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ABSTRAK 

 

Beni Panji Taufik. 2009. Perubahan Pemaknaan Makam Ki Ageng Tarub Bagi 
Masyarakat Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Pada 
Tahun 1945-2008. Ilmu Sejarah. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. Prof. Dr. Wasino, M. Hum. Dra. Santi Muji Utami, M. Hum. 86 h. 

Kata kunci: Perubahan Pemaknaan, Makam Ki Ageng Tarub 

Di Grobogan terdapat makam Ki Ageng yang memiliki nama besar yaitu Ki 
Ageng Tarub, Ki Ageng Getas Pandowo, dan Ki Ageng Selo. Akan tetapi belum ada 
literatur yang disusun oleh para ahli sejarah yang menjelaskan tentang kiprah ketiga Ki 
Ageng tersebut, namun sejalan dengan kedatangan agama islam di jawa khusunya di 
Grobogan sudah ada catatan-catatan dalam Arsip pemerintah Kabupaten Grobogan 
yang menceritakan tentang kedatangan Islam sekitar pada tahun 1400 yang disebarkan 
oleh Ki Ageng Tarub. Makam Ki Ageng Tarub dalam hal ini penyebar Agama Islam 
selalu dimuliakan oleh masyarakat sekitar. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah (1). Siapa sebenarnya Ki Ageng Tarub. (2). Bagaimana pandangan 
masyarakat Tawangharjo terhadap situs Makam Ki Ageng Tarub. (3). Bagaimana 
tradisi atau budaya pada masyarakat sekitar situs makam Ki Ageng Tarub. (4). 
Bagaimana masyarakat memaknai cerita Ki Ageng Tarub dalam perkembangan zaman. 
Penelitian ini bertujuan: (1). Mengetahui tentang pergeseran pemaknaan makam Ki 
Ageng Tarub tahun 1945-2008. (2). Memaparkan mengenai maksud dari masyarakat, 
baik dari Tawangharjo sendiri maupun masyarakat pendatang ketika berziarah ke 
makam Ki Ageng Tarub. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Pemilihan Topik, Heuristik (pencarian/ penemuan sumber), Kritik Sumber, Interpretasi 
(penafsiran), Historiografi (penyajian atau penulisan dalam bentuk cerita sejarah) dan 
Pendekatan Multidemensional. 

Latar belakang adanya makam Ki Ageng Tarub di Desa Tarub Kecamatan 
Tawangharjo Kabupaten Grobogan merupakan bentuk penghormatan kepada para wali, 
ulama atau auliya yang berperan terhadap perkembangan ajaran Islam dan merupakan 
seorang tokoh yang menurunkan Raja Mataram Islam (Kasunanan Surakarta dan 
Kasultanan Yogyakarta) Kabupaten Grobogan. Adapun perubahan pemaknaan yang 
ditimbulkan dari keberadaan Makam Ki Ageng Tarub tersebut terlihat dari kedatangan 
para peziarah antara tahun 1945-2008. Perubahan yang terjadi dibagi menjadi tiga 
babak yaitu (1) pada tahun 1945-1965, pada Masa kemerdekaan makam Ki Ageng 
Tarub hanya diziarahi oleh Penduduk lokal Tawangharjo, di samping ikut serta dalam 
perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945-1965 ini perilaku peziarah masih 
memadukan antara kepercayaan Hindu dan Budha, dan ajaran Tasawuf Islam 
(Kejawen). (2) Pada tahun 1965-1998, perubahan pada tahun ini terjadi karena 
mengikuti perkembangan politik. Peziarah makam Ki Ageng Tarub sudah tidak lagi 
membawa nama dari aliran kepercayaan masyarakat karena takut diangggap sebagai 
mantan PKI. Meski demikian peziarah tetap melaksanakan ritual ziarah dengan sendiri-
diri atau berkelompok di makam Ki Ageng Tarub. (3) Pada tahun 1998-2008, Pada 
tahun ini terjadi perenovasian terhadap bagunan makam Ki Ageng Tarub. Dan wujud 
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keberadaan makam Ki Ageng Tarub itu dipenuhi dengan cara melaksanakan ritual 
berziarah menurut kepercayaan masing-masing peziarah. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada perubahan yang nyata terhadap 
pemaknaan makam Ki Ageng Tarub bagi masyarakat Desa Tarub dan sekitarnya, dari 
tahun 1945-2008 terjadi perubahan dalam pandangan dan perilaku  peziarah terhadap 
keberadaan makam. Perubahan pandangan ini terjadi karena adanya faktor politik, 
kultur budaya dan religi yang berkembang dalam masyarakat pada masa itu. Dan 
perubahan perilaku ritual keagamaan peziarah sekelompok masyarakat dalam berziarah 
ke makam. Perubahan perilaku terjadi karena adanya kepercayaan spiritual yang 
dilakukan oleh para peziarah. 

Saran yang dapat penulis berikan yaitu masyarakat diharapkan agar tetap 
menjaga dan memelihara salah satu bukti budaya sejarah lokal khususnya di Desa 
Tarub, Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Bagi pemerintah hendaknya 
mengupayakan pengelolaan secara intensif mengenai peninggalan budaya lokal 
khusunya bersifat religius dan memberikan perhatian khusus agar tetap terjaga 
kelangsungannya. Diharapkan kepada para peneliti untuk mempelajari lebih lanjut 
mengenai peninggalan-peninggalan sejarah lokal agar dapat diperkaya sejarah budaya 
nasional yang semakin jarang diketahui seiring dengan perkembangan Zaman. 
Diharapkan tidak terjadi atau perkembangan praktek negatif seperti kemusrikan, 
kemaksiatan, kebodohan dan kejahatan sosial lainya. Perlu adanya penelitian atau studi 
lebih lanjut mengenai tokoh Ki Ageng Tarub. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penyebaran Agama Islam di pulau Jawa, pertama kali dilakukan oleh para 

wali yang berdasarkan cerita tradisional dan babad-babad jawa dianggap sebagai 

pembawa dan penyebar Agama Islam di daerah pesisir. Wilayah pesisir 

merupakan jalur di mana segala aktivitas baik perdagangan maupun sinkretisme 

budaya disalurkan sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tempat yang 

mempunyai manfaat yang tinggi pada waktu awal sejarah Islam dan agama-agama 

lain seperti Hindu dan Budha dikenalkan kepada masyarakat yang ada di 

nusantara. Dalam masyarakat jawa, penyebaran Agama Islam dikenal dengan 

sebutan wali songo yang berarti (sembilan wali) yaitu sembilan orang yang 

mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari 

sejumlah besar mubaligh Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di 

daerah-daerah yang belum memeluk agama Islam di Jawa. Selain berdakwah, 

mereka juga sebagai dewan penasehat dan pendukung raja yang memerintah. Para 

wali dianggap mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai tenaga gaib, 

mempunyai kekuatan batin yang lebih. Adapun sembilan wali tersebut adalah 

Syeh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan giri, Sunan Gunung Jati, 

Sunan bonang, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan kudus dan Sunan Muria. 

(Wicaksono dalam Samiyati, 2006: 1) 

1

1
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Islam mulai diantut oleh masyarakat Jawa di ketahui dengan adanya bukti 

dari berita cina yang ditulis oleh Ma Huan, penulis cina itu mengunjungi daerah 

pesisir Jawa dan memberikan laporan di dalam bukunya yang berjudul Ying-Yai 

Sheng-Lan (peninjauan tentang pantai-pantai samudera yang disusun pada tahun 

1451) bahwa terdapat tiga macam penduduk jawa yaitu orang-orang muslim di 

barat, orang cina (beberapa diantaranya beragama islam) dan orang jawa yang 

beragama Hindu dan Budha. (Rickleff, 1999: 6) 

Sementara itu menurut Geertz (1976: 5-6) menyatakan bahwa masyarakat 

jawa dalam memeluk Agama Islam ada yang disebut dengan abangan ialah orang 

yang mengaku Islam tetapi kurang taat terhadap Agama Islam, dan santri ialah 

orang yang mengaku islam tetapi taat melaksanakan ajaran Agama Islam. Islam 

Jawa (abangan) pada hakekatnya adalah Islam sinkritisme atau paduan antara 

islam, hindu dan budha dan kepercayaan animistik. Melalui pendekatan 

multivokalitas Islam Jawa sesungguhnya merupakan islam sinkritisme. Corak 

Islam Jawa adalah perpaduan dari berbagai unsur yang telah menyatu sehingga 

tidak bisa lagi dikenali sebagai Islam karena pada kenyataanya Islam Jawa, 

Islamnya hanya di luarnya saja dan di dalamnya masih ada unsur keyakinan-

keyakinan lokal (Hindu-Budha). 

Di Grobogan terdapat makam Ki Ageng yang memiliki nama besar yaitu 

Ki Ageng Tarub, Ki Ageng Getas Pandowo, dan Ki Ageng Selo. Akan tetapi 

belum ada literatur yang disusun oleh para ahli sejarah yang menjelaskan tentang 

kiprah ketiga Ki Ageng tersebut, namun sejalan dengan kedatanganya di 

Grobogan khusunya sudah ada catatan-catatan dalam arsip pemerintah Kabupaten 
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Grobogan yang menceritakan tentang kedatangan Islam pada masa Islamisasi 

yang mengalami kurun waktu yang berbeda-beda seperti cerita tentang Ki Ageng 

Tarub yang menyebarkan Agama Islam di daerah Grobogan. Oleh masyarakat 

setempat tempat mereka bermukim atau mengajar agama selalu dimuliakan orang 

sebagai makam (atau mungkin makam yang sebenarnya). 

Hingga kini belum banyak penelitian yang utuh mengungkap tentang siapa 

sebenarnya tokoh Ki Ageng Tarub yang makamnya terdapat di Desa Tarub  

Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Studi ini sepenuhnya terfokos 

pada perubahan pemaknaan makam Ki Ageng Tarub bagi masyarakat Desa Tarub 

dari tahun 1945-2008 yang dalam kajian ini tidak dilakukan pelacakan secara 

arkeologis, namun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis 

untuk menjelaskan fenomena yang ada dalam masyarakat dalam memandang 

makam Ki Ageng Tarub, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman bagi 

setiap generasi masyarakat dalam memandang terjadinya perubahan pemaknaan 

makam Ki Ageng Tarub dari tahun 1945-2008. 

Menurut survey awal peneliti memperoleh gambaran bahwa keberadaan 

makam di Desa Tarub mendapat perhatian dari masyarakat sekitar, yang pada 

akhirnya menyadarkan mereka betapa sangat pentingnya makam Ki Ageng Tarub 

seperti makam-makam para wali lainnya. Untuk menghormati makam Ki Ageng 

Tarub maka pada tahun 1994 dilakukan pemugaran terhadap tempat yang diyakini 

merupakan salah satu dari seorang wali penyebar Agama Islam dan nenek moyang 

para Raja Surakarta dan Yogyakarta yang terletak di Desa Tarub Kecamatan 

Tawangharjo, Kabupaten Grobogan untuk dijadikan sebagai tempat keramat oleh 
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masyarakat setempat dan golongan yang mengaku keturunan dari Ki Ageng 

Tarub. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan masyarakat sekitar komplek 

makam dan masyarakat luar baik luar daerah maupun kota melakukan kunjungan-

kunjungan (ziarah) di makam Ki Ageng Tarub yang dilakukan setiap malam 

Jum’at dan hari-hari tertentu lainya. Berbagai kepentingan di antaranya untuk 

memperoleh kemudahan dalam menjalankan usahanya, untuk memperdalah ilmu-

ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Adanya tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat Kabupaten Grobogan dan sekitarnya dengan adanya upacara-upacara 

ritual yang rutin dilakukan pada bulan dan hari-hari tertentu, serta beberapa mitos 

yang mereka pegang dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan bentuk 

penghormatan tentang keberadaan makam Ki Ageng Tarub. 

Banyaknya doa yang dikabulkan membuat masyarakat meyakini akan 

adanya karomah atau berkah dari makam Ki Ageng Tarub. Kedatangan peziarah 

ke makam Ki Ageng Tarub tersebar dari mulut ke mulut masyarakat menceritakan 

pengalaman spiritualnya di makam Ki Ageng Tarub dan apa yang menjadi doanya 

terkabulkan, sehingga membuat makam ini terkenal dikalangan masyarakat luas. 

Bedasarkan dari pernyataan di atas, maka untuk mengetahui latar belakang 

dan pengaruh keberadan makam Ki Ageng Tarub yang dijumpai di Desa Tarub 

Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan ini, penulis akan menulis skripsi 

yang berjudul ”PERUBAHAN PEMAKNAAN MAKAM KI AGENG TARUB 

BAGI MASYARAKAT DESA TARUB, KECAMATAN TAWANGHARJO, 

KABUPATEN GROBOGAN, PADA TAHUN 1945-2008”. 
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B. Permasalahan 

Uraian di atas, rencana skripsi ini mengetenggahkan beberapa masalah 

sebagai berikut. 

1. Siapa sebenarnya Ki Ageng Tarub atau Joko Tarub? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat Tawangharjo terhadap Situs Makam Ki 

Ageng Tarub? 

3. Bagaimana tradisi atau budaya masyarakat sekitar situs makam Ki Ageng 

Tarub? 

4. Bagaimana masyarakat memaknai cerita Ki Ageng Tarub dalam 

perkembangan zaman? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi kerancuan dalam melakukan interpretasi tentang 

masalah yang dibahas, maka perlu dibatasi ruang lingkup penelitian ini. Hal 

tersebut dapat ditinjau dari : 

a. Skope Temporal 

  Yaitu menunjukkan waktu di mana antara tahun 1945-2008 terjadi 

perubahan pemaknaan makam yang terjadi di makam Ki Ageng Tarub bagi 

masyarakat pengunjung makam Ki Ageng Tarub. 
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b. Skope Spacial 

  Yaitu menunjukkan tempat atau daerah yang dijadikan obyek penelitian 

atau fokus kajian dan perhatian, Sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini ialah 

komplek makam Ki Ageng Tarub Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, 

Kabupaten Grobogan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berpijak pada rumusan masalah di atas, tujuan dalam penulisan skripsi 

ini adalah. 

1. Mengetahui tentang pergeseran pemaknaan makam Ki Ageng Tarub 

2. Memaparkan mengenai maksud dari masyarakat, baik dari Tawangharjo 

sendiri maupun masyarakat pendatang ketika berziarah ke makam Ki Ageng 

Tarub. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoretis dan 

praktis, yaitu: 

1. Secara teoretis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

khazanah Sejarah Kebudayaan Masyarakat Indonesia 

2. Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai kebiasaan orang jawa berziarah kemakam-makam keramat. Selain 
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itu, skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi mahasiswa 

dan kalayak umum. 

 

F. Kerangka Berfikir 

1. Makam 

Menurut Purwadi (2007:306), makam adalah tempat kediaman terakhir 

dan abadi bagi manusia yang telah meninggal dunia, yang dilengkapi dengan 

cungkup bagi makam tokoh suci penyebar Agama Islam dan keturunan para 

raja yang di atas kuburan atau makam dilengkapi dengan kijing atau batu 

nisan yang terbuat dari batu. 

Orang kejawen memaknai makam sebagai tempat yang sangat 

disakralkan dan dikeramatkan. Sebagai wujud rasa hormat mereka, rasa bakti 

mereka terhadap nenek moyang, orang kejawen selalu mengunjugi makam 

leluhur mereka setiap malam jumat, karena dalam perhitungan jawa hari jumat 

adalah hari yang ganjil dimana banyak makhluk halus bergentayangan. 

mereka percaya pada malam jumat adalah hari yang utama (hari yang sakral) 

untuk melakukan ritus ziarah makam.  

Makam juga merupakan media untuk mediasi manusia dengan Allah 

melalui perantara yang dimakamkan, agar do’a, harapan dan keingannya cepat 

dikabulkan oleh Allah. Karena orang kejawen percaya bahwa berdo’a di 

makam akan cepat dikabulkan Allah melalui perantara yang dimakamkan.  
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2. Makna simbolik di balik makam 

Menurut Endraswara (2006:8) menyatakan bahwa kata symbol berasal 

dari kata yunani yaitu Simbolon yang berarti tanda atau ciri yang 

memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Manusia dalam hidupnya selalu 

berkaitan dengan simbol-simbol yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari. Manusia adalah Animal Symbolicum, artinya bahwa pemikiran dan 

tingkah laku simbolis merupakan ciri yang betul-betul khas manusiawi dan 

bahwa seluruh kemajuan kebudayaan manusia mendasarkan diri pada kondisi-

kondisi itu. 

Makna simbolik terhadap makam, adalah merupakan sarana bagi 

warga masyarakat untuk menghormati nenek moyang dengan jalan mengingat 

dan datang ke makam tiap tahun atau setiap malam jum’at sebagai ungkapan 

kesanggupan sikap terhadap leluhurnya. Sebagai bentuk kesanggupannya 

mereka membawa sesaji dengan harapan keinginan atau hajad mereka akan 

dikabulkan oleh Allah dengan perantara yang di makamkan, karena dianggap 

sebagai orang yang memiliki kelebihan sehingga lebih dekat dengan Allah. 

Fakta menunjukan bahwa kegiatan berziarah tidak pernah pudar 

bahkan kegiatan tersebut cendrung semakin ramai terutama setelah terbukti 

makin keramatnya makam yang diziarahi. Kepercayaan tersebut di dasari pada 

pola berfikir, pemahaman keagamaan dan tradisi yang melingkupinya. 
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3. Tradisi Ziarah Makam 

Difinisi kebudayaan menurut Koentjaraningrat, Tylor dalam  Liliweri 

(2007:107) menyatakan kebudayaan adalah keseluruhan yang komplek dari 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, dan setiap 

kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. 

Tradisi ritual kadang-kadang memang kurang masuk akal. Namun 

demikian bagi pendukung budaya yang bersangkutan yang terpenting adalah 

sikap dasar spiritual yang berbau emosi religi, bukan logika. Karena itu, dalam 

tradisi ritual biasanya terdapat selametan berupa sesaji sebagai bentuk 

persembahan atau pengorbanan kepada zat halus tadi yang kadang-kadang 

tidak dapat di terima oleh nalar. Hal ini semua merupakan bentuk perwujudan 

bakti makhluk terhadap kekuatan supranatural. (Endraswara, 2006:5) 

Sebelum seseorang melakukan tradisi ziarah kemakam ada tata cara 

ritual yang harus dilakukan oleh peziarah diantaranya seperti yang 

dikemukakan oleh Prawirohardjono dalam Endraswara (2006-8) adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebelum melakukan penghayatan ritual: (sesuci), dengan mencuci 

muka, tangan, kaki dan sebaginya (wudhu) dan jika memungkinkan 

lebih utama mandi terlebih dahulu . 

2. Pakaian sopan: asal bersih, rapi, dan sopan, bisa menggunakan warna 

putih berjubah. 
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3. Tempat ritual: sembarang dimana saja. 

4. Perlengkapan ritual: alas lilin. 

5. Sikap: duduk saja terus-terusan, sambil memejamkan mata, tangan 

bebas dan serasi, sikap kepala atau muka menunduk. 

6. Arah penghayatan: bebas dan serasi. 

7. Upacara do’a ritual: mengucapkan do’a dalam hati, mengucapkan kata 

tertentu dengan tujuan membersihkan batin menguatkan iman, 

mengucapkan do’a bersuara berisik bergumam. Membaca bacaan tahlil 

dan yasinan biasanya dilakukan oleh para peziarah yang sedang 

melakukan ritaual lalu di akhiri dengan menyebutkan harapan dan 

keinginannya supaya dapat dikabulkan oleh Allah melalui perantara 

wali yang dimakamkan. 

Ziarah makam adalah ritual yang dilakukan secara turun temurun yang 

dilaksanakan setiap satu tahun sekali atau setiap hari keramat (jum’at kliwon) 

sebagai suatu ungkapan penghormatan terhadap nenek moyang dengan cara 

mengirimkan doa-doa dalam bahasa arab (tradisi Islam) terhadap nenek moyang 

atau makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar.  (Amaliyah: 2007-1). 

Dalam penelitian ini menunjukan tradisi ziarah makam memiliki makna 

yang berarti bagi masyarakat disekitar komlek makam Ki Ageng Tarub karena 

dalam makam ada dua nilai, yaitu Islam (mengirim do’a untuk yang sudah 

meninggal) dan nilai karakteristik jawa (unggah-ungguh). Makna yang ada adalah 

makna kosmologi dan makna simbolik yaitu bagi warga masyarakat yang 

berziarah kemakam tersebut untuk mendo’akan nenek moyang mereka dengan 
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harapan do’a-do’a atau keinginan atau hajad si pelaku dapat dikabulkan oleh 

Allah melalui arwah nenek moyang mereka. 

Masyarakat Tawangharjo dan sekitarnya mempunyai suatu kegiatan ziarah 

makam yang sudah berlangsung sejak lama dikenal sejak lama, dikenal sebagai 

tradisi ziarah makam, tradisi ziarah makam merupakan salah satu wujud 

kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, dimana ritual tersebut merupakan 

suatu tradisi yang dilakukan setiap menziarahi makam. Tradisi menziarahi makam 

bertujuhan utntuk mengingatkan manusia akan hari kematian dan juga sebagai 

ungkapan sikap hormat seseorang terhadap leluhurnya. Tradisi ziarah juga 

mempunyai nilai-nilai budaya yang berfungsi sebagai  pedoman yang dapat 

memberi arah orentasi bagi kehidupan masyarakat Tawangharjo. Keberadaan 

tradisi ziarah makam yang berkaitan dengan mitos yang berkembang dalam 

masyarakat mengenai asal muasal kisah Ki Ageng Tarub. 

4.  Perubahan Kebudayaan  

Melihat latar belakang permasalahan maka digunakan teori bahwa 

kebudayaan menpunyai tujuh unsur kebudayaan yakni; bahasa, sistem 

pengetahuan, orentasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem 

mata pencaharian, sistem religi dan peralatan hidup. (Koentjaraningrat, 

1985:5) 

Unsur kebudayaan tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sistem religi. Teori W. Robertson Smith, dalam bukunya Koentjaraningrat 

tentang  ritual ziarah dengan menggunakan sesaji terdapat 3 gagasan penting 
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mengenai arus-arus religi dan agama pada umumnya yaitu: (1). Dalam 

berbagai religi dan agama upacaranya tetap, tetapi latar belakang keyakinan. 

(2). Para pemeluk suatu religi atau agama ada yang menjalankan kewajiban 

mereka untuk melakukan upacara itu dengan sungguh-sungguh tetapi tidak 

sedikit pula yang hanya melakukan setengah-setengah saja, (3). Teori 

mengenai fungsi sesaji sebagai suatu upacara yang keramat dan kitmat 

(Koentjaraningrat, 1987:68). 

Kebudayaan masyarakat selalu berkembang dari waktu ke waktu. 

Perkembangan kebudayaan ini menimbulkan terjadinya perubahan 

kebudayaan, perubahan kebudayaan tersebut dipengaruhi oleh pola pikir 

masyarakat yang sedikit maju. Tradisi ziarah makam di kelurahan Tarub 

mengalami perubahan fungsi yaitu dahulu tradisi ziarah dilakukan dengan 

memberikan sesaji dan meminta-minta, sekarang tradisi tersebut dilakukan 

dengan menonjolkan unsur tauhid keislaman. 

Masyarakat Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo sebagian besar 

memeluk Agama Islam Kejawen, maksudya ialah suatu kompleks keyakinan 

dan konsep-konsep hindu-budha yang cendrung kearah mistik yang bercampur 

manjadi satu dan diakui sebagai Agama Islam, (Kontjaraningrat, 1994:312) 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Agama Islam masuk ke Jawa sebagaimana Islam masuk ke Malaka, 

Sumatra dan Kalimantan. Hal ini diyakini terjadi pada abad pertama Hijriyah 
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setelah Timur Tengah mengalami krisis kenabian, atau pada abad ke-7 M. Sebagai 

buktinya adalah adanya berita Cina yang mengisahkan kedatangan utusan Raja Ta 

Cheh kepada Ratu Sima. Adapun Ta Cheh, menurut Hamka, adalah Raja Arab 

yang hidup bersamaan dengan khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa itu 

terjadi pada saat Muawiyah melaksanakan pembagunan kembali armada Islam. 

Ruban Levy mengatakan bahwa jumlah kapal yang dimiliki oleh Muawiyah ada 

34 H atau 355 M adalah sekitar 5.000 buah. Tentu armada kapal ini berfungsi pula 

untuk melindungi armada niaga yang lainya. Oleh karena itu, tidak mustahil kalau 

pada 674 M, Muawiyah dapat mengirimkan dutanya ke kerajaan Kalingga di 

Jepara. Dalam bentuk artifak kita dapatkan bukti itu dalam bentuk batu nisan, 

masjid, ragam hias, dan tata kota, (Hariwijaya, 2004: 149) 

Sementara itu Sukmono (1981: 45) menyatakan bahwa berdasarka berita 

Tiongkok Ma-Huan orang Tiongkok yang beragama Islam yang mengiringi 

Cheng-Ho dalam perjalanannya yang ketiga (1413-1415) menyatakan bahwa 

penduduk majapahit terdiri atas tiga golongan: orang Islam yang datang dari barat, 

orang Tionghoa yang kebanyakan beragama Islam, dan rakyat yang beragama 

Hindu-Budha. Jadi dapat dikataka bahwa Islam sudah ada di Jawa pada sekitar 

pertengahan abad ke-14. 

Perkembangan Agama Islam secara pesat di Jawa dimulai dengan jatuhnya 

Kerajaan Majapahit dan munculnya Demak sebagai kerajaan Islam pertama di 

jawa. Proses islamisasi ketika kerajaan demak sekilas memang tidak ada masalah 

dalam penyebarannya. Tetapi semakin lama masalah yang timbul adalah masalah 
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ketauqitan (percampuran antara unsur-unsur lokal jawa dengan Islam atau dengan 

istilah sinkritisme), dan hal ini menjadi perdebatan di antara para dewan wali. 

Masalah ini oleh dewan wali tidak dapat dipecahkan, sehingga masyarakat 

Islam yang dulunya menganut Hindu-Budha menjadi Islam tidak dapat 

meninggalkan ritual-ritual Hindu-Budha yang kemudian dibalut dengan unsur 

Islam kejawen sampai sekarang.  Sebutan sinkritisme sebenarnya mengandung 

asumsi tersembunyi, bahwa seolah-olah unsur Islam di situ adalah unsur utama, 

sementara kejawen adalah  unsur tambahan yang menyebabkan unsur utama 

tersebut mengalami reduksi, (Hariwijaya; 2004: 197) 

Kehadiran Islam Jawa, pada umumnya dipelopori oleh paham mistik 

kejawen. Paham ini juga dimotori oleh hadirnya aliran kebatinan yang cukup 

banyak di Jawa. Waktu itu, memang ada asumsi dengan masuknya Islam di Jawa 

agama asli Jawa (kebatinan dan mistik) dianggap syirik atau didak sesuai dengan 

akidah Agama Islam. (Endraswara, 2006: 78)  

Masyarakat Jawa sampai sekarang tetap menjalankan Islam Kejawen 

sebagai acara ritual-ritual, upacara-upacara, dalam kehidupan spiritual sehari-hari. 

Hal ini berarti mereka dari zaman Pra Islam sampai Islam, masyarakat Jawa tidak 

dapat melepaskan diri dari ajaran nenek moyang orang Jawa yang telah 

diturunkan turun temurun sebagai wujud dari kebudayaan Jawa. 

Tokoh Ki Ageng Tarub sendiri dijelaskan dalam Babad Majapahit Penulis 

(Purwadi: 2006) menyatakan bahwa nama Ki Ageng Tarub merupakan nama yang 

dipakai sebagai nama “nunggak semi” oleh tiga generasi. Generasi pertama, nama 
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Tarub memang nama asli tokoh Desa Tarub (Ki Ageng Kasrenam), generasi 

kedua Ki Ageng Tarub II (Kidang Telangkas) dan generasi ketiga Ki Ageng 

Tarub III (Bondan Kejawen) yang merupakan anak dari Brawijaya IV dari selir 

yang bernama Wiringkuning. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sejarah. Metode sejarah yaitu proses mengaji dan menganalisis secara kritis 

rekaman peninggalan masa lampau oleh sebab itu, penelian ini akan penulis 

tempuh dengan melakkan prosedur penelitian sejarah. Menurut Louist Gottschalk 

(1975: 30) terdiri dari 5 (lima) langkah kegiatan yang saling berurutan, sehingga 

yang satu dengan yang lainya saling berkaitan. Ke lima langkah tersebut, yaitu; 

pemilihan topik, heuristik (pencarian/ penemuan sumber), kritik sumber, 

interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penyajian atau penulisan dalam bentuk 

cerita sejarah). Di samping kelima langkah tersebut peneliti juga menggunakan 

pendekatan multidimensional atau pendekatan ilmu-ilmu sosial, maksudnya 

adalah penulisan sejarah yang penulisannya menggunakan berbagai sudut 

pandang seperti; pendekatan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan 

lain-lainnya. 

1. Pemilihan Topik 

Topik merujuk pada bahasan atau pokok kajian yang akan diteliti. Topik 

penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain: kedekatan 
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emosional dengan peneliti, kepentingan pemerintah daerah (misalnya penentuan 

hari jadi), pertimbangan ilmiah, dan sebagainya. Setelah topik ditentukan 

kemudian dirumuskan permasalahan penelitian. Permasalahan bisa berbentuk 

kalimat Deklaratif (pernyataan) maupun kalimat tanya. 

2. Heuristik (Pencarian Atau Penemuan Sumber) 

Langkah pertama dalam penelitian sejarah ini adalah dengan cara 

heuristik. Heuristik merupakan kegiatan untk mencari atau menghimpun data dan 

sumber-sumber sejarah atau bahan untuk bukti sejarah seperti dokumen, naskah 

atau arsip, surat kabar, maupun buku-buku referensi lain yang ada kaitannya 

dengan pemasalahan yang akan dibahas. Secara umum sumber sejarah dibagi 

menjadi 2 (dua) jenis yaitu: 

a. Sumber Primer, yaitu kesaksian dari pada seseorang saksi dengan mata dan 

kepala sendiri atau saksi dengan panca indra yang terkait atau dengan alat 

mekanik yang hadir pada peristiwa diceritakan akan lebih dikenal saksi 

pandang mata, atau disebut jaga orang yang terlibat langsung dalam sejarah 

b. Sumber Sekunder, yaitu kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi 

pandangan mata yaitu seseorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang 

dikisahkan (Gottschalk. 1975: 35) 

Tahap heuristik ini peneliti mencari literatur-literatur kepustakaan yaitu 

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber-sumber yang 

diperoleh dengan riset kepustakaan berguna sebagai pembanding, pelengkap dan 
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penganalisa guna memperdalam permasalahan yang dibahas. Kegiatan ini 

dimaksud untuk memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, majalah, 

surat kabar, arsip, dokumen dan sebagainya. Dalam studi kepustakaan akan 

diperoleh data yang bersifat primer dan sekunder. Ada pun beberapa buku yang 

dapat dijadikan referensi dalam skripsi ini adalah  Islam Nusantara (jaringan 

global dan lokal), dari riset hingga tulisan sejarah, sejarah kebudayaan Indonesia, 

Islam dan Kebudayaan Jawa, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa,  

Islam Kejawen; Sejarah, Anyaman Mistik Dan Simbolisme Jawa,  Syekh Siti 

Jenar; Pergumulan Islam – Jawa, serta masih banyak sumber lain yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis juga mengadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan bukti-

bukti sejarah baik primer maupun sekunder yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti. Dalam hal ini penulis mencari sumber atau bukti-bukti sejarah dibeberapa 

perpustakaan seperti: 

1. Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang 

2. Perpustakaan Wilayah Semarang 

3. Perpustakaan Umum Kabupaten Grobogan 

4. Arsip kantor Kepala Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten 

Grobogan. 

Studi lapangan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghimpun jejak 

sejarah dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dalam  penelitian ini studi 
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lapangan yang akan dilakukan adalah di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, 

Kabupaten Grobogan, dimana daerah ini merupakan tempat dimana makam Ki 

Ageng Tarub. Teknik ini bermanfaat untuk bahan pendamping antara berbagai 

sumber tertulis dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan untuk penelitan 

adanya perubahan makna makam digunakan studi yang mengkaji hal yang 

berkaitan dengan penelitan yang dilakukan di daerah. Jadi berdasarkan buku 

Mulyana, data yang dihasilkan setelah penelitan dianalisis secara 

berkesinambungan sejak awal hingga akhir dengan mencari model, pola, atau 

tema sehingga dapat diperoleh suatu hasil penelitan yang lebih terarah dan 

sempurna.  

Penelitan ini juga menggunakan sumber lisan, menurut Wasino, (2007: 

37-38). kedudukan sumber lisan dalam penulisan sejarah sangat diperlukan 

sebagai pelengkap sumber-sumber tertulis. Metode penelitan dengan sumber lisan 

ialah melakukan wawancara langsung dengan orang yang mengalami peristiwa 

secara langsung atau tidak langsung ketika peristiwa itu terjadi. Menurut 

Koentjaraningrat, teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 

berupa tanggapan pribadi, pendapat atau opini serta keyakinan. Modal ini 

dilakukan dengan suatu tujuan khusus untuk mencari keterangan atau pendapat 

secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka 

mengenai apa yang dirasakan, dipikirkan dan diakui. Ada pun dalam melakukan 

wawancara ini peneliti menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menyusun rambu-rambu pertanyaan yang digunakan dalam wawancara 



 

19 
 

19

b. Menetapkan serta menghubungi tokoh-tokoh yang akan di wawancarai 

c. Pengaturan waktu dan tempat wawancara 

d. Pelaksanaan wawancara setelah diadakan perjanjian dengan tokoh yang 

dimaksud 

e. Pedoman hasil wawancara 

Beberapa narasumber atau informan seperti para Kyai dan tokoh 

masyarakat yang khususnya terkait dengan pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan makam Ki Ageng Tarub desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, 

Kabupaten Grobogan, yang diajukan seluas-luasnya kepada para responden, yang 

menjadi sasaran penelitian dalam wawacara ini antara lain: 

a. Kepala Desa Tarub 

Kepala Desa Tarub adalah H. Hariyoko, yang sudah dua periode 

menjadi Kepala Desa Tarub semenjak tahun 1999 dipilih secara langsung oleh 

masyarakat Desa Tarub. Sejak lahir hingga sekarang beliau tinggal di Desa 

Tarub, maka dia tahu banyak tentang keadaan Desa Tarub. 

b. Masyarakat 

Masyarakat adalah penduduk asli di sekitar makam Ki Ageng Tarub, 

diharapkan tahu tentang perkembangan makam Ki Ageng Tarub. 
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c. Juru Kunci 

Juru kunci makam Ki Ageng Tarub adalah RT. Priyohastono adipuro 

biasa di sapa mas Pri yang berumur 44 tahun dan sudah menjadi juru kunci 

semenjak tahun 1995. Dia adalah petugas yang menjaga komplek makam Ki 

Ageng Tarub, karena beliau ditugaskan langsung oleh Kasunanan Surakarta 

untuk mengurus makam Ki Ageng Tarub. Beliau orang yang tepat untuk di 

wawancarai karena beliau orang yang tahu tentang Ki Ageng Tarub.  

d. Pengunjung 

Pengunjung adalah peziarah yang mengunjungi makam Ki Ageng 

Tarub, dan makam Ki Ageng Tarub sangat ramai di kunjungi oleh peziarah saat 

malam jum’at. Pengunjung ini merupakan pelaku atau yang melaksanakan 

tujuan datang di makam Ki Ageng Tarub, Pengunjung makam ini mempunyai 

tujuan yang berbeda antara satu dengan yang lainya. 

Adapun dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara bebas terpimpin artinya berbentuk pertanyaan yang diajukan kepada 

responden bersifat terbuka dan terarah. Teknik ini merupakan kombinasi atau 

gabungan dari teknik wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin 

(Sartono, 1980: 190) 

1. Kritik Sumber 

Kritik sumber merupakan tahapan penilaian atau pengujian terhadap 

sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sudut pandang 
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nilai kebenarannya. Kebenaran dari sumber-sumber sejarah ini dapat diteliti 

secara otentisitas maupun kredibilitasnya, sehingga benar-benar dapat teruji 

keaslianya. Dalam kritik sumber ini peneli melakukan 2 (dua) cara, yaitu kritik 

eksternal dan internal. 

a. Kritik Eksternal 

Menurut Wasino (2007: 51), kritik eksternal merupakan penilaian 

sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut. Kritik ini lebih dulu 

dilakukan sebelum kritik intern yang lebih menekankan pada isi sebuah 

dokumen. Hak ini dilakuakn untuk mengetahui kebasahan atau keaslian 

sumber sejarah. Misal: kapan dan dimana serta dari bahan apa sumber itu 

ditulis. Sumber utamanya merupakan sumber yang sejaman. 

b. Kritik Interen 

Penulis melakukan kritik interen dengan tujuan untuk mencari nilai 

pembuktian yang sebenarnya dari isi sumber sejarah. Kritik interen 

dilakukan terutama untuk menentukan apakah sumber itu memberikan 

informasi yang dapat dipercaya atau tidak (Notosusanto, 1972: 21) 

Kritik interen ini dilakukan setelah penulis selesai membuat kritik 

ekstern, setelah diketahui otentisitas sumber, maka dilakukan kritik intern. 

Untuk melakukan pembuktian apakah sumber-sumber tersebut benar-

benar merupakan fakta histori. 
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Kritik intern ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana nilai 

pembuktian yang sebenarnya dari sumber itu, berhubungan dengan hasil 

yang diperoleh. Untuk itu diperlukan dua cara, yaitu: 

1. Penilaian intrinsik sumber, merupakan proses yang dimulai dengan 

menemukan sifat dari sumber-sumber itu, apakah sumber tersebut 

cocok dengan kajian penelitian atau tidak agar peneliti tidak terjebak 

dalam pemakaian sumber yang asal-asalan 

2. Membandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber yaitu di mana 

proses ini dilakukan dengan cara menjelaskan kesaksian dari sumber 

yang ada, dimana yang sesuai dengan kajian penulis dan mana yang 

tidak perlu diambil sehingga akan mendapatkan sumber-sumber yang 

saling berkaitan dan berbobot. 

Kritik intern dapat dilakukan dengan membandingkan antara data 

yang satu dengan data yang lainya, yang merupakan hasil studi 

kepustakaan. Tujuan dari kritik intern ini adalah untuk menetapkan 

kebenaran dan dapat dipercaya isi dari sumber tersebut. 

2. Interpretasi Sejarah 

Langkah selanjutnya adalah interpretasi sejarah yang menurut Wasino 

(2007: 73) difinisi interprestasi sejarah adalah sumber sejarah yang telah 

mengalami kritik sumber menghasilkan fakta sejarah. Fakta sejarah tersebut 

berupa pernyataan tentang kejadian yang dimungkinkan pernah terjadi. Fakta-
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fakta sejarah merupakan kategori tunggal dan belum memiliki makna sebelum 

dikait-kaitkan antara satu fakta dengan fakta lain. Proses pengkaitan itu 

dinamakan interpretasi.  

Proses pengkaitan menyusun, merangkai antara fakta sejarah dengan 

fakta sejarah yang lainnya dilakukan untuk menjadikan satu kesatuan  yang 

jelas dan dapat dengan mudah dimengerti dan bermakna. Tujuannya ialah agar 

data yang ada mampu untuk mengungkapkan permasalahan yang ada sehingga 

diperoleh pemecahanya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dapat 

dimasukan tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan gambaran cerita 

yang hendak disusun. 

3. Historiografi 

Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah yang 

penulis lakukan. Tahapan ini merupakan langkah penelitian sejarah yang 

disusun secara logis, menurut urutan kronologis dan tema yang jelas serta 

mudah dimengerti yang dilengkapi dengan pengaturan bab atau bagian-bagian 

yang dapat membangun urutan kronologis dan tematis. Penelitian ini 

berdasarkan pemikiran fata-fakta yang semula merupakan pikiran fakta-fakta 

yang terpisah-pisah antara satu dengan yang lain menjadi datu rangkaian cerita 

yang masuk akal dan mendekati kebenaran artinya dalam suatu kegiatan 

penelitian yang dimulai dengan proses pemilihan topik, heuristik, kritik dan 

interpretasi tidak akan terungkap tanpa dibuat suatu kesimpulan dalam bentuk 

cerita yang siap disajikan. 
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I. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi maka Sistematika dalam 

penelitian ini disusun sebagai berikut: 

Bagian pendahuluan Berisi tentang Halaman Judul, Abstrak, Halaman 

Pengesahan, Halaman Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar 

Gambar dan Daftar Lampiran. 

Bab I Berisi tentang pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang, 

Permasalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Berfikir, Tinjauan 

Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

Bab II Berisi tentang gambaran umum mengenai, wilayah, keadaan 

geografis Desa Tarub, juga dibicarakan mengenai penduduk dan pola pemukiman 

serta perekonomi masyarakat Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten 

Grobogan 

Bab III Tentang kepercayaan masyarakat terhadap tradisi ziarah Makam 

Ki Ageng Tarub, Cerita Ki Ageng Tarub, Sejarah Desa Tarub serta berisi tentang 

perkembangan kondisi Makam Ki Ageng Tarub dari tahun 1945-2008 

 Bab IV Membahas mengenai gambaran peziarah dalam pelaksanaan ritual 

tradisi ziarah makam dan upacara ritual yang dilakukan masyarakat sekitar 

komplek makam dari tahun 1945-2008, membahas mengenai makna dan mitos 

makam Ki Ageng Tarub bagi masyarakat Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, 
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Kabupaten Grobogan, dan membahas mengenai perubahan bentuk perilaku 

peziarah dari tahun 1945-2008.  

Bab V Berisi Tentang Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran yang 

diberikan terhadap hasil penelitian. 

Bagian Akhir berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran 

 

 

 



26 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA TARUB 

 

A. Wilayah  

1.   Letak dan Batas 

Desa Tarub dari tahun 1945-2008 termasuk dalam Kecamatan Tawangharjo 

Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Desa Tarub terletak sebelah utara 

Kecamatan Tawangharjo dengan jarak 2 km, dari Kabupaten Grobogan berjarak 13 

km, dan dari ibukota Provinsi Jawa Tengah berjarak 87 km. Secara Administratif 

Desa Tarub berbatasan dengan. 

 Sebelah utara  : Desa Godan 

 Sebelah selatan : Desa Tawangharjo  

 Sebelah barat  : Desa Pojok 

 Sebelah timur   : Desa Sambirjo (lampiran 1) 

Batasan  Desa Tarub secara Administratif akan lebih jelas terlihat pada peta 

Desa Tarub. Tahun 1945-2008 Desa Tarub memiliki wilayah atau dusun sebanyak 

empat, yaitu Tarub, Dusun Mbarahan, Dusun, Trisik dan Dusun Srondong. Dari 

keempat Dusun tersebut terdapat 36 RT dan 4 RW dengan pusat pemerintahan Desa 

Tarub terdapat di Dusun Trisik. 

 

 

2626 
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2.   Luas 

Desa Tarub dari tahun 1945-2008 mempunyai luas daerah 670.10 Ha, dengan 

topografi desa yaitu dataran rendah dan pegunungan karena Kabupaten Grobogan ini 

berada di antara pegunungan kapur utara dan pegunungan kendeng. Kenampakan ini 

mempengaruhi pengunaan lahan Desa Tarub yaitu 461.14 Ha untuk pertanian, 

kehutanan 38.040 Ha, Sedangkan untuk tanah lain-lain (sungai, jalan, kuburan, 

saluran dll) 3.051Ha dan sisinya rumah penduduk. Penggunaan lahan di Desa Tarub 

didominasi untuk sawah dan pemukiman, hal ini menunjukan bahwa sebagaian besar 

lahan digunakan untuk sektor pertanian.  

B. Penduduk Dan Pola Pemukiman 

1. Penduduk  

a. Masa Kemerdekaan 

Tidak ada catatan tertulis mengenai jumlah penduduk Desa Tarub pada 

tahun 1945 karena pada masa itu ialah masa perjuangan, tetapi penduduk Desa 

Tarub pada tahun 1945 terkelompok pada empat dusun yaitu Tarub, Dusun 

Mbarahan, Dusun Trisik dan Dusun Srondon. Seperti penduduk lainya di 

Indonesia penduduk Desa Tarub juga banyak dijadikan pekerja paksa tanpa upah 

(Romusha) oleh Jepang mereka di kirim di daerah-daerah di Indonesia untuk jadi 

pekerja paksa, tetapi ada juga yang di kirim Jepang untuk Perang Asia Raya. 

Ketika kependudukan Jepang berakhir dan Kolonialisme Belanda datang 

kembali ke Indonesia, Daerah Grobogan tidak luput dari Kolonialisme Belanda. 
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Penduduk Grobogan juga ikut serta dalam menjalankan usaha mempertahankan 

kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan penduduk Tawangharjo membentuk 

pasukan gerilya desa, atau Pager Desa. Sebagian Pager Desa tersebut ada di 

Desa Tarub dan Desa Selo, karena di desa ini terdapat Makam Keramat Ki Ageng 

Tarub dan Ki Ageng Selo menurut keyakinan yang berkembang saat itu, bahwa 

makam Ki Ageng Selo dan makam Ki Ageng Tarub bisa memberikan keamanan, 

kemakmuran bagi siapa saya yang memperkuat kepercayaannya. Salah satu cara 

untuk memutus mobilitas Belanda di daerah timur Purwodadi, yang 

menghubungkan antara Purwodadi dan Blora para pejuang gerilya desa di daerah 

Tawangharjo membuat pos-pos antara Desa Tarub dan Desa Selo, yang bertujuan 

untuk memudahkan koordinasi. Seperti penuturan Bapak Samin 61 tahun warga 

Desa Mbarahan yang menyatakan: 

”Pada zaman Jepang banyak penduduk Desa Tawangharjo, Desa Tarub, 
dan Desa Selo di jadikan Romusha dan dilatih perang  untuk kepentingan 
Jepang. Mereka dipaksa bekerja sehingga banyak warga yang mati 
karena penyakit dan kekurangan  makam. Ketika belanda menduduki 
Purwodadi para pejuang di daerah Tawangharjo membangun pos-pos 
antara Desa Tarub dan Desa Selo dan pos utamanya adalah di Desa Selo 
di komplek Makam Ki Ageng Selo”. (Wawancara Tanggal 29 Maret 2009) 

 

b. Penduduk Masa Orde Baru Tahun 1965 Atau Masa PKI 

Pada masa PKI di Indonesia sebagian besar masyarakat Desa Tarub, Desa 

Tawangharjo, dan Desa Selo terlibat dalam golongan tersebut, baik secara aktif 

maupun simpatisan yang pasif. Kebanyakan yang menjadi simpatisan dari PKI 
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adalah para petani dan buruh, karena ideologi PKI dapat diterima oleh simpatisan 

karena sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. 

Menjelang peristiwa G30S/ PKI  pada tahun 1965, di Kecamatan 

Tawangharjo, serupa dengan daerah miskin lain di Jawa Tengah yang tergantung 

pada hasil bumi dari padi, jagung dan tanaman palawija lainnya. Mengalami 

ketegangan antara kubu santri yang kemudian terlibat dalam ronda-ronda NU dan 

abangan, yang cendrung terlibat dalam gerakan PKI telah dibuktikan bahwa 

ketegangan antar kubu telah terjadi di bebarapa kalangan sebelum G30S terjadi 

yang kemudian memicu pembasmian simpatisan PKI (Sulistyo, 2000: 121-122 

dalam De Gusman14-15) 

Runtuhnya orde lama dengan pelarangan PKI sebagai bahaya Laten 

membawa dampak yang luar biasa bagi para simpatisan PKI. Simpatisan PKI di 

tumpas sampai ke akar-akarnya simpatisan PKI  diculik, ditangkap bahkan di 

bantai oleh rezim orde baru tanpa persidangan. Seperti peuturannya Bapak Kamil 

68 tahun warga Tawangharjo yang  menyatakan: 

”Biyen zaman PKI akeh wong PKI nong Tarub, Wonoboyo 
(Tawangharjo), lan Selo dadi pendukung PKI. Tapi tahun 1965-1967 akeh 
pendukung PKI dicekeli tentara di lebokno nang penjoro lan di pateni di 
pendem bareng-bareng neng senthono buri Koramil. (pada zaman PKI 
banyak orang yang menjadi pendukung baik dari Desa Tarub, Desa 
Tawangharjo, dan Desa Selo. Tetapi pada tahun 1965 sampai 1967 
banyak pendukung PKI itu di tangkap oleh TNI dan di masukan di dalam 
penjara tetapi juga ada yang dibunuh dan mayatnya dikuburkan secara 
massal di Senthono(nama tempat) di belakang Koramil)”.  (Wawancara, 
Tanggal 30 Maret 2009) 
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Pada masa orde baru tata pemerintahan secara administratif berjalan 

dengan baik sampai zaman reformasi sekarang ini pencatatan-pencatatan 

penduduk pun sudah di lakukan. Berdasarkan buku Monografi Desa Tarub tahun 

1992 menunjukan bahwa jumlah penduduk Desa Tarub adalah 5411 jiwa terdiri 

dari 1215 kepala keluarga, Sedangkan buku monografi Desa Tarub tahub 2007 

jumlah penduduk Desa Tarub adalah 6035 jiwa yang berasal dari 1730 kepala 

keluarga. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu lima tahun jumlah 

penduduk Desa Tarub bertambah 624 jiwa.  

Data tersebut mengambarkan bahwa rata-rata setiap keluarga di Desa 

Tarub terdiri dari empat sampai lima anggota. Bila mereka terdiri dari sepasang 

suami istri, maka setiap pasang suami istri memiliki dua atau tiga anak. 

Tabel 1. Penduduk Tahun 1992 Menurut Kelompok Umur. 
Kelompok 

Umur 
L P Jumlah 

0-4 693 593 1286 
5-9 247 242 489 

10-14 247 238 485 
15-19 244 242 486 
20-24 186 234 420 
25-29 190 252 442 
30-39 216 203 419 
40-49 144 228 372 
50-59 143 226 369 
60+ 300 302 602 

Jumlah 2651 2760 5411 
Sumber: Buku Monografi Desa Tarub Tahun 1992/1993 
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Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Tarub Tahun 2007 
Kelompok 

Umur 
L P Jumlah 

0-4 273 307 580 
5-9 279 254 533 

10-14 271 255 526 
15-19 269 263 532 
20-24 290 241 531 
25-29 276 256 532 
30-39 226 388 614 
40-49 304 373 677 
50-59 383 371 754 
60+ 381 375 756 

Jumlah 2952 3083 6035 
Sumber: Buku Monografi Desa Tarub Bulan Januari S/D Juli Tahun 2007 

 

2. Pola Pemukiman 

Masyarakat Tarub kebanyakan adalah petani yang memiliki banyak sawah, 

pada tahun 1945 belum terdapat banyak rumah seperti sekarang ini, pemukiman 

hanya terdapat di empat Dusun yaitu Dusun Tarub, Dusun Mbarahan, Dusun, Trisik 

dan Dusun Srondon. Sekitar komplek makam Ki Ageng Tarub seperti yang di 

katakan oleh juru kunci makam Ki Ageng Tarub yang berusia 42 tahun RT. 

Priyohastono Adipuro: 

”Dulu di Desa Tarub ini belum banyak rumah seperti sekarang ini, 
pemukiman penduduk hanya terdapat Dusun Tarub, Dusun Mbarahan, Dusun 
Trisik dan Dusun Srondo. Dahulu Desa Tarub banyak sawah dan hutan di 
daerah ini tetapi sekarang banyak sawah dijadikan rumah dan hutan di 
tebangi untuk didirikan rumah dan kayunya menjadi bahan baku. 
sekarangkan sepanjang jalan menuju makam Ki Ageng Tarub banyak 
berjajar rumah tidak seperti tahun 45 sampai 90 sepanjang jalan menuju 
makam Ki Ageng Tarub banyak hamparan petakan sawah yang sangat luas 
dan sepanjang jalan tersebut terdapat satu rumah yaitu balai desa. Masjid 
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pun hanya terdapat di komplek makam Ki Ageng Tarub, dan sekarang setiap 
dusun sudah ada masjid atau musholanya”. 

 
Pola pemukiman yang dilakukan pada tahun 1945 dan masih bertahan sampai 

sekarang adalah sistem waris, jika seorang kepala keluarga memiliki sawah, tegalan 

di Desa Tarub, Mbarahan atau Trisik, dan memiliki anak lebih dari satu maka sang 

ayah tesebut akan memberikan tanah atau sawah untuk diolah atau dibagunkan rumah 

di atas tanah atau sawah tersebut dan anak yang paling bungsu akan mendapatkan 

rumah waris atau rumah induk. Pola pemukiman tersebut berlangsung sangat lama 

sehingga tidak mengerankan jika  daerah yang dulunya sawah atau tegalan sekarang 

terdapat banyak pemukiman penduduk Desa Tarub.  

Rumah penduduk dibangun secara mengelompok dan dikelilingi oleh tegalan 

dan hutan lindung. Di samping rumah mereka didirikan kandang-kandang ternak sapi 

atau kambing. Bahan-bahan rumah atau bagunan yang digunakan sebagian besar 

penduduk adalah bahan lokal seperti kayu dan bambu. Sedangkan untuk atap rumah 

atau bagunan dan kandang ternak mengunakan genting. Beberapa keluarga yang 

tergolong relatif kaya membagunan rumah mereka secara permanen dengan bahan 

batu bata. Biasanya rumah yang mereka bangun berarsitektur tradisional jawa; 

berbentuk sinom atau kampung  dan rumah limasan.  

Data Monografi desa tarub dari tahun 1992 s/d 1993 dan tahun 2007 diperoleh 

data sebagai berikut: 
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    Tabel. 3 Jumlah Rumah Di Desa Tarub 

Perumahan Jumlah 

1992/1993 2006/2007 

Rumah Permanen 3 buah 291 Buah 

Rumah Semi-Permanen 947 buah 497 Buah 

Rumah Non- Permanen 403 buah 932 Buah 

Sumber: Buku Monografi Desa Tarub Tahun 1992/1993 dan 2006/2007 

 Jalan utama di Desa Tarub pada tahun 1945 adalah jalan tidak beraspal 

dengan tanah marin dan berbatu krikil atau padas.  Jalannya sempit hanya 1 meter 

sampai 1.5 meter yang lebarnya membujur dari arah utara ke selatan. Dalam 

perkembangannya dari tahun ketahun jalan desa sudah mengalami pelebaran sebesar 

2-3 meter yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya untuk memudahkan 

mobilitasi penduduk. Jalan di Desa Tarub sebagian sudah diaspal dan dibeton tetapi 

ada juga yang masih berupa tanah tandus, batu krikil atau padas dan jalan berlubang, 

kerusakan jalan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan berat seperti truck-truck 

pengangkut batu yang berjalan di jalan desa tersebut. sehingga kalau musim 

penghujan jalannya licin. Seperti apa yang di katakan oleh Kepala Desa Tarub bapak 

Hariyoko: 

Dulu jalan desa ini yang membujur dari utara ke selatan ini tidak beraspal 
kemudian diaspal, tetapi karena tanah jalan tersebut adalah tanah labil dan 
banyak mobilitas penduduk menggunakan kendaraan truck yang bermuatan 
berat menggunakan jalan ini maka aspal tidak dapat berumur lama. Dan 
sekarang sedikit demi sedikit jalan sudah dibeton tetapi belum merata. 
Apabila hujan datang para pengendara harus berhati-hati karena banyak 
lubang dan jalan licin. Perbaikan Desa Tarub mengunakan dana dari 
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pemerintah dan swadaya masyarakat dan kas desa ( lelangan tanah desa)”. 
(Wawancara, Tanggal 9 Maret 2009) 

 

C. Sosial Budaya Masyarakat 

Kondisi kebudayaan dapat dilihat dari berbagai segi, misalnya dari segi 

kehidupan keagamaan, adat istiadat, mata pencahariaan penduduk, pendidikan dan 

organisasi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Pendidikan adalah sarana 

sosialisasi kebudayaan yang paling efektif dengan adanya pendidikan yang maju 

paling tidak suatu kelurahan akan mengalami perkembangan yang dinamis. (Buntari. 

2005: 42) 

Di Desa Tarub pada tahun 1945 belum ada sekolah yang berdiri, satu-satunya 

sekolah yang didirikan oleh Belanda ialah Sekolah Rakyat (SR) yang terletak di Desa 

Tawangharjo jadi penduduk Desa Tarub yang ingin sekolah harus belajar di Desa 

Tawangharjo. 

Sekolah dasar pertama di Desa Tarub didirikan sekitar tahun 1974 dan pada 

tahun 1985 bertambah satu gedung lagi. Sarana pendidikan yang terdapat di 

Kelurahan Tarub untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak-anak terdiri dari. 

Taman kanak-kanak 3 gedung dengan jumlah guru 5 orang dan jumlah murid 152 

orang. SD atau Sekolah Dasar 3 gedung dengan jumlah guru 18 orang dan jumlah 

murid 841 orang, dan jumlah murid 1016 orang  untuk sekolah pendidikan khusus 

gedung untuk pondok pesantren 1 gedung dan madrasah 3 gedung dan 27 guru. 
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(Wawancara dengan mantan Kepala Sekolah Dasar I Tarub Bpk. Supardi dan Data 

Monograf Desa tahun 2007)  

Ditinjau dari segi Organisasi Sosial seperti halnya desa-desa lainya kelurahan 

Tarub tidak ketinggalan dalam kesejahtraan desanya. Adapun Organisasi Sosial yang 

ada di Kelurahan Tarub adalah. Karang Taruna (221 anggota), kelompok PKK (401 

anggota), dan dasa wisma (70 anggota). Tujuan organisosial ini didirikan pada 

prinsipnya adalah untuk memperlancar dan menunjang pembagunan, (Sumber: Buku 

Monografi Desa Tarub Bulan Januari s/d Juni tahun 2007) 

Budaya yang berkembang pada masyarakat Desa Tarub ada 3 (tiga) jenis 

kebudayaan, yaitu:  

1. Haul 

Haul, Ki Ageng Tarub dilaksanakan setiap bulan Sapar pada tanggal 15 

(perhitungan bulan jawa). Kegiatan Haul ini dilaksanakan untuk  memeringati atau 

mengenang kematian Ki Ageng Tarub. Dalam acara Haul Ki Ageng Tarub selalu diisi 

dengan pengajian yang dihadiri oleh warga Tarub sendiri, warga pendatang (luar 

Desa Tarub), dan dari pihak Keraton Surakarta dan Yogyakarta. 

2. Buka Luwur 

Buka Luwur adalah ritual tahunan yang dilaksanakan di makam Ki Ageng 

Tarub, kegiatan ini berupa penggantian kain mori putih yang menyelubungi pusar dan 
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yang menutupi batu nisan makam Ki Ageng Tarub. Buka Luwor ini dilaksanakan 

bersamaan dengan Haul Ki Ageng Tarub. 

Kegiatan Buka Luwor merupakan suatu wujud penghormatan masyarakat 

Desa Tarub terhadap tokoh Ki Ageng Tarub hal inilah yang mendorong masyarakat 

Desa Tarub untuk mengadakan Buka Luwur makam Ki Ageng Tarub dan sudah 

menjadi agenda tahunan. 

Kain mori lama atau bekas penutup pusara makam Ki Ageng tarub ini 

kemudian oleh juru kunci dipotong kecil-kecil kemudian dibagikan kepada 

masyarakat yang datang dengan membayar biaya infak sebesar Rp. 5000,00 yang 

digunakan oleh pembeli sebagai jimat (pelindung).   

3. Bersih Desa Atau Sedekah Bumi. 

 Acara Sedekah Bumi atau Bersih Desa dilaksanakan setiap bulan Apit 

(perhitungan bulan jawa).  Kegiatan ini dilakukan setiap dusun di Desa Tarub, jadi 

ada 4 Dusun yang melaksanakan kegiatan sedekah bumi atau bersih desa ini, Yakni 

Dusun Tarub, Dusun Trisik, Dusun, Mbarahan dan Dusun Srondong. Tempat acara 

sedekah bumi dilaksanakan ada di Mushola, dijalan Dusun, dan dimakam Ki Ageng 

Tarub. 

Acara sedekah bumi ini dilakukan penduduk berbondong-bondong 

mendatangi tempat acara sedekah bumi atau bersih desa yang telah ditentukan dengan 



37 
 

mambawa makanan berupa nasi dan lauk pauknya dan menyembelih kerbau (iuran 

warga dusun jika mampu).  

Acara sedekah bumi atau bersih desa ini dipimpin oleh sesepuh desa pada 

para kyai dengan membaca do’a-do’a keselamatan berbahasa jawa dan islam. Setelah 

do’a selesai dipanjatkan masyarakat memakan makanan yang dibawa penduduk 

bersama-sama dengan suasana kekeluargaan, Setelah acara makan selesai penduduk 

Desa Tarub melakukan bersih-bersih desa bersama-sama, mereka membersihkan 

jalan dusun, selokan, membersihkan semak-semak, makam umum dan prasarana 

umum lainya.    

D. Agama Dan Kepercayaan  

Kebanyakan masyarakat pedesaan memeluk agama islam, Seperti halnya 

penduduk di Desa Tarub juga pemeluk Agama Islam.  Masyarakat Desa Tarub Pada 

zaman kemerdekaan ialah pemeluk Agama Islam Kejawen, karena pada masa itu 

penduduk Desa Tarub kesempatan untuk belajar Agama Islam sangat sedikit karena 

sibuk berjuang. Tetapi pada sekarang ini penduduk yang menganut ajaran islam 

kejawen hanyalah orang-orang tua saja yang berumur 60 tahun ke atas dan yang 

lainya sudah memeluk islam baik islam NU, Muhammadiah dll. Berdasarkan data 

monografi Desa Tarub tahun 2007 jumlah penduduk Tarub yang memeluk Agama 

Islam sebanyak 6034 jiwa dan non islam 1 jiwa. 
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Penduduk Desa Tarub ada yang mempercayai adanya makhluk-mahkluk halus 

yang menghuni jagat raya. Mereka diajarkan untuk bagaimana menyesuaikan diri 

dengan kehidupan alam yang serba gaib dan menitik beratkan bagaimana menjaga 

keselarasan atau harmoni dengan alam, Dengan mengadakan selametan, sesasi, do’a-

do’a, berziarah ke petilasan-petilasan dan makam leluhur. Manusia jawa mengalami 

alam, sebagai tempat di mana kesejahtraan  hidupnya tergantung dari keberhasilannya 

dalam menyesuaikan dirinya dengan kekuatan-kekuatan gaib atau angker yang ada 

disekelilingnya. 

Masyarakat Desa Tarub lebih suka jika dikatakan sebagai penganut Islam 

Jawa (Kejawen) yang berarti memeluk agama islam tetapi masih melakukan praktek 

kepercayaan terhadap makhluk halus dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan 

orang Kejawen selama naluri nenek moyang seperti laku prihatin, selametan, ziarah 

makam mereka akan mendapatkan ketenangan hidup. Menurut apa yang 

dikemukakan oleh juru kunci makam yang bernama RT. Priyohastono Adipuro umur 

42 tahun yaitu: 

“Eyang Ki Ageng Tarub adalah salah satu wali yang menyebarkan agama 
islam di Jawa, maka tentunya penduduk di Tarub beragama islam, tetapi 
bukan islam seperti yang ada di Arab tetapi Islam Kejawen” 

Berbeda dengan pendapat juru kunci Makam RT. Priyohastono Adipuro 

kepala Desa Tarub H.Haryoko, 40 tahun menyatakan. 

“Penduduk Tarub adalah penganut ajaran NU bukan kejawen” 
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E.  Perekonomian Warga Tarub 

1. Pertanian 

Pertanian Desa Tarub pada tahun 1945 adalah daerah yang  sangat kaya akan 

hasil bumi dan hasil hutan sehingga Desa Tarub merupakan daerah lumbung padi 

Kabupeten Grobogan. Pada zaman kependudukan Jepang dan kolonialisme Belanda. 

Desa Tarub merupakan daerah penghasil tanaman padi, banyak hasil panen mereka 

diserahkan untuk membayar pajak apabila panen tidak diserahkan akan dihukum oleh 

penjajah . Sehingga tidak mengherankan jika pada masa perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia banyak penduduk yang kelaparan, di atas panen yang 

melimpah. Menurut penuturan Bapak Samin 60 tahun mengatakan  

”Bahwa pada zaman penjajahan dulu penduduk Tarub dan sekitarnya diwajib 
untuk menyerahkan hasil penen mereka sebagai pajak, dan hasil panen tidak 
boleh di simpan apabila terbukti ada warga yang menyimpan hasil penen 
mereka maka hasil panen akan dirampas dan yang menyimpan akan 
dihukum.” 

Masa orde baru Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang berhasil 

mencapai swasembada pangan dan pemasok kebutuhan pangan terbesar saat itu 

adalah Desa Tarub dengan komoditinya seperti; beras, jagung, dan palawija. Sampai 

saat ini pun Desa Tarub merupakan salah satu daerah penghasil pertanian terbesar di 

Grobogan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Tarub merupakan daerah lumbung 

pangan Kabupaten Grobogan.   

Daerah Tarub merupakan daerah dataran rendah. Tanahnya sangat subur 

karena banyak mengadung humus, Selain itu dataran tarub diapit oleh dua sungai 
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yang airnya berasal dari sumber mata air yang berasal dari daerah batoh batur atau 

pegunungan kapur utara dan memiliki tempat tadah hujan sehingga pertaninan Desa 

Tarub sangat baik. Dibalik kesuburan tanah Desa Tarub juga memiliki hutan jati yang 

sangat lebat, akan tetapi sangat disayangkan adalah hutan yang ada di Desa Tarub 

sudah habis karena diambil kayunya untuk dijual dan dipakai sendiri untuk membuat 

rumah serta bekas hutan tersebut dijadikan pemukiman bagi warga. 

Berdasarkan data monografi Desa Tarub tahun 2007 sebagian besar warga 

Desa Tarub adalah PNS 45 jiwa, TNI/POLRI 3 jiwa, pensiunan 15 jiwa, pertukangan 

7 jiwa dan sisinya mengandalkan kebutuhan hidupnya dengan bertani sekitar 750 

jiwa dan 675 jiwa sebagai buruh tani serta tanaman utama di tegalan atau sawah 

adalah padi yang merupakan makanan pokok sedangkan tanaman yang diusahakan 

adalah tanaman palawija. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini: 
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Tabel. 4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Tarub 

Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 

1992 2007 

1. PNS 

2. TNI/ POLRI 

3. Karyawan Swasta 

4. Wiraswasta 

5. Tani 

6. Pertukangan 

7. Buruh Tani 

8. Pensiunan 

9. Nelayan 

10. Pemulung 

11. Jasa/ lain-lainya 

         38 orang 

           3 orang 

 

         13 orang 

       989 orang 

         24 orang 

     1932 orang 

           7 orang 

- 

- 

- 

45   orang 

- 

- 

750 orang 

104 orang 

975 orang 

15   orang 

- 

- 

- 

Jumlah       3006 orang 1892 orang 

Sumber: Monografi Kelurahan Tarub Bulan Januari s/d Juni 2007 dan tahun 1992 

Tamanan padi biasanya ditaman setiap musim penghujan hal ini dilakukan 

karena tanaman ini memerlukan air yang cukup banyak. Petani di Desa Tarub 

memanen tanaman padi setahun dua kali dan musim sisanya dipergunakan untuk 

menanam tanaman yang tidak memelukan pasokan air yang banyak yakni tanaman 

palawija. 
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2. Perdagangan 

Terdapat 38 buah kios sembakau yang berdiri di Desa Tarub dari kios inilah  

kebutuhan warga Tarub terpenuhi secara cepat, mereka tidak perlu jauh-jauh pergi 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahtraan mereka dapat terpenuhi. 

Pasar di Desa Tarub ada satu buah dan hanya ada setiap pagi, pasar 

merupakan urat nadi bagi perekonomian warga Tarub karena dari pasarlah warga 

dapat melakukan segala macam transaksi jual beli dilakukan baik untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat sehari-hari maupun tidak. Barang-barang yang diperjual 

belikan pun macam-macam, ada hasil pertanian, sayur-mayur, pakian dan segala 

keperluan sehari-hari. 

3. Perternakan 

Warga Tarub juga beternak hal ini dilakukan untuk sambilan (sampingan) di 

samping bercocok tanam, dari data monografi tahun 2007 Desa Tarub diperoleh data 

sebanyak 1257 ekor binatang ternak baik itu sapi, kerbau, kambing ayam dll terdapat 

di Desa Tarub yang oleh warga Tarub ternak tersebut dirawat sendiri sampai 

beberapa bulan bahkan tahun, karena rumahnya dekat dengan rumput mereka tidak 

kesulitan untuk merawat ternak mereka karena pakan ternak telah tersedia di alam 

Desa Tarub, Setelah peternak mendapatkan keuntungan yang diinginkan baru ternak 

tersebut dijual di pasar hewan, hasil penjualan tersebut tidak langsung dihabiskan 

namun dibelikan binatang ternak lagi dan sebagian dari keuntungan dipergunakan 

untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 
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BAB III 

TOKOH KI AGENG TARUB DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT 

ZIARAH DI MAKAM KI AGENG TARUB 

 

A. Cerita Tentang Ki Ageng Tarub 

1. Legenda Ki Ageng Tarub 

Ki Ageng Tarub adalah tokoh yang sangat melegenda bagi 

masyarakat jawa dan tokoh yang sangat kotroversial. Banyak cerita-cerita 

yang berbau mitos yang menyelimuti sejarah kehidupan Ki Ageng Tarub, 

seperti pernikahannya dengan bidadari dan seputar ketokohan beliau sebagai 

salah satu wali penyebar Agama Islam di Jawa. 

Ki Ageng Tarub dalam Babad Majapahit (2005: 208-211) diceritakan 

bahwa  Ki Ageng Tarub ketika mudanya bernama Joko Tarub pernah kawin 

dengan seorang bidadari yang bernama Nawangwulan dan memuliki anak 

yang bernama Nawangsih. Ki Ageng Tarub adalah orang kepercayaan dari 

Raja Majapahit Prabu Brawijaya V, yang menitipkan anaknya yang bernama 

Bondan Kejawen untuk belajar ilmu Agama Islam. Bodan Kejawen setelah 

dewasa dijodohkan dengan Dewi Nawangsih anak dari Ki Ageng Tarub dari 

ibu Nawangwulan.  

Perkawinan antara Bondan Kejawen dengan Dewi Nawangsih ini 

melahirkan putra yang bernama Ki Ageng Getas Pandowo dan Ki Ageng 

Ngerang. Ki Ageng Getas Pandowo memiliki tujuh orang putra yaitu: Ki 

Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kere, Nyai 

43 
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Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, Nyai Ageng Adibaya. Dari ketujuh 

anak Ki Ageng Getas Pandawa yang paling terkenal adalah Ki Ageng Selo 

yang dapat menurunkan raja-raja di Tanah Jawa yang terkenal dengan 

sebutan dinasti Mataram Islam sampai sekarang ini. Di bawah ini adalah 

silsilah Raja-raja Mataram Islam. 

Brawijaya           Ki Ageng Tarub 
 
             Bondan Kejawen          Dewi Nawangsih 

 
Ki Ageng Getas Pandowo 

 
Ki Ageng Selo 

 
Ki Ageng Ngenis 

 
Ki Ageng Pemanahan 

 
Panembahan Senopati/Sutowijoyo 

 
Panembahan Seno Ing Krapyak 

 
R.M Wuryah / Martapura 

 
Sultan Anyakrakusuma/ Sultan Agung 

 
Sunan Mangkurat I 

 
 

Sunan Mangkurat II    Sunan Paku Buwono I 
 
Sunan Mangkurat III     

 
Sunan Mangkurat IV  
       Sunan Paku Buwono II               Pg. Mangkubumi 

              (Hamengku Buwono I) 
     Sunan Paku Buwono III      

          Sultan-sultan Yogyakarta 
                Sunan-Sunan Surakarta 

 

(Moedjanto dalam Babad Majapahit, 2005: 215) 
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Kurang lebih pada tahun 1300 M, ada utusan (Mubalig) dari Arab 

yaitu Syeh Jumadil Kubro. Beliau mempunyai putri bernama Nyi. Thobiroh 

dan Nyi. Thobiroh mempunyai putra Syeh Maulana. Disaat itu Syeh Maulana 

mendapat perintah mengembangkan syariat Islam di Pulau Jawa yang sangat 

berat. Hal tersebut dikarenakan orang-orang Jawa banyak yang masih 

memeluk agama Hindu Budha dan orang-orang Jawa pada saat itu ahli 

bertapa, hingga orang Jawa banyak yang tebal kulitnya. Syeh Maulana mulai 

memasukkan syareat Islam di tengah-tengah masyarakat Jawa yaitu 

mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertapa di pohon Giyanti yang 

sangat besar, di atas pohon tersebut terdapat tumbuhan simbar. 

Bertepatan dengan itu di Surabaya terdapat Kerajaan Temas, rajanya 

bernama Singawarman dan mempunyai putri yang bernama Nona Telangkas. 

Nona Telangkas sudah dewasa, namun belum ada remaja yang berani 

meminangnya, Setelah itu Nona Telangkas diperintah oleh ayahnya supaya 

menjalankan bertapa ngidang (Kidang) yaitu masuk hutan selama 7 tahun, 

tidak boleh pulang atau mendekat pada manusia dan tidak boleh makan 

kecuali daun yang ada di hutan tersebut. Nona Telangkas mempunyai nama 

Kidang Telangkas. Pada saat akan selesai bertapa, di tengah hutan tersebut 

Nona Telangkas melihat ada telaga yang airnya sangat jernih. Kemudian 

Nona Telangkas mandi di telaga tersebut. Nona Telangkas mandi di telaga 

tersebut kemudian melihat di dalam air terdapat bayangan pria yang sangat 

tampan. Nona Telangkas telah terlanjur melepaskan semua pakaiannya, 

Akhirnya terpaksa menceburkan diri di telaga tersebut, sambil mengucapkan 
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dalam ucapan bahasa jawa “Mboh gus wong bagu. Selesai mandi maka Nona 

Telangkas kembali pulang ke Kerajaan Temas (Surabaya) untuk menghadap 

orang tuanya. Namun Nona Telangkas disaat itu ternyata sudah dalam 

keadaan hamil maka setelah menghadap ayahnya beliau ditanya “Siapakah 

suamimu, sehingga engkau pulang dalam keadaan hamil?“ ditanya ayahnya 

berulang-ulang, dia tidak bisa menjawab pertanyaan ayahahandanya, Namun 

didalam hati Nona Telangkas teringat dalam pertapanya dikala akan selesai, 

di mana dia mandi didalam telaga yang sangat jernih airnya, dan ternyata di 

dalam air tersebut terdapat bayangan pria yang sangat tampan. Di saat 

ditanya oleh sang ayah dia tidak bisa menjawab, namun didalam hatinya 

menjawab seperti diatas. Akhirnya dia kembali masuk hutan. Di saat sampai 

di tengah hutan Nona Telangkas melahirkan bayi, sampai sekarang tempat 

tersebut diberi sebutan Desa Mbubar . 

Setelah jabang bayi lahir lalu diajak mencari sendang telaga, yang 

akhirnya menjumpai sendang telaga yang terdapat bayangan pria yang 

tampan tersebut. Kemudian si jabang bayi diletakkan ditepi sendang telaga 

dan ditinggal pulang ke Kerajaan Themas. Siapakah sebenarnya orang yang 

kelihatan bayangannya di dalam sendang telaga, ternyata beliau adalah 

Kanjeng Syeh Maulana Maghribi yang sedang bertapa di atas pohon Giyanti 

(pohon Bringgin). 

Bayi Nona telangkas diletakkan dipinggir sendang telaga, Syeh 

Maulana berkata “ Nona Telangkas keparingan amanateng Allah kang bakal 

njunjung drajatmu kok ora kerso “ (dalam Bhs jawa) yang akhirnya Syeh 
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Maulana turun dari pertapanya dan menimang jabang bayi, kemudian 

dibuatkan tempat yang sangat indah yaitu Bokor Kencono . 

Dewi Kasian di tinggal wafat suaminya yang bernama Aryo 

Penanggungan, belum mempunyai putra, karena sayangnya Dewi Kasian 

terhadap suaminya, walau sudah wafat setiap saat dia selalu menengok 

makam suaminya. Maka dikala itu Syeh Maulana Maghribi membawa 

putranya yang telah dimasukkan bokor kencono dan diletakkan disamping 

makam Aryo Penanggungan. Di malam itu juga kebetulan Dewi Kasian 

keluar dari rumah menengok kearah makam suaminya, kelihatan sinar yang 

menjurat ke atas dari arah makam suaminya, apakah sebetulnya sinar yang 

menjurat dari arah makam suaminya tersebut. Ternyata setelah didekati 

adalah sebuah bokor kencono yang sangat indah dan dibuka bokor tersebut 

ternyata di dalamnya terdapat jabang bayi yang sangat mungil dan lucu 

sekali. Disaat itu Dewi Kasian sangat terperanjat hatinya melihat si jabang 

bayi tersebut, dengan tidak disadari akhirnya bokor berisi jabang bayi dibawa 

pulang dengan lari dan mengucapkan “Kang mas penanggungan wis sedo, 

kok kerso maringi momongan marang aku “. (Dalam Bhs Jawa).  

Kabar mengenai orang yang telah meninggal tetapi bisa memberikan 

kepada istri jandanya, telah tersiar sampai ke pelosok negeri. Masyarakat 

berbondong-bondong ingin menyaksikan kebenaran berita tersebut, Akhirnya 

Dewi Kasian yang asalnya tidak punya harta benda apa-apa menjadi janda 

yang kaya raya, dari uluran orang-orang yang datang tersebut. Kemudian 

jabang bayi diberi nama Joko Tarub karena dikala masih bayi diambil Dewi 
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Kasian dari atas makam Aryo Penanggungan yang makamnya dibuat makam 

Taruban. Pada usia kanak-kanak Joko Tarub atau Sunan Tarub mempunyai 

kesenangan atau hobi menangkap kupu-kupu di ladang. Setelah masuk di 

tengah hutan bertemu orang yang sangat tua, dia diberi aji-aji tulup yang 

namanya tulup Tunjung Lanang. Tulup inilah yang akhirnya menjadi aji-aji 

sangat luar biasa untuk Ki Ageng Tarub atau Sunan Tarub. Diwaktu 

mendapat tulup tersebut dia pulang dengan cepat menyampaikan berita 

kepada ibunya (Dewi Kasian) dan mengatakan bahwa di tengah hutan 

dijumpai seorang yang sangat tua memberi aji-aji tulup kepadanya. Namun 

karena sayangnya, Dewi Kasian tidak memperbolehkan putranya masuk 

hutan, karena khawatir kalau dimakan hewan buas atau dibunuh orang yang 

tidak senang kepadanya. Namun karena Joko Tarub tidak takut lebih-lebih 

mempunyai aji-aji tulup tersebut, maka Joko Tarub tetap senang masuk hutan 

untuk mencari burung. 

Digunung Joko Tarub mendengar suara burung yang sangat indah 

bunyinya yaitu burung perkutut. Kemudian didekati dan dilepaskan anak 

tulup kearah burung tersebut namun gagal. Akhirnya Joko Tarub berfikir dan 

menganggap bahwa burung ini tidak burung biasa. Kemudian terdengar lagi 

suara burung dari arah selatan, didekati dan dilepaskan lagi anak tulup kearah 

burung namun tidak mengenai burung itu dan ternyata anak tulup itu 

mengenai dahan jati. Tempat yang ditinggalkan burung tadi sekarang dinamai 

Dukuh Karang Getas. Karena sedihnya Joko Tarub maka tempat yang 

ditinggalkan, sekarang dinamai Dukuh Sedah. Kemudian terdengar lagi suara 
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burung dari arah selatan, didekati dari posisi yang strategis (burung dalam 

keadaan terpojok), maka anak tulup dilepaskan dan ternyata tidak kena dan 

burung terbang lagi ke selatan. Tempat tersebut sekarang menjadi Dukuh 

Pojok. Burung terbang ke selatan dan hinggap diatas pohon asam oleh Joko 

Tarub dilepaskan lagi anak tulup kearah burung tetapi terbang lagi ke selatan, 

tempat yang ditinggalkan tadi menjadi Dukuh Karangasem. Diwaktu 

mengejar burung keselatan Joko Tarub merenungi burung tersebut, dalam 

ucapannya mengatakan ini burung atau godaan. Tempat merenungi Joko 

Tarub sekarang dinamai Desa Godan,  Joko Tarub mengejar terus burung 

kearah selatan, tempat melihatnya Joko Tarub sekarang dinamakan Dukuh 

Jentir.  

Joko Tarub terus melacak burung kearah tenggara kemudian 

berjumpa lagi dengan burung yang hinggap di pohon tetapi burung tersebut 

tidak bersuara. Setelah burung itu terbang lagi ke selatan dan tempat yang 

ditinggalkan tadi dinamakan Dukuh Pangkringan. Kemudian Joko Tarub 

melacak kearah selatan, setelah sampai ditempat yang sangat rindang 

disitulah burung terbunyi lagi. Namun Joko Tarub mendengar suara wanita 

yang baru berlumban (mandi) di dalam sendang. Disaat itu Joko Tarub lupa 

burung yang dikejar dia beralih mengintai suara wanita yang mandi di dalam 

sendang ternyata para bidadari yang sedang dilihat, akhirnya Joko Tarub 

mengambil salah satu pakaiannya bidadari yang dengan tutup kemudian 

dibawa pulang dan disimpan dibawah tumpukan padi (lumbung) ketan hitam. 

Joko Tarub kembali lagi ke Sendang dengan membawa sebagian pakaian 
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ibunya. Setelah sampai didekat sendang ternyata para bidadari sudah terbang 

kembali ke surga. Tinggal satu yang masih mendekam ditepi sendang dengan 

merintih dan berkata “Sopo yo sing biso nulung aku, yen wadon dadi sedulur 

sinoro wedi, yen kakung sanggup dadi bojoku“. Disaat itu Joko Tarub 

mendekati dibawah pohon sambil mendengarkan ucapan bidadari tersebut 

dan menolong bidadari dengan melontarkan pakaian ibunya. Setelah bidadari 

berpakaian diajak pulang kerumah ibunya dan disampaikan kepada ibunya 

bahwa putri ini adalah putri dari sendang yang baru terlantar dan minta 

tolong kepada siapa pun : Jika yang menolong pria akan dijadikan suaminya. 

Akhirnya Joko tarub menikah dengan bidadari tersebut yang bernama 

Nawangwulan. Adapun sendang yang dibuat lomban para bidadari, sekarang 

dinamakan sendang telogo. 

Pertemuan Joko Tarub dengan Nawangwulan akhirnya menurunkan 

tiga putri yaitu : Nawang Sasi, Nawang Arum, Nawang Sih. Pada waktu 

bayinya, Nawang Sih mengalami satu riwayat yang sangat hebat yaitu dikala 

Nawang Sih masih di ayunan, ibunya mau mencuci pakaian di sungai dan 

berpesan pada Joko Tarub agar mengayun putrinya dan jangan membuka 

kekep (penutup masakan). Namun setelah Nawangwulan pergi ke sungai, 

Joko Tarub penasaran akan pesan istrinya, maka dibukalah kekep tersebut, 

setelah melihat di dalam kukusan (alat memasak nasi), ternyata yang dimasak 

istrinya hanya satu untai padi. Joko Tarub mengucapkan (Masya Allah, 

Alhamdulilah istriku yen masak pari sak uli ngeneki tho, lha iyo parine ora 

kalong – kalong). Tak lama kemudian istrinya datang lalu membuka masakan 
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tersebut, ternyata masih utuh padi untaian. Kemudian istrinya menegur 

suaminya bahwa pasti kekep tadi dibuka, sehingga terjadi pertengkaran. 

Akhirnya Nawang wulan menyadari sehingga harus dibuatkan peralatan 

dapur (lesung, alu, tampah) Setelah kejadian itu Nyi Nawangwulan kalau 

mau masak harus menumbuk padi dulu, sehingga lambat laun padi yang ada 

di lumbung makin habis.  

Pada saat mengambil padi paling bawah sendiri yaitu padi ketan 

hitam, ternyata pakaiannya diletakkan disitu dan diambil kemudian dia 

menghadap suaminya. Akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat, ternyata 

yang mengambil pakaiannya waktu disendang dulu adalah Joko Tarub 

sendiri. Kemudian Nyi Nawang wulan ingin pulang kembali ke surga dan 

berpesan kepada suaminya, bila putrinya menangis minta mimik agar 

diletakkan didepan rumah di atas anjang-anjang. Tetapi setelah Nawang 

wulan sampai di Surga ditolak oleh teman-temannya karena sudah berbau 

manusia. Kemudian Nyi Nawangwulan turun lagi ke bumi namun tidak ada 

maksud kembali ke rumah suaminya.  

Nawangwulan ingin bunuh diri naik di gunung Merbabu meloncat ke 

laut selatan. Setelah sampai di laut selatan Nyi Nawangwulan perperang 

dengan Nyi Loro Kidul dan akhirnya Nyi Nawangwulan mendapat kejayaan, 

sehingga laut selatan dikuasai oleh Nyi Nawangwulan. Jadi yang ada dilaut 

selatan ada tiga putri yaitu Nyi Nawangwulan, Nyi Loro Kidul, Nyi Blorong. 

Setelah Joko Tarub ditinggal Nyi Nawangwulan dia hidup dengan putrinya 

Nawangsih. Disaat itu di Kerajaan Majaphit yang diperintah Prabu 
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Browijoyo kelima ditinggal wafat istrinya, sehingga Prabu Browijoyo sakit 

dan tidak mau menduduki kursi kerajaan dan setiap malam kalau tidur ditepi 

Kerajaan. Suatu malam dia bermimpi bila sakitnya ingin sembuh maka harus 

mengawini putri Wiring Kuning, kemudian raja terbangun dari tidurnya. 

Akhirnya para patih diperintah untuk mengumpulkan semua putri - putri. 

Setelah diteliti dan disesuaikan dengan mimpinya tersebut akhirnya 

menjumpai putri Wiring Kuning yang ternyata adalah pembantunya sendiri. 

Akhirnya dikawinilah putri tersebut dan dilarang untuk keluar dari taman 

kaputren karena malu jika ketahuan orang bahwa raja mengawini 

pembantunya sendiri. Setelah jabang bayi lahir Raja Brawijaya memanggil 

saudaranya (Juru Mertani) supaya memelihara dan mengasuh bayi tersebut. 

Kemudian bayi tersebut diberi nama Bondan Kejawan (Lembu Peteng).  

Dimasa kanak-kanak Bondan Kejawan, ayah asuhnya atau Juru 

Mertani akan membayar pajak kekerajaan disaat itu Bondan Kejawan 

mendengar bahwa ayahnya akan kekerajaan dan dia ingin ikut tetapi tidak 

diperbolehkan. Namun dia lari dulu dan sampai di Kerajaan dia langsung 

masuk dan naik keatas kursi raja. Kemudian membunyikan Bende Kerajaan. 

Sang raja mendengar bunyi bende kerajaan dan marahlah, anak tersebut 

ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel kerajaan. Tidak lama kemudian 

datanglah Juru Mertani dengan membawa padi untuk membayar pajak. 

Selesai membayar pajak dia menghadap sang raja dan menanyakan anak 

kecil yang membunyikan bende kerajaan. Diberitahukan kepada sang raja 

bahwa anak kecil itu putra sang raja sendiri. Kemudian raja memanggil anak 
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kecil itu dan membawa kaca untuk melihat wajahnya sendiri dengan wajah 

anak tersebut. Ternyata beliau yakin dan percaya bahwa anak tersebut 

putranya sendiri. Kemudian Juru Mertani disuruh sang raja untuk 

mengantarkan putranya ke Saudaranya yaitu Ki Ageng Tarub dan putranya 

agar diasuh dan dipeliharanya. 

Disaat itu Ki Ageng Tarub mengasuh dua anak kecil yaitu Bondan 

Kejawan dan anaknya sendiri. Setelah masuk remaja Bondan Kejawan 

diperintah ayah asuhnya agar bertapa ngumboro yaitu disuruh ke sawah 

selama tujuh tahun dan tidak boleh pulang kalau belum diambil. Setelah 

sampai waktunya Nawangsih diperintah ayahnya supaya memasak yang 

enak, setelah memasak agar mengambil saudaranya Bondan Kejawan yang 

berada ditengah sawah. Setelah sampai dekat gubug yang ditempati Bondan 

Kejawan, Disaat itu Bondan Kejawan sedang istirahat di atas gubug. 

Nawangsih memanggil Bondan Kejawan dari bawah gubug. Bondan 

Kejawan terperanjat atas panggilan Nawang sih karena tidak tahu akan 

kedatangannya, sehingga Bondan Kejawan jatuh dari atas gubug dan 

memegang bahunya Nawangsih. Sampai dirumah Nawangsih 

memberitahukan orang tuanya bahwa tadi bahunya dipegang oleh Bondan 

Kejawan. Tetapi sang ayah malah memberi tahu Nawangsih akan dijodohkan 

dengan Bondan Kejawan, dan akhirnya mereka menikah. Kemudian lahirlah 

anak yang diberi nama Ki Ageng Getas Pandowo (Ki Abdulloh).  

Bondan Kejawan meneruskan Bopo Morosepuh dan diberi nama Ki 

Ageng Tarub III. Tempat pertapaan Bondan Kejawan (Lembu Peteng) 
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sekarang terdapat disebelah tenggara makam Ki Ageng Tarub II, dukuhan 

sebelahnya dinamakan Desa Barahan. Selanjutnya Ki Ageng Tarub III (Getas 

Pandowo) mempunyai putra dan putri banyak dan yang terkenal adalah Ki 

Ageng Abdurrohman Susila (Ki Ageng Selo). Makam Ki Ageng Tarub 

terletak di desa Tarub Kecamatan Tawangharjo ± 12 km dari Kabupaten 

Grobogan”. (www.grobogan.com/kiagengtarub) 

Menurut penuturan singkat juru kunci makam Ki Ageng Tarub yang 

bernama RT. Priyohasto Adipuro 42 tahun mengenai asal-usul Ki Ageng 

Tarub sebagai berikut: 

”Ki Ageng Tarub adalah putra Syeh Maulana Magribi yang menikah 
dengan Dewi Roso Wulan yang menurunkan Ki Ageng Tarab. 
Kemudian setelah dewasa Ki Ageng Tarub beristrikan bidadari yang 
bernama Nawanwulan dan memiliki putri Nawangsih yang kemudian 
dijodohkan dengan Bondan Kejawen (anak Brawijaya V), dari 
perkawinan tersebut melahirkan putra yang bernama Ki Ageng Getas 
Pandawa, Ki Ageng Getas Pandawa menurunkan Ki Ageng Sela, Ki 
Ageng Ngenis. Dari Ki Ageng Selo raja-raja mataram islam di 
turunkan dari anaknya yang bernama Ki Gede Pemanahan”. 

 
Masyarakat baik penduduk asli maupun pendatang mempercayai 

cerita Ki Ageng Tarub yang menikahi bidadari dari kayangan dan seorang 

nenek Moyang dari raja-raja mataram. Seperti penuturan peziarah makam Ki 

Ageng Tarub yang bernama Supriyanto berusia 36 tahun menyatakan: 

”Bahwa Ki Ageng Tarub adalah seorang wali yang menurunkan raja-
raja mataram islam, dan Ki Ageng Tarub adalah seorang tokoh yang 
menikahi bidadari dari khayangan yang bernama Nawanwulan”  

 
2. Tokoh Dan Ketokohan Ki Ageng Tarub 

Banyak versi cerita mengenai sosok tokoh Ki Ageng Tarub tetapi 

menurut penulis Ki Ageng Tarub adalah salah satu wali menyebarkan agama 
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islam di tanah jawa dan memiliki karomah dapat menikahi bidadari. 

Seperti penuturan juru kunci makam Ki Ageng Tarub RT. Priyohasto 

Adipuro 42 tahun yang menyatakan: 

”Eyang Tarub merupakan salah satu wali penyebar Agama Islam di 
tanah jawa yang memiliki karomah bisa menikah dengan bidadari 
dari khayangan dan dapat menurunkan Raja-raja dari Kasunanan 
Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta” 

 
Terlepas dari sosok Ki Ageng Tarub seorang wali, Ki Ageng Tarub 

juga merupakan seorang ahli dalam bidang pertanian yang mengenalkan 

sistem pertanian tradisional pada masyarakat Desa Tarub pada masa itu. Ki 

Ageng Tarub mengenalkan kepada masyarakat Desa Tarub cara bercocok 

tanam dengan baik dan bagaimana cara merubah gabah menjadi beras dengan 

cara di tumbuk dengan alu dan lesung dan menanak nasi dengan 

menggunakan kukusan (alat memasak nasi). 

Ki Ageng Tarub disamping sebagai tokoh penyebar Agama Islam dan 

seorang ahli pertanian, Ki Ageng Tarub juga menurunkan Raja-raja Mataram 

Islam sampai sekarang ini yakni Raja Kasunanan Surakarta dan Kasultanan 

Yogyakarta.  

 

B.  Sejarah Desa Tarub 

Kepala Desa Tarub H. Hariyoko menuturkan secara singkat nama Desa 

Tarub yakni: 

”Nama Desa Tarub sendiri diambil dari nama tokoh Ki Ageng Tarub yang 
berasal dari kata ta’aruf yang berarti pertemuan atau silaturahmi antara 
para wali pada zaman dahulu.” 
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Sementara itu juru kunci makam Ki Ageng Tarub bapak Prihastono 

Adipuro menyatakan berdirinya Desa Tarub sebagai berikut: 

”Melihat pada masa Kerajaan Majapahit yang diperintah Prabu 
Browijaya akhir masih berhubungan bahkan berbesanan dengan Ki Ageng 
Tarub maka dapat di katakan bahwa Desa Tarub berdiri pada masa 
kerajaan majapahit pertengahan dengan tokohnya Ki Ageng Tarub I Ki 
Ageng Kasreman dan di sahkan oleh Sunan Kalijaga sebagai nama 
Desa”. 

 
Tidak ada catatan yang jelas mengenai kapan berdirinya Desa Tarub ini 

akan tetapi masyarakat Desa Tarub meyakini bahwa nama Desa Tarub itu sendiri 

diambil dari nama tokoh Ki Ageng Tarub yang sudah terkenal semenjak 

pemerintahan raja majapahit yang terakhir yaitu Raja Brawijaya V. 

Babad Majapahit (Purwadi, 2005: 210-211) menceritakan bahwa Nama Ki 

Ageng Tarub dipakai sebagai nama ”nunggak semi” oleh tiga generasi. Generasi 

pertama nama Tarub memenag asli tokoh Desa Tarub (Ki Ageng Kasreman), 

sahabat kanjeng Syekh Maulana Magribi, yang ketika akan dititipkan bayi oleh 

Kanjeng Syekh Maulana Magribi sudah meninggal dunia. Nama Ki Ageng Tarub 

selanjutnya dipakai oleh Raden Kidang Telingkas dengan sebutan Ki Ageng 

Tarub II. Dan nama Ki Ageng Tarub III adalah Bondan Kejawen atau Bondan 

Surati.  

C. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ziarah Makam Ki Ageng Tarub. 

1. Kepercayaan Masyarakat Tentang Makam 

Kepercayaan  menurut Koentjaraningrat (1981: 230) adalah suatu 

emosi atau getaran jiwa yang sangat mendalam yang disebabkan karena sikap 

takut terpesona. Terhadap hal-hal yang gaib dan keramat dalam penelitian ini 

yang dimaksud dengan kepercayaan adalah adanya anggapan atau keyakinan 
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dari masyarakat terhadap makam Ki Ageng Tarub.  

Fenomena ziarah makam merupakan tradisi turun temurun dan sudah 

mengakar dengan kuat di kalangan umat Islam Jawa. Kegiatan berziarah ke 

makam-makam keramat tidak pernah pudar sama sekali bahkan cenderung 

semakin ramai terutama setelah terbukti keramatnya makam yang diziarahi 

itu. Kenyataan menunjukan bahwa masyarakat percaya terhadap makam-

makam keramat. Meskipun demikian, kepercayaan tersebut tidaklah tunggal 

karena sangat tergantung pada pola pikir, pemahaman keagamaan, dan tradisi 

yang melingkupinya.  

Masyarakat di Dukuh Tarub dan Kelurahan Tarub serta masyarakat 

luar Desa Tarub masih percaya pada kekuatan-kekuatan gaib yang melebihi 

segala kekuatan, Warga Dukuh Tarub Kelurahan Tarub percaya akan adanya 

mahluk-mahluk halus seperti memedi, lelembut, dhemit  serta jin dan yang 

lainya yang menempati alam sekitar, serta masih menghormati arwah atau 

roh leluhur. Kepercayaan masyarakat Desa Tarub dan sekitarnya terhadap 

makam Ki Ageng Tarub ini. merupakan salah satu wujud penghormatan 

terhadap leluhur, tokoh-tokoh yang dianggap menyebarkan Agama Islam.   

Kepercayaan kejawen klasik, menyebutkan leluhur adalah orang yang 

memiliki sifat-sifat luhur pada masa hidupya dengan upacara adat. Pada 

hakekatnya lelehur itu adalah nenek moyang terdahulu. Namun leluhur masih 

dianggap sebagai pesona-pesona yang telah berhasil membentuk pada 

masyarakat sampai terbentuk sampai sekarang ini dan seterusnya berhasil 

meneruskan garis keturunan sampai saat ini. Leluhur ini dipercayai telah 
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sebagai arwah, yang berada di alam rohani, alam atas, alam roh-roh halus dan 

dekat dengan yang maha luhur yang patut menjadi teladan, kaidah atau 

norma. Meskipun begitu leluhur masih tetap dihormati dan dipuja tidak hanya 

karena jasa-jasa semasa hidupnya namun sampai sekarang leluhur dianggap 

masih berpengaruh bagi kehidupan sebagai warga masyarakat. 

Geertz (1960:534) menyatakan bahwa arwah leluhur itu biasanya 

disebut danyang atau roh pelindung. Danyang  biasanya dianggap sebagai roh 

tokoh-tokoh sejarah yang telah meninggal misalnya, pendiri desa atau orang 

yang berjasa dalam desa itu, seperti tokoh para wali yang menyebarkan 

Agama Islam di tempat tersebut.  Leluhur dianggap sebagai sumber kekuatan 

dan tanpa itu orang yang bersangkutan tidak akan dapat hidup. Leluhur  telah 

memberikan kepada yang masih hidup satu kebudayaan, satu peradaban, 

yang dinggap telah menempatkan warga pada tingkatan sosial dan kerohanian 

yang lebih tinggi. Para leluhur itu dianggap terus mempengaruhi yang masih 

hidup. 

Penuturan juru kunci RT. Priyohastono Adi Puro maupun kepala Desa 

Tarub H. Hariyoko tentang Ki Ageng Tarub adalah sebagai berikut. 

”Eyang Ki Ageng Tarub adalah seorang tokoh yang menurunkan 
Raja-raja Mataram Islam, dan seorang tokoh yang mendirikan Desa 
Tarub” 

 
Dari penuturan juru kunci makam dan kepala desa dapat disimpulkan 

bahwa Ki Ageng Tarub adalah leluhur Raja Surakarta dan Raja Yogyakarta 

dan leluhur masyarakat Desa Tarub. 

Masyarakat percaya apabila menziarahi makam keramat maka akan 
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mendapat berkah. Berkah dalam khasanah istilah islam berasal dari kata 

baraka yang artinya memperoleh karunia yang bermanka kebaikan. 

Barokah berarti kebahagian atau nilai tambah. Nilai tambah tidak 

disebut barakah jika tidak diikuti dengan kebahagian, ketenagan dan 

kebaikan. Memperoleh tambahan rezeki akan tetapi jika tidak memperoleh 

ketenangan atau kebahagian dengan tambahan rezeki tersebut maka tidak bisa 

dinyatakan memperoleh berokah atau berkah. 

Berkah yang dimiliki banyak arti misalnya berkah kesembuhan dari 

penyakit, terselesaikan problem kehidupanya baik di keluarga maupun di 

masyarakat, memperoleh kenikmatan dam kehidupan serta memperoleh 

jodoh, usahanya berhasil, cepat naik jabatan, usahanya berhasil, dan dapat 

rezeki dengan cepat. 

Pandangan hidup masyarakat tentang makam di sini diartikan sebagai 

kesatuan masyarakat dan alam adikodrati yang dilaksanakan orang jawa 

dalam sikap hormat kepada nenek moyang. Seperti pada hari-hari tertentu, 

masyarakat mempercayai untuk mengunjungi makam para wali atau makam 

auliya yang bertujuhan mengalap berkah. 

2. Fakor-Faktor Yang Mendorong Atau Motivasi Peziarah Makam Ki 

Ageng Tarub 

Bahwa dalam setiap ritual keagamaan berziarah, pasri ada hal 

pendorong masyarakat dalam ziarah atau meminta berkah. Peziarah yang 

datang ke makam Ki Ageng Tarub tidak hanya berasal dari Desa Tarub saja 

tetapi juga masyarakat dari Desa lain bahkan dari daerah lain. 
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Menurut juru kunci makam Ki Ageng Tarub RT Priyohastono 

Adipuro menyatakan; 

”Bahwa peziarah yang menziarahi makam Ki Ageng Tarub ini tidak hanya 
masyarakat tarub saja tetapi juga dari daerah lain biasanya peziarah itu 
ada yang sendiri, satu keluarga dan bahkan secara rombongan biasanya 
makam Ki Ageng Tarub ramai dikunjungi oleh para peziarah pada malam 
jum’at kliwon” 
 

Pada umumnya pengunjung yang datang di makam Ki Ageng Tarub 

memiliki maksud dan tujuan yang beraneka ragam. Menurut penuturan 

pengelola makam Ki Ageng Tarub yang bernama bapak Pujihastono Diprojo 

umur 53 tahun menyatakan: 

”Yang datang berziarah dimakam Ki Ageng Tarub banyak yang 
memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda yang 
dilandasidengan niat dan keyakinan serta kemauan batin yang 
mantep karep (mantap lahir batin) masing-masing pengunjung yang 
datang ke makam itu dengan motivasi yang belum tentu sama antara 
pengunjung satu dengan yang lainya, tergantung apa yang ”diminta” 
dan ”kepentingan” mereka datang ke makam Ki Ageng Tarub saat 
berziarah”. 

 
Diantara peziarah makam ada yang baru sekali dan ada yang sudah 

beberapa kali datang di makam, mereka percaya apabila memohon sesuatu di 

makam Ki Ageng Tarub akan dikabulkan permohonannya oleh allah. 

Promosinto mengungkapkan tujuannya ke makam. 

”Saya percaya apabila kita punya hajad dan berziarah hajad kita 
akan cepat dikabulkan oleh Allah melalui perantara Eyang Ki Ageng 
Tarub dengan ikhlas dan khusuk insya allah akan dikabulkan Allah” 

 
Peziarah beranggapan bahwa seorang wali Allah orang yang dekat 

dengan Allah yaitu orang yang dianggap suci dan makamnya dikeramatkan. 

Seorang wali mempunyai ilham yang menyinari dirinyadan jiwanya serta 

memiliki kekuatan yang luar biasa yang disebut dengan karomah atau 
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keramat. Para wali sering diminta keramatnya, petunjuknya, ilmunya, dan 

do’anya. Seperti makam Ki Ageng Tarub yang merupakan salah satu makam 

yang ada di daerah Grobogan yang diyakini masyarakat memiliki karomah 

karena merupan ketimurunan dari seorang wali. 

Tradisi meminta berkah dari para wali berlangsung sampai sekarang, 

terbukti dengan banyaknya peziarah yang berziarah ke makam para wali. 

Orang menggangap bahwa arwah suci yang telah lama meninggal lebih 

dekan dengan allah dan do’a yang disampaikan dapat terkabulkan dengan 

cepat. 

Menurut penuturan juru kunci makam Ki Ageng Tarub peziarah yang 

datang ke makam Eyang (Ki Ageng Tarub) adalah orang yang sedang susah 

dan yang ada masalah. Contoh: Bapak Supriyanto, profesi datang mie 

keliling mengungkapkan tujuan datang ke makam. 

”Yang namanya dagang itu kadang sepi ya kadang ramai, terus kalau 
saya datang berziarah dimakam untuk mendapatkan karomah dan  
biasanya kalau saya selesai berziarah insya allah dagangan saya 
”lares”(cepat laku).” 

 
Tradisi ziarah di makam Ki Ageng Tarub ini dipercayai oleh 

masyarakat Desa Tarub dan sekitarnya sebagai sarana untuk mencapai 

keselamatan hidup dan berkomunikasi dengan dunia gaib. Ritual yang 

terdapat  di makam keramat Ki Ageng Tarub itu berupa ritual ziarah. Ritual 

yang biasa dilakukan oleh peziarah sewaktu-waktu atau kapan saja dan 

dilakukan setiap malam atau hari yang utama hari jum’at kliwon. Berziarah 

adalah kegiatan mengunjungi makam keramat atau makam leluhur dengan 

maksud dan tujuan bermacam-macam. 
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Masyarakat Desa Tarub dan sekitarnya dan para peziarah yang 

berdo’a di makam keramat Ki Ageng Tarub tidak semata-mata meminta 

langsung kepada roh dari Ki Ageng Tarub. Seperti penuturan para informan 

yang dapat ditarik kesimpulan, bawasanya mereka berdoa di makam keramat 

Ki Ageng Tarub adalah mengharabkan barokah atau berkah dari ki ageng 

tarub. makam Ki Ageng Tarub ini hanya sebagai lantaran atau perantara agar 

do’anya cepat dikabulkan oleh Allah SWT.  

Banyak warga Desa Tarub dan sekitarnya yang berziarah dan 

melakukan ritual di makam keramat Ki Ageng Tarub, berharap supaya 

keinginanya dan do’anya terkabul. Seperti pengalaman dari salah seorang 

peziarah dari Desa luar Tarub dari Desa Godong (Purwodadi)  Bapak 

Supriyanto  36 tahun seorang pedagang yang menyatakan; 

”Saya berziarah dimakam Ki Ageng Tarub ini supaya hajad saya 
dapat di kabulkan oleh Allah melalui perantara Eyang Ki Ageng 
Tarub dan dagangan saya ”lares” (cepat laku).” 

 
Peziarah dari luar Desa Tarub lain dari Desa Wonoboyo Kecamatan 

Tawangharjo yang menceritakan pengalamannya di makam Ki Ageng Tarub 

adalah Moh. Zainuri 30 tahun, yaitu: 

”Saya berziarah dimakam Ki Ageng Tarub ini tidak meminta-minta 
sesuatu saya di sini hanya wirid, hanya ingin menghormati Ki Ageng 
Tarub sebagai leluhur” 
 
Peziarah dari dari Desa Tarub sendiri adalah seorang caleg DPRD 

Kab. Grobogan yang bernama Agus Prastyo S.sos yang berusia 40 tahun 

yang menyatakan maksud ziarahnya sebagai berikut: 

”Saya berziarah dimakam Ki Ageng Taub ini supaya hajad saya 
dapat dikabulkan oleh Allah SWT”. 
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Orang yang melakukan ritual ziarah di makam Ki Ageng Tarub, 

berasal dari berbagai golongan sosial antara lain dari masyarakat umum, 

orang-orang pondokan (pesantren), islam kejawen, dan para musafir.  Mereka 

datang berziarah karena percaya bahwa hajadnya akan di kabulkan oleh Allah 

SWT. 

Hingga saat ini tidak mengherankan jika masyarakat berbondong-

bondong untuk melakukan ziarah ke makam para wali penyebar agama islam 

di jawa, leluhur mereka dan lain sebagainya. Dengan maksud dan motivasi 

yang beraneka ragam pula, ada yang berziarah untuk  belajar ilmu gaib, 

ziarah dilakukan untuk mendoakan, ziarah ditujukan untuk mencari petunjuk, 

ziarah digunakan sebagai media komunikasi dengan dunia gaib, keinginan 

untuk mendapatkan banyak rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. 

Tabel. 5 Tujuan Dan Motivasi Ziarah 
NO Tujuhan Dan Motivasi 
1 Syukuran (secara umum) 
2 Sebagai bagian dari rutinitas keagamaan 
3 Bayar/ memenuhi nazar 
4 Ngurisang (cukuran anak) 
5 Kelancaran rezeki, usaha, panen 
6 Segera mendapatkan jodoh 
7 Ekspresi kecintaan/ kebaktian pada tokoh 
8 Do’a keselamatan dan keseharan 
9 Sembuh dari sakit (minta kesembuhan) 
10 Doa menjelang berangkat haji 
11 Memperoleh barokah 
12 Mencari nasib baik 
13 Mencari pusaka atau benda keramat, ilmu tertentu 
14 Ingin mendapatkan anak 
15 Supaya anaknya dapat lulus dalam ujian (pendidikan) 
16 Menambah semangat ibadah (taqarrub) 
17 Ikut-ikutan, diajak teman atau keluarga 
18 Sekedar mampir (rasa ingin tahu) 

 



64 
 

Tabel. 6 Bentuk Ritualisme Peziarah 
NO Bentuk Ritualisme Peziarah 
1 Tabur kembang (nyekar) 
2 Menaruh sesaji 
3 Usap wajah/ kepada dengan air 
4 Menaruh air di makam dan membawa pulang 
5 Membuat ikatan dipohon 
6 Membawa air keramat 
7 Membuat tulisan/ buhul dikelambu, kain putih (mori) dan kertas  
8 Ngurusan/ srakalan 
9 Dzikir atau tahlil 
10 Bertapa atau menjalankan amalan 
11 Syukuran  
12 Membawa pulang kembang beberapa bunga 
13 Minta doa juru kunci 
14 Mengisi kotak amal 

 

D. PERKEMBANGAN KONDISI MAKAM KI AGENG TARUB DARI 

TAHUN 1945-2008. 

1. Makam Ki Ageng Tarub masa kemerdekaan sampai tahun 1998 

Makam Ki Ageng Tarub pada masa kemerdekaan hanya ditutup oleh  

gubuk (rumah dari bambu) yang tingginya hanya 2 meter dan lebarnya adalah 

5 meter. Di dalam gubuk  tersebut hanya di tandai dengan pohon besar yang 

usianya sudah ribuan tahun. Seperti penuturan Bapak Pujihastono Diprojo 

berikut: 

”Makam Ki Ageng Tarub ini dulu hanya ditandai oleh pohon mindek 
besar dan di samping kanan makam terdapat aliran sungai kecil dan 
sebelah kiri hanya ditumbuhi pohon bambu dan pohon lainya.”   

 
Setelah pohon mindek  besar tumbang masyarakat Dusun Tarub 

menbuat  2 buah patok kayu (kijing) yang tidak tertutup oleh kain mori, 

diantara kijing utara dan selatan hanya rata dengan tanah. Makam Ki Ageng 

Tarub pada saat itu di kelilingi oleh pemakam umum, tidak ada yang ditunjuk 
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menjadi juru kunci yang menjaga makam Ki Ageng Tarub adalah masyarakat 

Tarub yang dekat dengan Makam Ki Ageng Tarub. 

Sekitar tahun 1992 penulis pernah berziarah ke makam Ki Ageng 

Tarub dan melihat kondisi makam kurang terawat, pintu makam hanya 

terbuat dari potongan bambu yang ditata. Di dalam makamnya belum ditutup 

dengan selambu hanya batu dua kayu patok (kijing) yang dibungkus dengan 

kain mori. 

Pada tahun 1994 Kasunanan Surakarta mulai menunjukan keseriusan 

untuk menjaga dan merawat makam-makam leluhurnya dengan menunjuk 

Juru Kunci Makam Ki Ageng Tarub yang pertama bernama RT. Priyohastono 

Adipuro sebagai juru kunci makam Ki Ageng Tarub dan mengangkat beliau 

menjadi abdi dalem Kraton Surakarta. Seperti penuturan juru kunci makam 

Ki Ageng Tarub RT Priyohastono Adipuro: 

”Pada tahun 1994 saya beserta keluarga besar saya ditunjuk oleh 
pihak Kraton Surakarta dan di beri gelar abdi dalem oleh Kraton 
dengan sebutan RT (raden tumenggung) untuk menjaga dan 
memelihara (juru kunci)  makam Ki Ageng Tarub ini dan itu berlaku 
secara turun-temurun” 

 
Menurut penuturan juru kunci Makam Ki Ageng Tarub pembagunan 

pertama kali adalah pembuatan jembatan penghubung makam Ki Ageng 

Tarub karena disebelah makam Ki Ageng Tarub adalah kalen (sungai kecil) 

sehingga untuk mempermudah kenyamanan pengunjung makam di buatlah 

jembatan beton untuk menggantikan jembatan dari bambu. 

Pada pertengahan tahun 1998 pertama kalinya makam Ki Ageng 

Tarub mengalami perenovasian. penutup makam yang dulunya terbuat dari 
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rumah bambu mulai dibuat pondasi untuk mempermanenkan bangunan 

Makam Ki Ageng Tarub.  

2. Makam Ki Ageng Tarub tahun 1999-2008 

Bagunan makam Ki Ageng Tarub mulai dipugar pada awal tahun 

1999 atas bantuan dari Kasunanan Surakarta. Menurut penuturan juru kunci 

makam RT. Priyohastono Adipuro: 

”Dalu komplek bagunan  makam Ki Ageng Tarub ini tidak seperti ini, 
jembatan pengubung makam hanya ada satu jembatan, lantai di 
komplek makam berkeramik putih dan dinding makam hanya terbuat 
dari kayu jati.” 

 
Senada dengan juru kunci makam Kepala Desa Tarub H. Hariyoko 

menyatakan: 

”Bahwa bangunan makam Ki Ageng Tarub dibagun pada awal tahun 
1999 atas bantuan dana dari Kasunaan Surakarta dan bantuan dari 
PEMDA Grobogan” 

 
Makam Ki Ageng Tarub sudah dibangun dengan indahnya. Di sana 

sebelum masuk makam Ki Ageng Tarub pengunjung akan melewati dua 

jembatan yang menghubungkan makam yang panjang jembatan kurang lebih 

5 meter dan lebarnya 1 meter. Di sana pengunjung akan disuguhi dengan 

gemercikan suara aliran sungai yang mengalir yang menambah suasana 

sakral di komplek makam tersebut.   

Bangsal pesarean yang terletak di sebelah kanan berfungsi untuk 

menerima para tamu yang akan berziarah. Tamu-tamu tersebut diterima oleh 

juru kunci makam atau petugas pengurus makam, kemudian didaftar dibuku 

tamu. Apa bila jumlah tamu banyak maka perwakilan dari robongan  harus 

mendaftar terlebih dahulu kepada petugas atau pengurus makam dengan 
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menunjukan tanda pengenal misalnya kartu tanda penduduk. Setelah 

mendaftar maka para rombongan peziarah dipersilahkan masuk kemakam Ki 

Ageng Tarub yang letaknya tepat di hadapat pesarean hanyak berjarak kurang 

lebih 6 meter. 

Pada makam Ki Ageng Tarub terdapat pintu yang tingginya 1.5 meter 

yang pintu terbuat dari kayu jati. Dan pada atas pintu bertuliskan ”Pesarean  

Ki Ageng Tarub” , di atas pintu sebalah kanan terdapat tulisan arab yang 

bertuliskan Allah dan sebelah kiri bertulisakan Muhammad. Sudah barang 

tentu maksud dari tulisan itu itu ialah mengajak para pengunjung atau 

peziarah untuk meminta-minta hanya kepada allah dan mengakui Muhammad 

adalah utusan Allah. 

Waktu pengunjung akan memasuki makam maka penziarah akan 

sedikit membungkuk, hal ini dilakukan untuk menunjukan sikap sopan, 

berendah diri, dan sikap hormat terhadap Ki Ageng Tarub. Ketika memasuki 

makam aroma bunga dan kemenyan membuat ruangan berbau wangi dan 

menambah kesakralan makam tersebut. Makam Ki Ageng Tarub tertutup 

selambu berwarna putih dan panjang makam kurang lebih sekitar dua meter, 

dan di sela-sela makam banyak bertaburan bunga dan sudut kiri dan kanan 

ada wadah dupa atau kemenyan yang sedang dibakar. Pengunjung yang 

berziarah di makam Ki Ageng Tarub tidak di halangi oleh tembok pembatas 

tetapi hanya selambu putih. Dengan demikian peziarah dapat langsung 

melihat bentuk makam Ki Ageng Tarub. 
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Ketika penelitian ini di lakukan bangunan makam Ki Ageng Tarub 

masih dalam proses perbaikan atau renovasi, seperti: 

1. Pemasangan atap atau sirap, yang mendapatkan bantuan dari Kasunanan 

Surakarta 

2. Perbaikan jalan menuju komplek makam dengan paving bantuan dari 

pemkab Grobogan. 

3. Pengecatan yang dilakukan ketika cat lama telah mengklupas. 

4. Pembuatan gapura dan dinding pemisah antara makam Ki Ageng Tarub 

dengan pemakaman umum. 

Gambar 1. Gambar Rumah Makam Ki Ageng Tarub Tahun 1998 dan 
Tahun 2008 

 

 

 

 

 
   Makam Ki Ageng Tarub Sebelum            Makam Ki Ageng Tarub Sesudah 

Sumber: Foto dokumentasi pribadi 
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BAB IV 

RITUAL DAN PERILAKU PEZIARAH MAKAM KI AGENG TARUB 

DARI TAHUN 1945 SAMPAI 2008 

 

A. Makna Makam Ki Ageng Tarub Bagi Masyarakat 

Dalam tradisi masyarakat Islam ada kebiasaan mengunjungi makam yang 

dinamakan zairah. Pelaksanaan ziarah ke makam anggota keluarga atau leluhur 

untuk mendoakan oarang yang telah meninggal supaya arwah leluhurnya dapat 

diterima Allah SWT, yang dilakukan secara individu maupun berkelompok. 

Tradisi ziarah bukan saja pada makam leluhur atau keluarga melainkan tempat 

yang dianggap keramat oleh masyarakat, dimana anggapan mereka dengan 

mengadakan ritual sebagai sarana untuk meminta berkah, kesehatan,pekerjaan dan 

lain-lain. Tradisi ritual merupakan salah satu bentuk ungkapan budaya yang 

banyak mengandung nilai-nilai ataupun makna yang diteladani oleh generasi 

penerus. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ritual di makam Ki Ageng 

Tarub adalah sebagai sistem kepercayaan yang sudah mendarah daging bagi 

masyarakat pendukungnya dan merupakan fenomena dalam kehidupan 

masyarakat pendukungnya. Tradisi ritual di makam Ki Ageng Tarub, senantiasa 

dilakukan oleh masyarakat pendukungnya yang menggangap bahwa tradisi ritual 

mempunyai makna bagi diri pribadi( Anita 2009: 65 ). 

Pengunjung makam atau peziarah yang ada di makam Ki Ageng Tarub 

mempercayai adanya roh-roh leluhur di tempat-tempat yang keramat. Masyarakat 

percaya roh yang ada pada tempat keramat tersebut dapat memberikan 

69 
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pertolongan. Kepercayaan itu selalu dipelihara dan dilindungi secara turun-

temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya untuk mendapatkan berkah dari 

Ki Ageng Tarub. 

Masyarakat Tarub pada dasarnya merupakan masyarakat yang masih 

menjalankan tradisi ritual, adat istiadat yang dilakukan di tempat yang keramat 

bagi masyarakat Tarub. Tempat keramat di Desa Tarub tidak terlepas dari makam 

pendiri desa yaitu makam Ki Ageng Tarub. Masyarakat Tarub dan peziarah 

menggunakan makam Ki Ageng Tarub sebagai tempat untuk berdoa memohon 

ridho dari Allah SWT dengan perantara wali yang bernama Joko Tarub atau Ki 

Ageng Tarub karena mereka yakin bahwa doa-doanya  atau maksud dan tujuan 

datang di makam Ki Ageng Tarub dapat diterima oleh allah dan akan terkabulkan 

agar dalam kehidupanya di dunia mengalami ketenangan, ketentraman dan 

sebagainya. Dengan terkabulnya doa-doa tersebut peziarah yang bernadzar akan 

kembali untuk menggunjungi makam Ki Ageng Tarub seperti yang di ungkapkan 

peziarah sebagai berikut : 

Peneliti memperoleh keterangan langsung dari pak Pujihastono Diprojo 

sebagai berikut: 

”Pengunjung makam Ki Ageng Tarub hanya berdoa dan meminta berkah 
dari Allah SWT saja, Ki Ageng Tarub hanya perantara dan memintalah 
kepada Allah taala”. (Wawancara dengan pak Pujihastono Diprojo, 
pengelola makam Ki Ageng Tarub, 22 april 2009) 
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B. Fungsi Mitos Terhadap Keberadaan Makam Ki Ageng Tarub Bagi 

Masyarakat Desa Tarub Dan Masyarakat Sekitarnya 

Mitos makam Ki Ageng Tarub mengundang banyak makan dan arti 

penting serta sakral bagi masyarakat Desa Tarub dan sekitarnya. Arti penting dan 

kesakralan Makam Ki Ageng Tarub menjadi mitos, mitos tersebut memiliki 

fungsi tersendiri bagi masyarakat pendukung mitos yakni masyarakat Desa Tarub 

dan sekitarnya. 

Teori yang dikemukakan oleh Van Peursen merupakan salah satu cara 

membantu mengungkapkan fungsi mitos makam Ki Ageng Tarub. Di dalam 

bukunya Van Peursen mengemukakan bahwa mitos dapat dibagi dalam tiga 

fungsi, yakni: (1) Mitos menyadarkan manusia bahwa sebenarnya ada kekuatan-

kekuatan ajaib di dunia. Mitos membantu manusia agar dapat menhayati daya-

daya itu sebagai suatu kekauatan yang mempengaruhi dan menguasai alam serta 

kehidupan sukunya. (2) Mitos memberikan jaminan terhadap kehidupan 

masyarakat pada saat itu juga yaitu ketentraman keseimbangan dan keselamatan. 

Bersatunya manusia dengan alam gaib akan membantu manusia dalam 

memperoleh keinginan-keinginan hidupnya. Misalnya pada musim semi, bila 

ladang di garab di ceritakan sebuah dongeng, dinyanyikan lagu-lagu pujian 

maupun diperagakan sebuah tarian lewat peristiwa ini para dewa di lihatnya mulai 

menggarab sawah dan memperoleh hasil yang melimpah. (3) Mitos memberi 

pengetahuan tentang dunia (alam semesta). Lewat mitos dapat dijelaskan tentang 

terjadinya alam semesta beserta isinya , juga tentang kelahiran manusia dan para 
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dewa-dewa, serta bagaimana dewi-dewi berperan dalam tindakan manusia. 

(Peursen 1988:30-41) 

Jika dikaitkan dengan funsi mitos menurut peursen, fungsi mitos makam 

Ki Ageng Tarub yang terdapat pada masyarakat Desa Tarub Kecamatan 

Tawangharjo Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut: 

1. Kekuatan-Kekuatan Gaib 

Alam dan seisinyamempunyai suatu daya dan kekuatan ajaib yang 

secara sadar atau tidak sadar kehadiranya dapat dirasakan atau diketahui oleh 

manusia. Terkait dengan kepercayaan terhadap makam Ki Ageng Tarub yang 

berada di Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, 

kekuatan gaib tersebut berhubungan dengan adanya peristiwa yang terjadi dan 

benar-benar dialami olem masyarakat Desa Tarub. Kekuatan-kekuatan 

tersebut berupa kejadian yang dialami oleh masyarakat Desa Tarub karena 

melanggar atauran yaitu menggunakan janur kuning dalam acara pernikahan. 

Seperti penuturan juru kunci makam Ki Ageng Tarub Priyohastono Adipuro 

yang menyatakan: 

”Masyarakat Desa Tarub jika sedang melaksanakan acara pernikahan 
dilarang mewah-mewahan dengan menggunakan janur kuning diteras 
rumah, jika pantangan itu di langgar maka seisi rumah akan di rusak 
oleh hujan yang sangat deras dan angin yang sangat kencang” 
  

Musibah ataupun peringatan yang datang akibat kecerobohan dari 

manusia sendiri menjadikan manusia tahu dan paham bahwa sebenarnya di 

dalam suatu mitos terkandung suatu fungsi yang bersifat menyadarkan kepada 

manusia bahwa di dalam mitos itu sendiri tersimpan kekuatan-kekuatan ajaib 
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ataupun gaib yang arah datangnya tidak dapat dilihat atau dirasakan dengan 

nalar maupun akal sehat. 

Peristiwa ini pernah dialami ialah Bapak Sumardi warga Desa 

Tawangharjo yang menuturkan kejadian tersebut: 

”Biyen tahun 2006 aku mantu anakku seng bareb, tratakke tak wenehi 
janur kuning,lha pas jam papatan angen sokoh lor lan udan deres 
ngerusak tratak omah lan genteng-genteng omah ku pada melerek” 
(pada tahun 2006 saya menikahkan anak laki-laki saya, panggung saya 
kasih janur kuning, laha pada sekitar jam empat sore angin dan hujan 
kencang tiba-tiba datang dari sebelah utara merusak panggung dan 
genteng rumah saya, (wawancara dengan sumardi pada tanggal 30 mei 
2009)    
 
Adanya kejadian-kejadian yang bersifat ajaib akibat melanggar 

pantangan tersebut secara tidak sadar mampu memberikan pengaruh yang kuat 

dan besar dalam diri manuisa dan kehidupannya, sehingga fungsi dari mitos 

memberikan kesadaran pada manusia bahwa di dalam mitos itu terdapat 

kekuatan-kekuatan ajaib telah dibuktikan memalui mitos atau kepercayaan 

masyarakat Desa Tarub terhadap Makam Ki Ageng Tarub. Selain itu, 

masyarakat akan bercermin atas kejadian-kejadian masa lalu yang telah terjadi 

akibat dari pelanggaran yang dilakukan dan akibat dari ketidak patutan 

terhadap mitos yang ada, sehingga mereka akan berupaya untuk mematuhi 

sesuatu yang telah didakralkan. 

2. Memberi pengharapan bagi peziarah 

Mitos dapat dikatakan bisa memberi pengharapan bagi peziarah, 

misalnya mendapat ketentraman batin, keseimbangan dan keselamatan 

(Rintiani, 2008:71). Bersatunya manusia dengan alam gaib akan membantu 

manusia dalam memperoleh keinginan-keinginan hidupnya. Salah satu wujud 
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dari fungsi tersebut dapat berupa perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Tarub agar keinginan atau hajadnya bisa cepat dikabulkan oleh Allah 

SWT yakni dengan cara berdoa dan melakukan ritual di makam Ki Ageng 

Tarub. Masyarakat Desa Tarub dan sekitarnya percaya bahwa jika berdoa 

dimakam Ki Ageng Tarub, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT 

melalui perantara Ki Ageng Tarub. 

Makam Ki Ageng Tarub sangat dihormati oleh masyarakat Desa Tarub 

maupun para peziarah dari luar Desa Tarub. Mengingat jasa-jasa beliau 

sebagai penyiar Agama Islam dan leluhur Raja-raja Jawa (Kasultanan 

Surakarta dan Yogyakarta). Masyarakat desa Tarub dan sekitarnya percaya 

bahwa Ki Ageng Tarub adalah seorang Aulia atau wali Allah (orang yang 

dikasihi Allah AWT). Sehingga mereka beranggapan dengan berdoa di 

makam wali Allah, maka segala doa yang dipanjatkan di makam Ki Ageng 

Tarub tersebut doanya akan cepat terkabulkan lantaran Ki Ageng Tarub. Oleh 

karena itu setiap kali masyarakat Desa Tarub dan sekitarnya mendapatkan 

kesulitan dalm hidup maupun mempunyai hajat yang besar mereka selalu 

bertawassul di makam Ki Ageng Tarub. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa makam Ki Ageng Tarub memberikan suatu keyakinan hidup akan 

jaminan masa kini. 

 
C. Ritual Yang Dilakukan Di Makam Ki Ageng Tarub 

Pada hakikatnya mitologi tidak dapat dilepaskan dari bentuk upacara yang 

bersifat siklis dan periodik sebagai sarana untuk memperbaharui dan menjaga 

keseimbangan alam adikodrati dan alam kodrati, karena mitos merupakan media 
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dan esensi dari agama (Jawa). Ada keterkaitan erat antara mitos dan ritus yang 

dapat dianalogikan dengan istilah isi dan wadah. Baik ritus maupun mitos 

bermakna mengkokohkan tata rencana alam raya semula dan diharapkan akan 

mempartisipasikan hidup seluruh umat dalam tata keselamatan (Twikromo  

2006:23). 

Ritual yang dilakukan dimakam Ki Ageng Tarub ini dipercaya oleh 

masyarakat Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupeten Grobogan dan 

peziarah dari luar kota sebagai sarana untuk mencapai keselamatan hidup dan 

berkomunikasi dengan dunia gaib. Ritual yang terdapat di makam Ki Ageng 

Tarub ini berupa ziarah, yang bisa dilakukan oleh peziarah sewaktu-waktu atau 

kapan saja dan dilakukan setiap malam jumat kliwon atau dan malam jumat 

lainya.  

Masyarakat Desa Tarub dan para peziarah yang berdoa dimakam Ki 

Ageng Tarub tidak semata-mata meminta langsung kepada roh dari Ki Ageng 

Tarub. Seperti penuturan dari para informan bawasannya mereka (peziarah) 

mereka berdoa di makam Ki Ageng Tarub adalah mengharapkan barokah atau 

wasillah dari Ki Ageng Tarub, dan Makam Ki Ageng Tarub ini hanya sebagai 

lantaran (perantara) agar doa-doanya cepat dikabulkan oleh allah SWT. Hal ini 

seperti apa yang diutarakan oleh (Twikromo 2006:21) yang menyatakan bahwa 

manusia jawa percaya bahwa di dalam alam adikodrati ada sesuatu zat yang tidak 

kelihatan dan menguasai alam yaitu Allah, zat yang maha tertinggi. Maka untuk 

menjembatani jarak tersebut manusia jawa percaya akan adanya mahkluk-

mahkluk rohani yang mendampingi dari jarak dekat. 
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Banyak peziarah baik dari Desa Tarub sendiri maupun dari luar kota yang 

melakukan ritual di makam Ki Ageng Tarub, dengan harapan keinginan dan 

doanya dapat terkabul. Seperti penuturan dari salah seorang peziarah dari godong 

Purwodadi bernama bapak Supriyanto 38 tahun yang bekerja sebagai penjual mie 

keliling menyatakan: 

”Saya berziarah di makam Ki Ageng Tarub ini pertama supaya rezeki 
saya dalam berjualan dipermudah dan supaya saya mendapatkan 
ketenangan batin” 

 
Masyarakat yang melakukan ziarah makam Ki Ageng Tarub, berasal dari 

berbagai golongan sosial antara lain masyarakat umum, orang-orang pondokan 

(pesantren), Islam Kejawen, para PNS, dan para Musafir (baik dari padepokan 

pesilatan maupun dari pondok pesantren). Para musafir ini yang berziarah 

dimakam Ki Ageng Tarub ini adalah seorang yang sedang melakukan laku 

spiritual (perjalanan spritual dengan napak tilas makam-makam penyebar agama 

islam dan pada makam keramat lainya) yang diutus oleh gurunya sebagai ujian 

untuk menerima sebuah ilmu tertentu atau untuk mewarisi tangkup pemerintahan 

dalam sebuah pondok pesatren.  

Ritual ziarah di Makam Ki Ageng Tarub ini merupakan suatu wujud atau 

bentuk penghormatan dari seoarang Wali penyebar agama islam khusunya di Desa 

Tarub dan seorang tokoh yang menurunkan raja-raja jawa sekarang ini. Sikap 

hormat tersebut diwujudkan dengan mendatangi atau menziarahi makam beliau 

dengan harapan mendapatkan berkah atau barokah dari Ki Ageng Tarub. 
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D. Perilaku Peziarah Makam Ki Ageng Tarun Dari Tahun 1945-1965 

1. Pada Masa Kemerdekaan Sampai Tahun 1965 

Masa kemerdekaan makam Ki Ageng Tarub hanya diziarahi oleh 

Penduduk Tawangharjo karena pada masa tersebut Makam Ki Ageng Tarub 

belum dikenal. Di samping itu juga Penduduk Tawangharjo ikut serta dalam 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagaian peziarah 

pada masa itu adalah pejuang yang hanya bersemedi di Makam Ki Ageng 

Tarub. Menurut keyakinan yang berkembang saat itu, siapa yang berziarah di 

Makam Ki Ageng Tarub akan diberikan keamanan, kemakmuran serta 

kasekten bagi peziarah. 

 Pada masa kemerdekaan perilaku peziarah Makam Ki Ageng Tarub 

adalah dengan membawa bunga-bunga setaman dan membakar kemenyan 

kemudian peziarah mulai menjalankan kegiatan bersemedi yang di dahului 

dengan menbaca doa-doa baik dengan menggunakan bahasa jawa maupun 

dengan bahasa arab di Makam Ki Ageng Tarub karena kuatnya gerakan 

kebatinan yang berkembang diseluruh jawa. 

Usai kemerdekaan gerakan spiritual kebatinan berkembang diseluruh 

jawa, perkembangan gerakan kebatinan di Jawa Tengah sendiri dipicu oleh 

perubahan yang terjadi di Masyarakat Jawa yaitu perubahan dalam keyakinan 

tentang Agama Islam yang lebih condong ke islam kejawen, karena 

diakibatkan kalangan islam santri yang menekan kaum abangan untuk menaati 

ajaran islam yang lebih murni. 
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Bapak Kamil usia 68 tahun menuturkan pengalaman beliau pada tahun 

1960 an tentang pengalaman spiritual beliau di makam Ki Ageng Tarub 

sebagai berikut: 

”Biyen aku nang makam Ki Ageng Tarub yaroh lan semedi nang jero 
makam, karo gowo kembang lan menyan dongane gowo boso jowo lan 
arab”(dulu saya dimakam ki ageng tarub berziarah dan bersemedi di 
dalam makam Ki Ageng Tarub dengan membawa bunga dan 
membakar dupa (menyan) dengan mengukanan bahasa jawa dan arab 
supaya maksud dan keinginan saya dapat tercapai (dirahasiakan 
maksud dan tujuan) ”  (wawancara dengan bapak kamil umur 68 tahun 
pensiunan guru tanggal 30 maret 2009) 

 
Menurut De Gusman (2006: 15) menyatakan bahwa gerakan kebatinan 

adalah jawaban dari berbagai kalangan dimasyarakat jawa yang memerlukan 

kehidupan spiritual yang lebih mendalam. Lama-kelamaan para penganut 

gerakan kebatinan membentuk kelompok-kelompok kecil yang kemudian 

membagun paguyuban nasional di Semarang pada tahun 1956 yang diketuai 

oleh Wongsonegoro SH . Pada tahun 1964, ada sedikitnya 260 aliran kecil 

yang terdaftar di Pengawasa Aliran Kepercayaan Masyarakat (pakem) dalam 

Departemen Agama. Di Jawa tengah ada 217 aliran kepercayaan dan daerah 

paling besar berkembangnya aliran kepercayaan di jawa tengah ialah di Solo, 

karena merupakan pusat dari gerakan kebatinan, dimana ada di solo sendiri 

ada 177 dan sisanya 40 aliran tersebar di jawa tengah. Aliran kepercayaan 

masyarakat ini dijalankan oleh pengikut-pengikutnya setelah mendapatkan 

ilmu dari salah satu aliran kepercayaan ini, maka orang tersebut harus 

melengkapinya dengan cara berpuasa dan bersemedi dimakam keramat dalam 

waktu yang telah ditentukan. Sebagian kecil dari budaya kebatinan  ini 

biasanya mempunyai anggota tak lebih dari 200 orang namun ada yang 
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beranggotakan lebih dari 1000 orang yang tersebar di berbagai kota di jawa 

tengah dan terorganisasi dalam cabang-cabang. dan lima yang besar adalah (1) 

Hardapusara dari Purworejo, (2) Susila Budi Darma (SUBUD) yang asalnya 

berkembang di Semarang, (3) Paguyuban Ngesti Tunggal (PANGESTU) dari 

surakarta, (4) Paguyuban Sumarah dan (5) Sapta Darma dari yogyakarta. 

Pada tahun 1965 terjadi peristiwa berdarah G30S/PKI dengan 

dinyatakan bahwa PKI merupakan bahaya laten dan harus ditumpas sampai 

akar-akarnya. Banyak aliran kepercayaan masyarakat diawasi oleh pemerintah 

karena di khawatirkan menjadi tempat persembunyaian para anggota dan 

simpatisan dari PKI. Aliran kepercayaan yang dinyatakan bahwa anggota 

aliran kepercayaan itu simpatisan dari PKI maka aliran kepercayaan  

dibubarkan oleh pemerintah.  

Tahun 1945-1965 perilaku peziarah Makam Ki Ageng Tarub masih 

menerapkan perpaduan antara, kepercayaan hindu, dan ajaran tasawuf islam. 

Perilaku dan ajaran yang dianut oleh peziarah pada masa itu bisa dikatakan 

sebagai kejawen. Hal ini bisa dilihat dari ritual yang mereka lakukan dalam 

berziarah, seperti membaca bacaan dengan bahasa jawa islam, membawa 

bunga setaman, dupa dan menyan.  

Motivasi berziarah pada tahun 1945-1965 dilandasi oleh niat dan 

tujuan yang didorong oleh kemamuan batin yang mantap. Motivasi pada tahun 

1945 sampai 1965 adalah untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, 

kemakmuran dan kesakten. Melihat kondisi makam pada tahun ini masih 

kurang terawat dan dindingnya hanya terbuat dari anyaman bambu dan kanan 
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kiri makam adalah hutan, sehingga nilai kesakralan makam Ki Ageng Tarub 

benar-benar terasa pada masa itu.  

2. Pada Tahun 1965-1998 

Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat oleh pemerintah membuat 

ketakutan masyarakat pada tahun 1965 atau pada masa orde baru, 

mengakibatkan mereka tidak berani mendirikan kembali pakem yang telah di 

bubarkan oleh rezim orde baru. Para peziarah makam Ki Ageng Tarub sudah 

tidak lagi membawa nama dari aliran kepercayaan masyarakat yang diklaim 

pemerintah orde baru sebagai tempat naungan anggota atau simpatisan PKI 

karena takut diangggap sebagai mantan PKI. Meski terjadi pelaranggan aliran 

kepercayaan namun peziarah tetap melaksanakan ritual ziarah akan tetapi 

peziarah datang tidak menggunakan bendera pakemNya, mereka datang 

dengan sendiri-diri atau berkelompok. 

Menurut penuturan juru kunci makam Ki Ageng Tarub Priyohastono 

Adipuro yang menyatakan tentang ketentuan bagi para peziarah Makam Ki 

Ageng Tarub pada tahun 1965-1998 sebagai berikut: 

”Jika pengunjung mau berziarah di makam Ki Ageng Tarub dia harus 
percaya terlebih dahulu terhadap Keberadaan makam Ki Ageng 
Tarub,dia harus dalam keadaan suci lahir dan batin maka insya allah 
doa-doanya akan di kabulkan oleh allah SWT melalui perantara Ki 
Ageng Tarub”  

 
Makam Ki Ageng Tarub pada tahun 1965 tersebut belum tertata 

dengan baik sehingga pelayanan terhadap peziarah pun juga ala kadarnya. 

Pada tahun 1994 keraton surakarta mulai memperhatikan makam-makam 

leluhurnya sehingga pada tahun ini mulai memperbaiki bangunan dinding 
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makam Ki Ageng Tarub mulai ditembok dan dikeramik tetapi pada banguan 

inti makam masih berdindingkan kayu (lihat halaman 68). Peziarah yang akan 

berziarah harus lapor dahulu maksud dan tujuhan terhadap juru kunci makam. 

Setelah diterima, oleh juru kunci peziarah diizinkan untuk melakukan ritual 

berziarah menurut agama dan kepercayaan dan keinginan masing-masing. 

Pada umumnya Peziarah dalam melakukan ritual menggunakan berbagai 

media yaitu kembang (bunga), membakar kemenyan dan membaca Ayat-ayat 

Al-Quran berupa Yasin dan Tahlil.  

Peziarah setelah selesai berziarah biasanya ada yang memberikan 

sumbangan atau infak seikhlasnya baik dimasukkan langsung didalam kotak 

amal yang telah disediakan pengurus makam atau diserahkan langsung kepada 

juru kunci makam Ki Ageng Tarub, ini dilakukan untuk menjaga supaya 

makam Ki Ageng Tarub tetap terjaga dengan baik. 

Menurut penuturan juru kunci makam Ki Ageng Tarub RT. 

Pritohastono adipuro 42 tahun yang menyatakan: 

”Penyediaan kotak amal ini dilakukan setelah bagunan Ki Ageng 
Tarub mulai dibangun yaitu mulai tahun 1994 untuk membantu 
pembiayaan pembagunan pada saat itu disamping biaya dari pemda 
kabupaten grobogan dan keraton surakarta, sampai sekarang setiap 
sumbangan yang diberikan oleh peziarah setelah terkumpul semuanya 
digunakan untuk membiayai perawatan makam Ki Ageng Tarub baik 
untuk membiaya pembayaran tagihan listrik, air, dan perawatan 
lainya”. 
 

3. Perilaku Peziarah Pada Tahun 1998-2008  

Wujud kepercayaan peziarah terhadap makam Ki Ageng Tarub 

membentuk pola kelakuan dalam sistem kepercayaan masyarakat agar tetap 

bertahan, dipenuhi dengan melaksanakan ritual-ritual tertentu misalnya 
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pemberian sesaji berupa kembang setaman (bunga), menyan (dupa) dan lain 

sebagainya.  

Ziarah sebagai ritual keagamaan dan sistem kepercayaan merupakan 

pola perilaku masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

dimana saat manusia butuh sesuatu yang dianggap tidak dapat dipenuhi secara 

akal dengan melakukan berbagai ritual, seperti tabur bunga, dan bakar 

kemenyan dimakam dengan harapan masalah dan keinginannya dapat 

dipecahkan dan tercapai. tetapi tidak semua pengunjung membawa bunga 

setaman, kemenyan, ada juga peziarah yang hanya membaca tahlil dan yasin 

di makam kemudian ditutup dengan memohon kepada allah.  

Kepercayaan pengunjung dalam berziarah dimakam Ki Ageng Tarub 

ini tergantung dari keyakinan peziarah, juru kunci makam Ki Ageng Tarub 

tidak melarang peziarah membawa bunga setaman dupa (kemenyan) untuk di 

taburkan di atas pusara Ki Ageng Tarub dan membakar dupa (kemenyan) di 

dalam ruangan makam. Seperti penuturan juru kunci makam Ki Ageng Tarub 

RT. Priyohastono Adipuro 42 tahun sebagai berikut: 

”saya tidak melarang peziarah membawa kembang dan membakar 
dupa di dalam makam karena itu merupakan kepercayaan dari  setiap 
peziarah disamping itu juga hanya untuk wewangian (pengharum) 
ruangan” 

 
Peziarah makam pada masa setelah reformasi peziarah tidak hanya 

berasal dari penduduk lokal kecamatan tawangharjo tetapi juga berasal dari 

luar kota. Ada tatacara yang harus ditaati oleh peziarah yang berasal dari luar 

kota yaitu diharuskan melapor terlebih dahulu kepada Juru Kunci Makam Ki 

Ageng Tarub mengenai maksud kedatanganya. Hal ini diberlakukan supaya 
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juru kunci dapat mengerti maksud kedatangannya berziarah di makam Ki 

Ageng Tarub, Setelah itu peziarah mendapatkan penjelasan dari juru kunci 

makam Ki Ageng Tarub.  

Peziarah yang berasal dari luar Desa Tarub M Zaenuri 30 tahun 

menuturkan pengalamannya berziarah: 

”Orang berziarah harus suci baik suci hati, pikiran dan saci raga 
dengan berwudhu terlebih dahulu doa yang akan kita haturkan kepada 
Allah SWT melalui perantara Ki Ageng Tarub akan dapat cepat 
terkabul”(wawancara tanggal 30 Mei 2009) 

 
Menurut pengamatan peneliti peziarah yang datang untuk berziarah di 

Makam Ki Ageng Tarub sebelum masuk ke dalam komplek malam Ki Ageng 

Tarub mereka duduk-duduk dahulu sembari menunggu giliran masuk, dengan 

berbincang-bincang dengan juru kunci makam, teman, atau peziarah lainya. 

Setelah mendapatkan giliran masuk, peziarah langsung mencari tempat yang 

nyaman di dalam makam karena makam Ki Ageng Tarub. Di dalam makam 

Ki Ageng Tarub bangunan tidak ada dinding penyekat atau penutup hanya 

makam Ki Ageng Tarub tertutup oleh selambu putih sehingga peziarah dapat 

langsung berhadapan dengan pusara makam Ki Ageng Tarub di balik 

selambu. Setelah pengunjung selesai berziarah dimakam Ki Ageng Tarub 

biasanya peziarah ada yang langsung pulang, ada yang berbincang-bincang 

atau bertukar pengalaman dengan peziarah lainya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Latar belakang keberadaan makam Ki Ageng Tarub di Desa Tarub 

merupakan bentuk penghormatan masyarakat setempat terhadap orang 

yang dianggap suci atau keramat seperti seperti para wali (Auliya) dan 

ulama. Makam Ki Ageng Tarub adalah makam para wali (Auliya) dan para 

ulama terdahulu yang berperan dalam penyiaran dan penyebaran agama 

Islam di daerah Tarub dan sekitarnya, di samping itu Ki Ageng Tarub 

adalah leluhur dari Raja-raja Mataram Islam (Surakarta dan Yogyakarta). 

Pemerintah Kabupaten Grobogan menjadikan komplek makam Ki Ageng 

Tarub sebagai kawasan wisata religius di Kabupaten Grobogan yang juga 

merupakan salah satu bukti sejarah adanya Islamisasi lokal di Kabupeten 

Grobogan. Meskipun penulis tidak melakukan penelitian mengenai tokoh 

Ki Ageng Tarub sendiri, namun dalam uraian ini masih menjadi 

pertanyaan mengenai siapa tokoh Ki Ageng Tarub, yaitu sebagai berikut: 

a. Yang dimaksud Ki Ageng Tarub dalam uraian ini adalah seoarang 

tokoh penyebar agama Islam, yang memiliki karomah dapat menikahi 

bidadari. Kelak dari pernikahan inilah keturunan Ki Ageng Tarub 

menjadi raja di tanah Jawa (Raja Surakarta dan Raja Yogyakarta). 

84 
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b. Masyarakat Tawangharjo memandang makam Ki Ageng Tarub ini 

merupakan makam seoarang tokoh penyebar syiar Islam yang juga 

bergelar Ki Ageng Tarub yang nama aslinya adalah Kidang Telangkas. 

c. Tradisi atau budaya yang terdapat di makam Ki Ageng Tarub berupa 

Haul yang diadakan setiap bulan Sapar pada setiap tanggal 15 

(perhitungan bulan jawa), Buka Luwor dan Bersih Desa yang di 

selenggarakan setiapa pada bulan Apit (perhitungan bulan jawa) 

d. Masyarakat Desa Tarub memaknai makam Ki Ageng Tarub sebagai 

sebagai makam keramat, makam seoarang penyebar Agama Islam dan 

merupakan leluhur para Raja Mataran Islam (Raja Surakarta dan Raja 

Yogyakarta). 

2. Keberadaan makam Ki Ageng Tarub di Desa Tarub memberikan pengaruh 

yang besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial dan 

budaya. Dalam bidang syiar Agama Islam yang secara damai 

menyebarkan Agama Islam walau pun masih menggunakan tata cara 

Sinkretisme yaitu perpaduan antara budaya sebelumnya (Pra-Islam), syiar 

juga terlihat dalam bentuk keramaian masyarakat yang berziarah atau yang 

mengunjungi makam tersebut. Dalam bidang sosial ekonomi masyarakat 

makam Ki Ageng Tarub dapat meningkatkan ekomomi masyarakat 

setempat dan sekitarnya walaupun bersifat insidental serta dapat 

menambah kas desa dan dalam bidang organisasi sosial, menumbuhkan 

organisasi yang bersifat keagamaan dan kekeluargaan. Sedangkan dampak 

budaya mengacu pada religi yang menyangkut aktifitas ziarah sebagai 
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bentuk Sinkretisme budaya Pra Islam, sistem nilai budaya memunculkan 

kegotong-royongan masyarakat dalam setiap upacara keagamaan pada 

makam ki ageng tarub dan adat-istiadat yang memberi corak khusus dalam 

kehidupan masyarakat seperti Haul (Khol), Tahlilan dan Selametan yang 

dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat diharapkan agar tetap menjaga dan memelihara salah satu 

bukti budaya sejarah lokal khususnya di daerah Desa Tarub, Kecamatan 

Tawangharjo Kabupaten Grobogan. 

2. Bagi pemerintah hendaknya mengupayakan pengelolaan secara intensif 

mengenai peninggalan budaya lokal khusunya bersifat religius dan 

memberikan perhatian khusus agar tetap terjaga kelangsungannya. 

3. Diharapkan kepada para peneliti untuk mempelajari lebih lanjut mengenai 

peninggalan-peninggalan sejarah lokal agar dapat diperkaya sejarah 

budaya nasional yang semakin jarang diketahui seiring dengan 

perkembangan Zaman. 

4. Diharapkan tidak terjadi atau perkembangan praktek negatif seperti 

kemusrikan, kemaksiatan, kebodohan dan kejahatan sosial lainya. 

5. Perlu adanya penelitian atau studi lebih lanjut mengenai tokoh Ki Ageng 

Tarub. 
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