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Upacara selamatan sesudah kematian merupakan upacara selamatan yang masih 
dilestarikan dalam masyarakat. Pada tahapan upacara selamatan yang terakhir atau 
keseribu hari (nyewu) merupakan upacara terbesar. Saat upacara nyewu terdapat 
perilaku keagamaan dan unsur-unsur selamatan yang berbeda dari upacara selamatan 
sebelumnya. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Bumireja upacara selamatan nyewu 
merupakan upacara pemutusan hubungan antara keluarga dan roh arwah yang 
meninggal. Upacara selamatan sesudah kematian di Desa Bumireja mengalami 
sinkretisasi dari berbagai sistem kepercayaan meliputi sistem kepercayaan budaya Jawa, 
sistem kepercayaan budaya Sunda, dan unsur agama Islam. Sinkretisme pada upacara 
selamatan sesudah kematian dapat dilihat dari unsur-unsur selamatan dan perilaku 
keagamaan. Masyarakat Desa Bumireja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap 
melangsungkan upacara selamatan sesudah kematian sebagai peristiwa yang sakral. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui sinkretisasi antara budaya Jawa, budaya 
Sunda, dan unsur Islam dalam perilaku keagamaan pada upacara selamatan nyewu di 
Desa Bumireja. (2) Mengetahui sinkretisasi antara budaya Jawa, budaya Sunda, dan 
unsur Islam dalam unsur-unsur selamatan pada upacara selamatan nyewu di Desa 
Bumireja. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Desa Bumireja 
Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Fokus penelitiannya adalah sinkretisme 
dalam upacara selamatan nyewu mengenai unsur-unsur selamatan dan kelakuan 
keagamaan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bumireja dengan 
berbagai latar belakang yang berbeda, yaitu latar belakang pendidikan dan pekerjaan 
yang berbeda. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik tringulasi. 
Analisis data menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) perilaku keagamaan pada upacara 
selamatan nyewu mengalami sinkretisasi antara kepercayaan Jawa, kepercayaan Sunda 
dan unsur Islam. Upacara selamatan nyewu berlangsung di rumah duka dan pagi harinya 
di pemakaman. Ritual yang berlangsung di rumah duka meliputi mendoakan yang 
meninggal (tahlil) dan kenduri. Masyarakat percaya doa yang dibacakan di rumah 
sampai kepada orang yang meninggal. Ritual yang berlangsung di pemakaman yaitu 
menyiramkan air bunga tiga rupa ke makam almarhum. Ritual menyiramkan air tersebut 
bertujuan supaya almarhum tidak merasa panas di alam kubur. Waktu dilaksanakannya 
upacara selamatan nyewu yaitu pada sore hari setelah sholat maghrib. Untuk 
menentukan hari upacara selamatan nyewu menggunakan hitungan dari orang Jawa 
berdasarkan hari meninggal dan pasarannya. Upacara selamatan nyewu merupakan 
upacara terbesar dari upacara sebelumnya. Pada saat upacara nyewu keluarga 
memperbaiki makam yaitu dengan cara nyandhi atau ngijing. Model kijing yang 
berkembang di Desa Bumireja merupakan model kijing masyarakat Sunda. Kijing 



dibuat sendiri oleh keluarga serta di tengah-tengah kijing ditanami pohon dan bunga. (2) 
Unsur-unsur selamatan pada upacara nyewu mengalami sinkretisasi antara kepercayaan 
Jawa, kepercayaan Sunda, dan unsur Islam. Terdapat dua sesaji saat upacara selamatan 
nyewu yaitu sesaji untuk leluhur dan sesaji untuk kenduri. Sesaji untuk leluhur 
merupakan sinkretisasi antara kepercayan Jawa dan kepercayaan Sunda. Pada sesaji 
untuk leluhur terdapat bunga tiga rupa ditaruh di dalam air dan terdapat berbagai macam 
makanan yang disukai oleh almarhun semasa hidupnya. Makanan untuk kenduri 
dipersembahkan kepada roh leluhur di sekitar tempat tinggal. Terdapat makanan pada 
kenduri yang dipersembahkan untuk Rasulullah yang bertujuan untuk mendapat 
safa’atnya di alam kubur. Salah satu hal yang khas dalam upacara selamatan nyewu 
terdapat ritual menyembelih hewan korban yaitu kambing. Ritual penyembelihan 
kambing bertujuan hewan tersebut dijadikan kendaraan almarhum di alam kubur. Hal 
yang utama dalam upacara selamatan adalah doa. Doa pada upacara selamatan sesudah 
kematian terdapat dua versi yaitu versi abangan dan versi santri. Doa versi abangan 
yaitu menggunakan bahasa jawa yang bertujuan meminta perlingdungan kepada Allah 
dan para leluhur setempat. Sedangkan doa versi santri yaitu menggunakan bahasa Jawa 
dan Arab yang bertujuan meminta perlindungan hanya kepada Allah. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) bagi generasi tua di Desa 
Bumireja untuk lebih melibatkan generasi muda dalam proses upacara selamatan 
sesudah kematian. 2) Bagi generasi muda di Desa Bumireja untuk belajar dan 
melestarikan tradisi upacara selamatan supaya tetap bertahan dalam era globalisasi. Para 
generasi muda harus memahami secara menyuluruh mengenai fungsi dan tujuan upacara 
selamatan sesudah kematian. 
 


