin tumbuh-suburnya kelompok aliran kebatinan di masyarakat 

menjadikan pemerintah melalui Departemen Agama mendirikan Pengawas Aliran 

Kepercayaan (PAKEM) pada tahun 1954. Tujuan dari badan ini adalah untuk mengerem 

laju pertumbuhan kelompok aliran karena pada waktu itu sudah mencapai 360 

kelompok. Selanjutnya, PAKEM berada di bawah pengawasan Kejaksaan Agung 

karena lembaga ini hendak mengawasi dan memantau aliran-aliran kebatinan agar 

tidak disusupi orang atau kelompok yang membahayakan negara.  

Dalam menyikapi bermacam tuduhan miring terkait aliran kebatinan, baik 

yang dilontarkan oleh para pemuka agama maupun pejabat negara, dalam kongres di 

Surakarta (1956), BKKI menegaskan bahwa “kebatinan bukanlah agama baru, 

melainkan usaha untuk meningkatkan mutu semua agama”. Artinya, kebatinan bisa 
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dalam masyarakat desa adalah warga yang mampu akan memberikan bantuan (bisa 

berupa beras atau uang) kepada keluarga miskin.  
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Jauh sebelum kedatangan agama-agama besar ke tanah Jawa, masyarakat lokal 

telah mengembangkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Keyakinan tersebut 

merupakan wujud pengakuan terhadap kekuatan adikodrati (supernatural) yang ada di 

luar jagat manusia, tetapi sangat menentukan kehidupan manusia di muka bumi. Oleh 

karena itu, masyarakat pada zaman dulu mengembangkan ritual-ritual persembahan 

yang ditujukan kepada penguasa alam sebagai doa agar mereka terhindar dari bencana 

dan kesengsaraan. Ketika agama Budha dan Hindu masuk,  masyarakat tidak 

menghilangkan sepenuhnya bentuk religi warisan leluhur. Mereka memang menerima 

kedua agama tersebut, tetapi tetap memasukkan keyakinan leluhur sehingga 

menghasilkan sinkretisme, percampuran antarkeyakinan yang menghasilkan keyakinan 

baru.  

Begitupula ketika Islam, Katolik, dan Kristen berkembang, masih terdapat 

kelompok masyarakat Jawa yang masih ingin menjalankan keyakinan yang mereka 

warisi dari masa-masa sebelumnya. Hal itu sangat wajar karena keyakinan yang sudah 

diwariskan secara turun-temurun tidak mudah untuk begitu saja diganti dengan 

keyakinan baru. Seperti masa-masa sebelumnya, kelompok ini tidak melawan dan 
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Kebatinan merupakan praktik-praktik spiritual dalam bentuk peribadatan 
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yang dilontarkan oleh para pemuka agama maupun pejabat negara, dalam kongres di 

Surakarta (1956), BKKI menegaskan bahwa “kebatinan bukanlah agama baru, 

melainkan usaha untuk meningkatkan mutu semua agama”. Artinya, kebatinan bisa 
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menerima para penghayat yang berasal dari semua agama yang ada di Indonesia karena 

ajaran-ajarannya dimaksudkan sebagai usaha agar mereka bisa lebih memahami dan 

mendalami makna-makna mulia dari masing-masing agama dalam laku batin dan laku 

hidup agar lebih sempurna. Aliran kebatinan tidak pernah melarang para 

penghayatnya untuk menjalankan ritual berdasarkan agama masing-masing. Dengan 

tegas, pada kongres di Malang (1960), BKKI menjelaskan bahwa kebatinan dan agama 

adalah sama, agama menitikberatkan kepada penyembahan kepada Tuhan, sedangkan 

kebatinan menekankan pengalaman batin dan penyempurnaan manusia. Dengan kata 

lain, antara agama dan kebatinan bisa saling melengkapi.  

Sebagai usaha untuk memperkenalkan kebatinan kepada masyarakat secara luas 

sekaligus menghindari kesalahpahaman dan konflik yang terjadi dengan para pemuka 

dan organisasi Islam, pada sebuah seminar di Jakarta (1961) BKKI meminta kepada 

pemerintah agar memasukkan ajaran kebatinan sebagai pelajaran di sekolah. Namun, 

pada tahun yang sama Menteri Agama membuat pengertian agama sebagai usaha 

untuk menolak permintaan tersebut. Menurutnya, agama harus memiliki kitab suci, 

nabi, mengakui kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hukum yang 

mengatur para penganutnya.  

Meluasnya pertumbuhan aliran kebatinan pada era 1960-an menimbulkan 

permasalahan tersendiri. Terdapat indikasi bahwa banyak dari aliran kebatinan yang 

dimasuki oleh golongan komunis. Tentu saja, kondisi ini memicu konflik dengan 

kelompok Islam yang memang sudah sejak awal kurang suka dengan aliran kebatinan. 

Konflik tersebut sedikit reda ketika pemerintah Orde Baru membuat keputusan yang 

berani terkait aliran kebatinan, meskipun tidak menghilangkan sepenunya konflik di 

antara dua kelompok tersebut. 

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973 dijelaskan bahwa agama 

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (kebatinan) memiliki kedudukan 

yang sama dalam hukum negara. Sebagai konsekuensi dari peraturan tersebut, 

kelompok aliran kebatinan memiliki hak siar di TVRI dan media-media massa lainnya, 

seperti RRI dan koran. Meskipun demikian, tetap dilarang untuk diajarkan di lembaga 

pendidikan. Pada sidang MPR tahun 1978 dengan tegas diputuskan bahwa aliran 

kebatinan bukanlah agama, tetapi kebudayaan sehingga mereka berada dalam naungan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  

Pada masa Reformasi saat ini, kelompok aliran kebatinan masih eksis meskipun 

mereka menjadi minoritas di tengah-tengah agama mayoritas yang berkembang di 

masyarakat. Para penghayat kebatinan tetap menjalankan tuntunan sebagaimana yang 

di-wejang-kan secara turun-temurun. Memang, keberadaan para penghayat aliran 

kebatinan bisa dikatakan semakin sedikit karena syiar agama-agama resmi yang diakui 

negara semakin gencar. Namun, kondisi itu tidak menjadikan mereka mengingkari 

ajaran-ajaran yang mereka peroleh. Di beberapa wilayah, mereka masih memiliki 

sanggar tempat peribadatan bersama. Di wilayah yang tidak terdapat sanggat 

peribadatan, para penghayat biasanya menjalankan ritual secara individual di rumah 

masing-masing.  

Beberapa aliran kebatinan: Jawa Timur sebagai wilayah yang terdiri atas 

beberapa etnis merupakan lahan subur bagi perkembangan aliran kebatinan hingga 

saat ini. Sebagian aliran kebatinan berasal dari Surakarta ataupun Yogyakarta, 

terutama yang berkembang di kalangan Jawa Mataraman dan Panaragan. Namun, 

terdapat juga yang memang asli Jawa Timur.  

Di Jawa Timur, terdapat banyak kelompok penghayat kebatinan yang sebagian 

besar tersebar di wilayah Mataraman, Arek, dan Using/Osing. Di antara aliran-aliran 

kebatinan tersebut adalah (1) Sapta Darma, (2) Kahuripan, (3) Kapitayan, (4) 

Kapribaden Upasana, (5) Kodrattolah Manembah Goibing Pangeran, (6) Margo Suci 

Rahayu, (7) Paguyuban Darma Bakti, (8) Paguyuban Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan 

Kasunyatan, (9) Paguyuban Kawruh Kabatinan Jiwo Lugu, (10) Paguyuban Kawruh 

Murti Tomo WasitoTunggal, (11) Paguyuban Kawruh Sangkan Paran Kasampurnan, 

(12) Paguyuban Kawruh Sasongko, (13) Purwo Ayu Mardi Utomo (PAMU), (14) 

Paguyuban Lebdho Guno Gumelar, (15) Paguyuban Manunggaling Karso, (16) 

Paguyuban Ngesti Budi Sejati, (17) Paguyuban Pangudi Katentreman (PATREM), (18) 

Paguyuban Satriyo Mangun Mardiko Dununge Urip, (19) Paham Jiwa Diri Pribadi, 

(20) Panembah Jati, (21) Pangrukti Memetri Kasucian Sejati (PAMEKAS), (22) 

Perguruan Ilmu Sejati, Purwaning Dumadi Kautaman (PDKK), (23) Sujud Manembah 

Bekti, (24) Tri Murti Naluri Majapahit, (25) Urip Sejati, (26) Cakramanggilingan, (27) 
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Budi Rahayu, (28) Dasa Sila, (29) Induk Wago Kawruh Utomo, (30) Jawi Wisnu, (31) 

Jendra Hayuningrat Widada Tunggal, dan masih banyak lagi.  

Memang, sampai dengan tulisan ini dibuat, belum ada data pasti jumlah 

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa di Jawa Timur. Meskipun tidak 

diakui sebagai agama, sebagaimana Konguchu yang telah diakui menjadi agama resmi di 

Indonesia, para penghayat kebatinan di Jawa Timur tidak pernah menuntut secara 

berlebihan. Yang terpenting adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur mau mengakui 

keberadaan para penghayat dan aliran kebatinan yang mereka yakini. Selain itu, hal 

penting lainnya adalah tidak adanya gangguan dari organisasi massa keagamaan, baik 

berupa ancaman fisik maupun cacian terhadap keyakinan mereka. Bagi mereka, 

keutamaan dalam menjalani perintah Tuhan di muka bumi tidak diukur melalui 

besar-kecil jumlah anggota ataupun diakui atau tidak diakuinya aliran mereka sebagai 

agama. Hal terpenting yang diutamakan adalah melakoni kehidupan dengan meyakini 

dan menjalankan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap langkah dan doa.    

Tuntunan kebatinan: Para penghayat kebatinan ini menganggap ajaran dan 

ritual yang mereka jalani tidak bertentangan dengan ajaran agama karena juga 

bertujuan untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Meskipun menjadi 

kelompok minoritas di tengah-tengah syiar agama-agama besar, para penghayat tetap 

berusaha menjalani ajaran-ajaran kebatinan yang mereka yakini. Bahkan, banyak 

pemeluk agama-agama tersebut yang juga melakoni ajaran-ajaran kebatinan. Alasan 

mereka, ajaran kebatinan tidaklah bertentangan dengan ajaran agama, tetapi 

sebaliknya, semakin memperkuat pemahaman menyeluruh terhadap ajaran agama.  

Memang, para penghayat seringkali mendapatkan tuduhan “kafir” ataupun 

“melanggar syariat agama”. Apa yang harus diingat adalah bahwa menuduh mereka 

melanggar syariat agama bisa dikatakan terlalu berlebihan karena aliran kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama, melainkan tuntunan hidup agar 

para penghayatnya bisa menjalani kesempurnaan hidup berdasarkan nilai-nilai 

ketuhanan. Perbedaan utama antara para penghayat dengan pemeluk agama Islam, 

misalnya, terletak pada tata cara peribadatan mereka. Kalau pemeluk Islam 

menjalankan ritual salat lima waktu, penghayat tidak menjalankan ritual seperti itu. 

Mereka biasanya mengedepankan semadi (menenangkan batin dan diri untuk 

mencapai keheningan) dan sujud dengan doa-doa dalam bahasa Jawa meskipun 

sebagian juga menyerap dari ajaran Islam.  

Untuk sedikit mengenal tuntunan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, 

penulis akan mengemukakan secara singkat ajaran ini dari Sapta Darma. Hal ini tidak 

dimaksudkan sebagai bentuk promosi terhadap organisasi ini atau untuk 

menomorsatukan Sapta Darma dibandingkan aliran-aliran kebatinan lainnya di Jawa 

Timur. Pemilihan contoh ini semata-mata hanya bertujuan untuk memberikan 

gambaran bagaimana sebenarnya ajaran kebatinan itu karena selama ini banyak orang 

salah tafsir.  

Sapta Darma adalah aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang  

berdiri pada tahun 1950-an serta berasal dari Pare Kediri. Tokoh yang 

memperkenalkan ajaran ini adalah Hardjosapoero yang kemudian mendapatkan gelar 

Sri Gautama yang berarti Pelopor Budi Luhur dan Panutan Agung. Pada era 1960-an, 

Sapta Darma menyebar ke wilayah-wilayah kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Yogyakarta, dan bahkan hingga Bali, Jawa Barat, Sumatra, dan Kalimantan. Menurut 

Panutan Agung Sri Gautama, Sapta Darma dibentuk untuk memperbaiki akhlak 

manusia serta memberikan pepadang (cahaya/tuntunan) kepada umat manusia menuju 

kebudiluhuran. Tujuan Sapta Darma adalah memayu hayuning bawana, artinya 

membimbing hidup manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat.  

Tuntunan utama dalam Sapta Darma adalah tujuh wewarah suci atau tujuh 

kewajiban suci umat manusia, yakni (1) setia dan tawakal Pancasila Allah (Allah Yang 

Mahaagung, Maharahim, Mahaadil, Mahawaseso dan Mahalanggeng); (2) jujur dan suci 

hati menjalankan undang-undang negara; (3) turut menyingsingkan lengan baju 

menegakkan nusa dan bangsa; (4) menolong siapa saja tanpa pamrih, melainkan atas 

dasar cinta kasih; (5) berani hidup atas kepercayaan penuh pada kekuatan diri-sendiri; 

(6) hidup dalam masyarakat dengan susila dan disertai halusnya budi pekerti; (7) yakin 

bahwa dunia ini tidak abadi, melainkan berubah-ubah.   
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Kalau kita perhatikan, tujuh ajaran kebajikan tersebut tidak ada yang 

bertentangan dengan ajaran Islam ataupun agama-agama yang lain. Kesetiaan kepada 

Allah merupakan bentuk pengakuan terhadap keesaan dan kekuasaan Tuhan terhadap 

manusia di muka bumi ataupun kelak di akhirat. Ajaran kedua dan ketiga 

menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang dibuat negara serta usaha-

usaha keras untuk membela dan menegakkan negara. Kita bisa menemukan semangat 

nasionalisme yang sesuai dengan harapan semua warga dan aparatus negara. Ajaran 

welas-asih (cinta-kasih) untuk menolong sesama serta mengembangkan tata susila dan 

budi pekerti dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat tentu menjadi 

keutamaan yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Adapun ajaran tentang 

ketidakekalan kehidupan duniawi merupakan bentuk peringatan kepada manusia 

bahwa mereka boleh saja menikmati kemuliaan dan kesejahteraan dunia, tetapi itu 

semua tidak pernah abadi karena setiap saat Tuhan bisa mengambilnya. 

Meskipun demikian, selama ini terdapat cara pandang negatif dari para pemeluk 

agama-agama besar, utamanya mereka yang kurang memahami apa itu sebenarnya 

aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagi para pemeluk agama, aliran 

ini hanya mengutamakan penghayatan batin terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha 

Esa, tanpa menjalankan syariat atau ritual yang diajarkan agama-agama besar. Selain 

itu, pemahaman umum yang berkembang adalah bahwa aliran ini musyrik karena 

banyak percaya kepada benda-benda pusaka, seperti keris, tombak, dan cincin akik. 

Padahal, tidak semua penghayat menggunakan benda-benda tersebut.  

Para anggota kelompok penghayat dari waktu ke waktu semakin menjadi 

minoritas. Mengapa? Para kiai, modin, ataupun ustaz sebagai tokoh yang menyiarkan 

ajaran agama Islam selalu menerangkan bahwa dalam beragama tidak boleh hanya 

mengedepankan penghayatan, tetapi harus menjalani syariat sebagaimana diajarkan 

dalam kitab suci dan hadis. Banyak dari mereka yang awalnya menjalankan ajaran 

kebatinan, lambat-laun mulai meninggalkannya karena tidak ingin selalu dijadikan 

bahan pergunjingan oleh para ahli agama dan para tetangga. Namun, ada juga di 

antara mereka yang benar-benar ingin menjalani agama menurut syariat yang berlaku.  

Kalau kita perhatikan lagi, apa yang melatarbelakangi kesalahpahaman antara 

pemeluk agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa lebih 

terletak pada persoalan tata cara peribadatan mereka, bukan pada isi ajaran. Kesamaan 

ajaran yang berusaha menjalani nilai-nilai ketuhanan di muka bumi itulah yang 

seharusnya selalu disosialisasikan oleh para pemeluk agama dan penghayat 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukannya perbedaan-perbedaan ritual. 

Yang harus dipahami adalah bahwa setiap kelompok penghayat kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memerintahkan para anggotanya keluar dari 

agama yang ia peluk. Banyak pemeluk agama yang menjadi penghayat karena ingin 

lebih memahami dan menjalani ajaran Tuhan dengan bahasa-bahasa yang mudah 

dipahami agar mereka semakin yakin akan kebenarannya.   

 

8.2.5 Pencak Silat 

Selama ini kita sering mendengar dan melihat berita tentang perkelahian yang 

melibatkan organisasi atau perguruan pencak silat di beberapa wilayah Jawa Timur. 

Tentu hal itu sangat menyedihkan. Mengapa kami katakan demikian? Sebagai olahraga 

tradisional yang berkembang pesat di Jawa Timur, pencak silat merupakan warisan 

leluhur yang mempunyai nilai-nilai luhur, seperti watak kesatria—berani, jujur, dan 

bertanggung jawab—serta kebersamaan. Selain itu, pencak silat juga telah menjadi 

olahraga yang diakui dan dipertandingkan dalam berbagai peristiwa olahraga 

internasional. Tentu saja, perkelahian yang melibatkan oknum-oknum dari perguruan 

pencak silat tertentu bisa memperburuk citranya di masyarakat serta bisa menghambat 

perkembangan pencak silat sebagai olahraga internasional.  

Sejarah singkat:8 Pencak silat diyakini sudah ada sejak sebelum zaman kerajaan 

di Nusantara. Awalnya, nenek moyang kita mengembangkan teknik bela diri untuk 

melindungi kelompoknya dari tantangan alam, seperti binatang buas dan bencana. 

Karena mereka hidup menyatu dengan alam dan isinya, gerakan-gerakan bela diri yang 

diciptakan lebih banyak meniru gerak binatang liar yang mereka jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti gerakan kera, harimau, dan burung elang. 

Kemungkinan yang lain, pencak silat juga berasal dari tradisi perang antarkelompok 

pada masa lampau, yang juga menggunakan senjata selain tangan kosong.  
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Meskipun belum bisa dipastikan dari mana asalnya, pencak silat diperkirakan 

menyebar di kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Banyak diceritakan bahwa 

kerajaah-kerajaan besar, seperti Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit memiliki banyak 

pendekar ahli bela diri yang cukup andal serta mampu menghimpun para prajurit 

dengan kemampuan teknik tinggi. Dari artefak-artefak senjata yang berasal dari masa 

kerajaan Hindu-Budha, bisa diduga bahwa pencak silat dengan menggunakan senjata 

sudah ada sejak dulu. Lukisan sikap kuda-kuda di candi Borobudur dan Prambanan 

semakin memperkuat dugaan tersebut. Sementara, dari kerajaan Majapahit, kita 

mendapatkan fakta tentang pasukan-pasukan elit yang berkemampuan bela diri tingkat 

tinggi di bawah kepemimpinan mahapatih Gadjah Mada.   

Perkembangan pencak silat pada abad ke-14 tidak bisa dilepaskan dari syiar 

agama Islam yang semakin meluas di Nusantara. Di Jawa, syiarnya banyak berlangsung 

di wilayah pesisir utara dengan para wali songo sebagai pioner. Pencak silat diajarkan 

bersama-sama dalam ajaran agama di surau atau pesantren. Pencak silat menjadi 

bagian tak terpisahkan dari laku spiritual para santri. Bahkan di banyak daerah 

Sumatra, pencak silat merupakan bagian tak terpisahkan dari kesenian dan ritual. 

Pada perkembangan selanjutnya, di Jawa lebih dikenal dengan istilah “pencak”. 

Sementara, istilah “silat” atau “silek” lebih dikenal di wilayah Sumatra, Kalimantan, 

Malaysia, Singapura, Thailand selatan, dan Filipina.   

Di zaman kolonial, pencak silat bukan hanya menjadi olahraga bela diri, tetapi 

juga menjadi kekuatan komunal untuk melawan penjajah asing. Sejarah mencatat, 

banyak pangeran, raja, ataupun pendekar yang melawan penjajah hanya dengan 

berbekal senjata dan bela diri tradisional. Meskipun demikian, mereka benar-benar 

bisa merepotkan kompeni. Beberapa nama besar yang memimpin perlawanan terhadap 

kolonial Belanda, antara lain Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran 

Diponegoro, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Imam Bonjol, serta para pendekar 

wanita, seperti Sabai Nan Aluih, Cut Nyak Dhien, dan Cut Nyak Meutia.  

Adapun di Jawa Timur kita mengenal tokoh Untung Suropati yang mampu 

merepotkan Belanda dengan strategi perlawanannya yang berpindah-pindah. Kita juga 

mengengal tokoh perempuan Sayu Wiwit yang memimpin pasukan Blambangan untuk 

melawan Belanda. Kehebatan para pendekar lokal Jawa Timur dalam melawan 

Belanda sampai dibuat cerita ludruk, seperti Sawunggaling (Surabaya), Sarip Tambakoso 

(Sidoarjo), Pak Sakera (Pasuruan dan Madura), dan Sogol Pendekar Sumur Gemuling 

(Jember). Kenyataan itu memperlihatkan bahwa sedari awal pencak silat memiliki 

watak kesatria dalam memperjuangkan dan membela kebenaran, bukannya watak 

pengecut dan sok pamer dengan berkelahi.  

Karena menyadari pentingnya mengembangkan peranan pencak silat, dirasa 

perlu adanya organisasi pencak silat yang bersifat nasional, yang dapat pula mengikat 

aliran-aliran pencak silat di seluruh Indonesia. Sebagai usaha untuk mengembangkan 

pencak silat sebagai olahraga dan kekuatan revolusioner Indonesia, pada 18 Mei 1948 

dibentuklah Ikatan Pencak Silat Nasional (IPSI). Kini IPSI tercatat sebagai organisasi 

silat nasional tertua di dunia. Pada 11 Maret 1980 Persatuan Pencak Silat Antarbangsa 

(Persilat) dibentuk dengan melibatkan perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan 

Brunei Darussalam. 

Aspek dan nilai positif pencak silat: Sebagai olahraga tradisional, pencak silat 

memiliki aspek-aspek positif yang menjadi acuan pembelajaran bagi para anggota 

sebuah perguruan. Pertama, aspek mental dan spiritual. Pencak silat mengembangkan 

kepribadian dan watak mulia. Para pendekar dan mahaguru pencak silat zaman 

dahulu seringkali harus melewati tahapan semedi atau aspek kebatinan lain untuk 

mencapai tingkat tertinggi keilmuannya. Kedua, aspek seni dan budaya. Budaya dan 

permainan "seni" pencak silat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pencak 

pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencak silat dengan musik dan 

busana tradisional. Ketiga, aspek bela diri. Kepercayaan dan ketekunan diri itu sangat 

penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam pencak silat. Istilah silat, cenderung 

menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencak silat. Selain itu, pencak 

silat boleh digunakan dalam kondisi-kondisi darurat ketika diserang penjahat ataupun 

pihak-pihak yang akan melukai kita. Namun, kita dilarang pamer kebolehan bela diri 

ketika tidak ada kondisi-kondisi yang membahayakan. Keempat, aspek olahraga. Ini 

berarti bahwa aspek fisik dalam pencak silat itu penting. Pesilat mencoba 

menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Kompetisi ialah bagian aspek ini. Aspek 
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olahraga meliputi pertandingan dan demonstrasi bentuk-bentuk jurus, baik untuk 

tunggal, ganda, maupun beregu. 

Sementara, nilai-nilai positif dari pencak silat adalah (a) meningkatkan kesehatan 

dan kebugaran; (b) membangkitkan rasa percaya diri dan tanggung jawab; (c) melatih 

ketahanan mental dan fisik; (d) mengembangkan kewaspadaan diri; (e) membina nilai 

sportivitas dan jiwa kesatria; serta (f) mengembangkan dan meningkatkan kedisiplinan 

dan keuletan.   

Perguruan pencak silat di Jawa Timur: Di Jawa Timur banyak terdapat 

perguruan pencak silat yang tersebar merata di setiap kabupaten. Perguruan-perguruan 

tersebut ada yang memang pendirian awalnya di wilayah Jawa Timur. Ada pula yang 

berasal dari Jawa Tengah ataupun Yogyakarta. Untuk mengenal perguruan-perguruan 

pencak silat yang didirikan sedari awal di Jawa Timur, berikut disebutkan beberapa 

namanya,9 yakni (1) Persaudaraan Setia Hati; (2) Persaudaraan Setia Hati Terate; (3) 

Gubug Ramaja; (4) Himpunan Anggota Silat Dasar Indonesia; (5) Silat 

Bawean/pokolan; (6) Pencak Silat Cempaka Putih; (7) Keluarga Persilatan Ki Ageng 

Pandan Alas; (8) Persatuan Hati; (9) Perguruan Pencak Silat NH Perkasya; (10) Pagar 

Nusa; (11) Silat Cobra; (12) Persaudaraan Rasa Tunggal; (13) Pencak Silat dan Tenaga 

Dalam; (14) Perguruan Ilmu Seni Bela Keselamatan Syiar Islam; (15) Kera Sakti; (16) 

PPS Bintang Surya; (17) Pencak Silat dan Tenaga Dalam "SUNAN KALIJAGA"; dan 

lain-lain. 

Saat ini, pencak silat berkembang semakin pesat di Jawa Timur karena telah 

masuk ke sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah (dari tingkat dasar sampai lanjut) 

dan perguruan tinggi. Tentu saja, perkembangan ini sangat menggembirakan karena 

para siswa dan mahasiswa bisa menjadi calon olahragawan yang dapat mengharumkan 

nama Jawa Timur, baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, keikutsertaan 

mereka dalam pencak silat juga bisa memupuk sikap hidup positif yang sangat 

bermanfaat bagi masa depan mereka dan masa depan bangsa ini.  

 

8.2.6. Sanggar/Paguyuban Seni Tradisional 

Provinsi Jawa Timur merupakan laboratorium kesenian tradisional. Ungkapan 

tersebut kiranya tidak berlebihan ketika kita mengamati beragam kesenian tradisional 

yang sampai sekarang masih hidup dan berkembang di seluruh kabupaten/kota di 

Jawa Timur. Seluruh etnis yang mendiami wilayah ini memiliki kesenian khas masing-

masing yang mampu berkembang di tengah-tengah serbuan kesenian pop-industri 

meskipun para pegiatnya mengalami permasalahan yang tidak sederhana. Namun, 

keberadaan dan perkembangan organisasi kesenian tradisional yang menyebar luas di 

seluruh kabupaten/kota menunjukkan bahwa para seniman/wati dan masyarakat 

masih memiliki spirit kultural untuk tetap mempertahankannya.  

Untuk mengetahui peta persebaran secara umum dari sanggar/paguyuban seni 

tradisional di Jawa Timur, berikut ini disajikan beberapa contoh. 

Nama Sanggar/Paguyuban Wilayah Persebaran 

Paguyuban Seni Reog Ponorogo Ponorogo, Tulungagung, Pacitan, Trenggalek, 
Blitar, Ngawi, Madiun, Lumajang, Jember, dan 
beberapa kabupaten lainnya 

Sanggar Seni Gandrung, Janger, 
Kuntulan, Jaranan Buto, Angklung 

Banyuwangi 

Paguyuban Seni Ludruk Mojokerto (kota/kabupaten), Jombang, 
Surabaya, Jember, Malang. 

Paguyuban Seni Langen 
Bekso/Tayub 

Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, 
Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Malang, dan 
Madura. 

Paguyuban Seni Wayang Di kabupaten/kota yang terdapat etnis Jawa 
(Mataraman maupun Arek) 

Paguyuban Seni Jaranan/Jathilan Di sebagian besar kabupaten/kota 

Paguyuban Seni Singo Ulung Bondowoso 

Paguyuban Seni Can-Macanan 
Kaduk dan Musik Patrol 

Jember 

Kelompok Seni Barongsai Surabaya, Malang, dan Jember 

Paguyuban Seni Topeng Malang (Kabupaten) 

 

Tentu masih ada paguyuban kesenian tradisional yang belum tercantum dalam 

daftar di atas. Paling tidak, daftar di atas bisa memberi gambaran secara umum peta 

persebaran paguyuban kesenian tradisional yang masih berkembang di Jawa Timur. 

Dalam subbab ini tidak akan dijelaskan secara terperinci jumlah ataupun jenis 

kesenian tradisional yang diorganisasi oleh para seniman/watinya. Apa yang dibahas 
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adalah karakteristik dari organisasi kesenian tradisional di Jawa Timur, dinamika, dan 

tantangannya di abad teknologi saat ini.  

Organisasi kesenian tradisional dalam perjalanan sejarah: Secara historis, 

organisasi kesenian tradisional di Jawa Timur mengalami pasang-surut perkembangan 

sesuai dengan konteks ekonomi dan politik dalam kehidupan berbangsa. Pada era 

kepemimpinan Soekarno (1945-1965) banyak organisasi kesenian yang berafiliasi ke 

dalam partai politik tertentu, bergantung pada pilihan ideologis yang ditetapkan dalam 

masing-masing organisasi. Tidak mengherankan kalau pada masa itu kompetisi dalam 

hal kreativitas seni seringkali dibumbui dengan persoalan-persoalan yang bersifat 

ideologis. Meskipun demikian, tidak ada pertikaian fisik yang melibatkan para 

seniman/wati yang berbeda partai. Sebagai contoh di Banyuwangi, di kabupaten yang 

sangat kaya akan seni tradisional ini, perbedaan haluan partai politik tidak pernah 

menyebabkan para seniman/wati berkelai secara fisik. Mereka berlomba-lomba untuk 

menghasilkan karya-karya seni terbaik untuk mengisi kemerdekaan (Setiawan, 2010).   

Hal yang sangat memilukan adalah pada masa akhir kepemimpinan Soekarno, 

banyak seniman/wati dalam organisasi kesenian tradisional yang menjadi underbow 

Partai Komunis Indonesia dipaksa mengalami tragedi kemanusiaan. Tentu saja, tragedi 

tersebut tidak perlu terjadi kalau masyarakat tidak diadu-domba dan dihasut oleh 

“kekuatan jahat” yang ingin memporak-porandakan bangunan persatuan dan kesatuan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat tragedi 1965, banyak seniman/wati 

yang menanggung penderitaan fisik dan mental. Bahkan, mereka dan keluarganya 

mendapatkan stigma sehingga sulit untuk berkarya atau bekerja. Tragedi 1965 

merupakan tragedi yang tidak hanya memporak-porandakan bangunan kemanusiaan, 

tetapi juga bangunan kebudayaan yang menjadi amanah UUD 1945. 

Selepas tragedi 1965, organisasi kesenian tradisional dan para seniman/wati yang 

masih ingin berkarya mendapatkan pembinaan dari aparat negara, khususnya tentara. 

Hal itu dilakukan agar kelompok mereka tidak dimasuki kembali oleh ideologi 

komunis. Tidak mengherankan bahwa sebagian besar kelompok ludruk pada masa 

Orde Baru berada dalam perlindungan lembaga militer di tingkat kabupaten/kota. 

Paling tidak, dengan cara seperti itu, para seniman/wati ludruk masih bisa terus 

berkarya untuk memperkaya khazanah budaya di Jawa Timur dan Indonesia. Salah 

satu ciri organisasi kesenian tradisional pada masa ini adalah dalam pertunjukan di 

depan publik, para seniman/wati tidak lupa untuk mengampanyekan program-

program pembangunan, seperti pertanian, industri, dan keluarga berencana.  

Ketika rezim Orde Baru tumbang dan digantikan dengan rezim Reformasi, ada 

harapan besar bagi perkembangan organisasi kesenian tradisional yang tentu saja pada 

semaraknya pergelaran dan revitalisasi kesenian tradisional di tengah-tengah 

masyarakat. Sayangnya, penerapan sistem ekonomi pasar menjadikan kesenian pop-

industri berkembang pesat, perkembangan musik dangdut yang semakin meluas. 

Kondisi-kondisi tersebut menjadikan paguyuban kesenian tradisional menghadapi 

tantangan berat dalam berkarya. Akibatnya, banyak paguyuban seni tradisional yang 

harus bersiasat dengan selera masyarakat, termasuk dengan menambahkan elemen-

elemen hiburan berupa musik dangdut atau pop ke dalam pertunjukan mereka. 

Meskipun demikian, secara organisasi, kita masih bisa menemukan beberapa 

karakteristik tradisional yang masih dipertahankan dalam paguyuban seni tradisional. 

Beberapa karakteristik: Meskipun sudah menyerap sebagian aspek manajemen 

modern, seperti dalam hal pembukuan, organisasi kesenian tradisional tidak bisa 

menghilangkan karakter mereka yang berorientasi pada keguyuban dalam berkarya. 

Hal itu tidak berarti bahwa organisasi kesenian tradisional tidak berusaha 

mendapatkan keuntungan finansial. Segala macam perlengkapan, alat transportasi, 

dan jerih payah mereka dalam berkarya memang sangat layak mendapatkan apresiasi 

dalam bentuk honor meskipun tidak seberapa bila dibandingkan dengan perjuangan 

mereka.  

Sebuah sanggar/paguyuban seni tradisional diketuai oleh seorang 

ketua/koordinator atau biasa pula disebut juragan. Biasanya, orang yang menjadi ketua 

adalah seniman yang mempunyai peralatan seni serta berkemampuan untuk 

mengumpulkan dan mengoordinasi para seniman/wati lainnya. Seorang ketua 

bertugas menentukan negosiasi harga dengan pihak yang hendak nanggap 

(mementaskan) kelompok seni yang bersangkutan. Selanjutnya, ia juga bertugas 

memberitahu para anggota kelompoknya ketika akan ada acara pentas.  
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Yang menarik adalah sifat keanggotaan sebuah paguyuban seni tradisional yang 

“tertutup” dan “tebuka”. Yang dimaksud “tertutup” adalah anggota tetap, sedangkan 

“terbuka” adalah tidak terikat secara organisasi oleh sebuah kelompok. Kebanyakan 

anggota paguyuban bersifat terbuka. Mereka bisa ikut pentas kelompok lain yang 

membutuhkan tenaga dan kemampuan kreatif mereka. Misalnya, seorang pemain 

ludruk atau janger bisa bermain untuk kelompok ludruk A, tetapi pada kesempatan 

lain bisa pula ikut pentas di kelompok ludruk B. Model keanggotaan seperti ini 

memberikan keuntungan secara ekonomi kepada para seniman/wati, yaitu dalam hal 

rezeki. Ketika satu kelompok sedang sepi, mereka bisa bermain dengan kelompok lain 

yang sedang ramai tanggapan.  

Karakteristik lain adalah tradisi pentas tanpa menggunakan naskah, seperti 

naskah drama modern. Karena para seniman/wati seni tradisional adalah insan-insan 

kreatif yang sudah biasa melakoni pertunjukan dengan lakon-lakon tertentu, 

menjelang pertunjukan mereka tidak perlu membaca naskah. Biasanya, para pengatur 

lakon (sutradara) akan membagi peran dan memberikan gambaran umum tentang 

lakon yang akan dipentaskan. Hal ini berlaku untuk pertunjukan ludruk maupun 

janger, sedangkan untuk wayang semua sangat bergantung pada keahlian dalang untuk 

menarasikan lakon. Adapun jaranan, reog, dan barongsai biasanya menggunakan 

pembagian berdasarkan kemampuan menari para peraganya. Begitu pula dengan seni 

tayub dan gandrung yang para sinden/tandaknya memang sudah punya keahlian tari 

yang mereka pelajari.  

Di satu sisi, tradisi di atas menunjukkan talenta dari para seniman tradisional 

yang sudah biasa diasah di atas panggung berdasarkan pengalaman. Dalam kondisi 

apapun mereka akan siap pentas dengan talenta tersebut. Di sisi lain, tradisi tersebut 

bisa menyulitkan ketika mereka dihadapkan pada garapan-garapan baru yang bersifat 

inovatif. Namun, berdasarkan pengalaman dari kelompok-kelompok seni tradisional 

yang ada, biasanya mereka akan melakukan beberapa kali pertemuan sekaligus latihan 

apabila akan menggarap karya yang bersifat inovatif.  

Karakteristik lain yang sangat khas adalah keguyuban yang dijalani oleh para 

seniman/wati dalam sebuah paguyuban seni tradisional. Hubungan mereka bukan lagi 

hubungan matematis berdasarkan uang, tetapi hubungan batin/emosional karena 

terikat oleh satu tujuan untuk mengembangkan seni tradisional yang semakin 

terhimpit oleh kesenian pop-industri. Keguyuban itu juga diwujudkan dalam semangat 

solidaritas ketika salah satu anggota terkena musibah atau menyelenggarakan hajatan. 

Khusus, anggota yang sedang mengadakan hajatan, kelompok seni tempat ia bernaung 

biasanya akan menggelar pertunjukan, tentu saja dengan persetujuannya. Dalam kasus 

demikian, honor bukan menjadi masalah serius bagi para anggota karena tujuan 

mereka menggelar pertunjukan adalah untuk meramaikan pesta kawan sendiri. 

Biasanya tuan rumah akan menanggung konsumsi dan ongkos transportasi dari para 

seniman/wati.  

Keguyuban yang lain adalah mereka bisa belajar bersama-sama tentang banyak 

hal, dari menghargai kebersamaan, belajar tata rias, belajar memperbaiki kekurangan 

dari para anggota senior, dan lain-lain. Memang hal-hal itu terkesan sepele, tetapi bisa 

berdampak sangat positif bagi para anggota sebuah kelompok seni tradisional, 

utamanya bagi mereka yang masih yunior. Dalam hal tata rias, misalnya, para anggota 

senior akan mengajari para anggota yunior cara merias diri yang benar. Lama-kelamaan 

mereka akan biasa merias sendiri sehingga bisa menghemat waktu menjelang 

pertunjukan. Selain itu, kemampuan tata rias itu bisa menghasilkan honor tambahan 

ketika mereka dimintai tolong untuk mengurusi kepentingan tata rias dalam acara 

tertentu, seperti karnaval 17-an.  

 

  
Gambar 197 

Dari kiri ke kanan, seorang seniman senior sedang merias 
seorang penari gandrung yunior dan seorang penari gandrung 
yunior yang sudah mampu merias diri secara mandiri. 
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Khusus untuk sanggar seni yang sudah dikelola dengan manajemen semimodern, 

seperti sanggar tari, biasanya ketua akan mewajibkan para anggotanya—khususnya para 

siswa didik—untuk melakukan latihan rutin. Latihan biasanya dilakukan satu minggu 

sekali atau dua minggu sekali. Hal itu penting dilakukan agar mereka selalu siap 

dengan tari-tari garapan bersifat inovatif ketika ada permintaan pentas. Selain itu, 

latihan rutin juga sangat penting bagi pengembangan kedisiplinan dan kemampuan 

estetik para anggota atau siswa didiknya. Dengan kedisiplinan dan kemampuan estetik 

itulah mereka akan siap memberikan hiburan sekaligus pesan-pesan kultural pada 

setiap pertunjukan, baik di wilayah sendiri, di luar kota, maupun di luar negeri. 

Memang, latihan rutin bisa menyita waktu bermain para siswa didik, tetapi dengan 

latihan itu pula mereka akan mendapatkan soft skill berupa kemampuan berkesenian 

yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka, terutama untuk pengembangan potensi 

diri. 

  
Gambar 198 

Dari kiri ke kanan, para siswa didik di Sanggar Seni Jinggosobo, Wonosobo, 
Srono, Banyuwangi sedang mengikuti latihan rutin di Balai Desa.  

 

Dalam aspek pertunjukan, paguyuban seni tradisional juga memiliki karakteristik 

tersendiri, yakni menampilkan kesenian yang secara tatanan estetiknya diwariskan 

secara turun-menurun. Meskipun banyak kelompok seni tradisional sudah berorientasi 

pada hiburan (tontonan), masih ada aspek-aspek kultural yang disosialisasikan kepada 

penonton, seperti ajakan untuk menghormati tradisi leluhur dan ajakan untuk 

membina keguyuban/kebersamaan. Bahkan, dalam karya-karya inovatif berbasis 

pakem tradisional tetap ada pesan-pesan kultural yang ditawarkan oleh seniman/wati.  

Permasalahan organisasi kesenian tradisional dan peluang industri kreatif: 

Permasalahan yang paling mendesak bagi eksistensi organisasi kesenian tradisional 

adalah (1) regenerasi dan (2) kompetisi dengan kesenian pop-industri dan media. Sejak 

era Orde Baru, rezim negara telah membawa masyarakat—dari kota hingga pelosok 

dusun—ke dalam kehidupan modern yang mengedepankan aspek kemajuan industri. 

Termasuk di dalamnya adalah budaya pop yang disebarluaskan melalui teknologi 

media dalam beragam bentuknya. Selepas Reformasi, kondisi tersebut semakin tak 

terkendali. Anak-anak, kaum remaja, dan kaum muda dimanjakan dengan produk-

produk industri budaya dan media yang semakin murah dan bervariasi. 

Kebiasan menikmati budaya pop itulah yang menjadikan sebagian besar mereka 

enggan bersentuhan atau mempelajari kesenian tradisional. Inilah tantangan utama 

bagi para seniman/wati senior. Mereka harus berjuang untuk terus mewariskan 

kemampuan berkesenian kepada generasi muda. Apabila hal itu tidak dilakukan, bisa 

dipastikan kesenian tradisional yang selalu dibangga-banggakan sebagai warisan 

leluhur dan kekayaan budaya bangsa akan “semakin menghilang dari peredaran”.  

Kondisi itu diperparah dengan ketidaksungguhan pemerintah untuk membina 

dan mengembangkan kesenian tradisional secara sungguh-sungguh melalui kebijakan-

kebijakan yang jelas dan terarah. Selama ini kebijakan yang dibuat pemerintah masih 

sangat insidental, tidak terstruktur dengan baik dan tanpa target yang jelas. Padahal, 

sejak tahun 2008, pemerintah telah menetapkan seni pertunjukan tradisional sebagai 

bagian dari pengembangan industri kreatif secara nasional. Artinya, ada pengakuan 

tentang kontribusi penting organisasi seni tradisional terhadap perkembangan 

ekonomi dan budaya bangsa ini.  

 

8.3 Penutup 

Deskripsi dan penjelasan dalam bab ini menunjukkan bahwa keberagaman etnis 

pada masyarakat Jawa Timur telah memunculkan beragam organisasi sosial berbasis 

aturan-aturan tradisional masing-masing etnis. Kondisi tersebut menjadikan organisasi 

sosial di antara etnis memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain meskipun 

banyak juga kemiripan. Perbedaan dalam hal organisasi sosial serta nilai/makna 

kultural yang ada di dalamnya bukanlah realitas yang memunculkan konflik sosial 



567

Khusus untuk sanggar seni yang sudah dikelola dengan manajemen semimodern, 

seperti sanggar tari, biasanya ketua akan mewajibkan para anggotanya—khususnya para 

siswa didik—untuk melakukan latihan rutin. Latihan biasanya dilakukan satu minggu 

sekali atau dua minggu sekali. Hal itu penting dilakukan agar mereka selalu siap 

dengan tari-tari garapan bersifat inovatif ketika ada permintaan pentas. Selain itu, 

latihan rutin juga sangat penting bagi pengembangan kedisiplinan dan kemampuan 

estetik para anggota atau siswa didiknya. Dengan kedisiplinan dan kemampuan estetik 

itulah mereka akan siap memberikan hiburan sekaligus pesan-pesan kultural pada 

setiap pertunjukan, baik di wilayah sendiri, di luar kota, maupun di luar negeri. 

Memang, latihan rutin bisa menyita waktu bermain para siswa didik, tetapi dengan 

latihan itu pula mereka akan mendapatkan soft skill berupa kemampuan berkesenian 

yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka, terutama untuk pengembangan potensi 

diri. 

  
Gambar 198 

Dari kiri ke kanan, para siswa didik di Sanggar Seni Jinggosobo, Wonosobo, 
Srono, Banyuwangi sedang mengikuti latihan rutin di Balai Desa.  

 

Dalam aspek pertunjukan, paguyuban seni tradisional juga memiliki karakteristik 

tersendiri, yakni menampilkan kesenian yang secara tatanan estetiknya diwariskan 

secara turun-menurun. Meskipun banyak kelompok seni tradisional sudah berorientasi 

pada hiburan (tontonan), masih ada aspek-aspek kultural yang disosialisasikan kepada 

penonton, seperti ajakan untuk menghormati tradisi leluhur dan ajakan untuk 

membina keguyuban/kebersamaan. Bahkan, dalam karya-karya inovatif berbasis 

pakem tradisional tetap ada pesan-pesan kultural yang ditawarkan oleh seniman/wati.  

Permasalahan organisasi kesenian tradisional dan peluang industri kreatif: 

Permasalahan yang paling mendesak bagi eksistensi organisasi kesenian tradisional 

adalah (1) regenerasi dan (2) kompetisi dengan kesenian pop-industri dan media. Sejak 

era Orde Baru, rezim negara telah membawa masyarakat—dari kota hingga pelosok 

dusun—ke dalam kehidupan modern yang mengedepankan aspek kemajuan industri. 

Termasuk di dalamnya adalah budaya pop yang disebarluaskan melalui teknologi 

media dalam beragam bentuknya. Selepas Reformasi, kondisi tersebut semakin tak 

terkendali. Anak-anak, kaum remaja, dan kaum muda dimanjakan dengan produk-

produk industri budaya dan media yang semakin murah dan bervariasi. 

Kebiasan menikmati budaya pop itulah yang menjadikan sebagian besar mereka 

enggan bersentuhan atau mempelajari kesenian tradisional. Inilah tantangan utama 

bagi para seniman/wati senior. Mereka harus berjuang untuk terus mewariskan 

kemampuan berkesenian kepada generasi muda. Apabila hal itu tidak dilakukan, bisa 

dipastikan kesenian tradisional yang selalu dibangga-banggakan sebagai warisan 

leluhur dan kekayaan budaya bangsa akan “semakin menghilang dari peredaran”.  

Kondisi itu diperparah dengan ketidaksungguhan pemerintah untuk membina 

dan mengembangkan kesenian tradisional secara sungguh-sungguh melalui kebijakan-

kebijakan yang jelas dan terarah. Selama ini kebijakan yang dibuat pemerintah masih 

sangat insidental, tidak terstruktur dengan baik dan tanpa target yang jelas. Padahal, 

sejak tahun 2008, pemerintah telah menetapkan seni pertunjukan tradisional sebagai 

bagian dari pengembangan industri kreatif secara nasional. Artinya, ada pengakuan 

tentang kontribusi penting organisasi seni tradisional terhadap perkembangan 

ekonomi dan budaya bangsa ini.  

 

8.3 Penutup 

Deskripsi dan penjelasan dalam bab ini menunjukkan bahwa keberagaman etnis 

pada masyarakat Jawa Timur telah memunculkan beragam organisasi sosial berbasis 

aturan-aturan tradisional masing-masing etnis. Kondisi tersebut menjadikan organisasi 

sosial di antara etnis memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain meskipun 

banyak juga kemiripan. Perbedaan dalam hal organisasi sosial serta nilai/makna 

kultural yang ada di dalamnya bukanlah realitas yang memunculkan konflik sosial 



568

antaretnis di Jawa Timur. Sebaliknya, perbedaan tersebut merupakan ‘berkah budaya’ 

yang menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan ciri multikultural sebagaimana 

diwariskan oleh Majapahit. Sementara itu, kemiripan yang muncul menegaskan bahwa 

masyarakat etnis di Jawa Timur memiliki ikatan kultural yang ditopang oleh kesamaan 

geografis sebagai modal untuk mengembangkan solidaritas sosial antaretnis.  

Terdapat beberapa karakeristik utama dari masing-masing organisasi sosial pada 

masyarakat Jawa Timur. Pertama, organisasi sosial merupakan kekuatan kultural dan 

ekonomi untuk membangun dan memperkuat identitas kolektif masyarakat seperti 

yang berlangsung dalam keluarga dan kekerabatan, arisan, sinoman, ataupun 

paguyuban seni tradisional. Kedua, organisasi sosial berbasis religi seperti kelompok 

kebatinan memberikan ketenangan batin dalam beribadah kepada Tuhan dan 

menjalani kehidupan di muka bumi, sembari terus memupuk rasa cinta tanah air. 

Ketiga, perkumpulan pencak silat merupakan organisasi sosial yang mampu memupuk 

nilai-nilai kultural dan kesatria, seperti tanggung jawab, jiwa kompetitif, dan 

penguasaan terhadap teknik beladiri.  

Satu hal yang menarik adalah bahwa masyarakat etnis di Jawa Timur mampu 

mengadaptasikan eksistensi organisasi berbasis nilai-nilai tradisional di tengah-tengah 

perubahan zaman yang semakin modern. Keluarga dan kekerabatan masih diyakini 

sebagai kebutuhan hakiki,  arisan semakin beragam, dan sinoman masih mewarnai 

setiap acara hajatan masyarakat. Kondisi tersebut menegaskan bahwa sebagian besar 

masyarakat Jawa Timur masih meyakini dan menjalankan kearifan lokal berupa 

organisasi tradisional yang tetap menjadikan mereka guyub dalam menjalani 

kehidupan. Selain itu, pemertahanan dan pengembangan organisasi sosial berbasis 

ketradisionalan pada masyarakat Jawa Timur juga akan menopang pengembangan nilai 

dan praktik ketradisionalan lainnya dalam masyarakat di tengah-tengah modernitas.  
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