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PRAKATA 

 

Masyarakat Jawa memiliki sejumlah tradisi yang merupakan warisan 

kebudayaan bangsa. Tradisi itu ada yang masih hidup hingga sekarang dan ada 

yang hilang ditelan masa. Salah satu tradisi yang masih hidup hingga sekarang 

adalah tradisi menyambut tahun baru Jawa yang dikenal dengan sebutan ”Suran 

atau Suranan”.  

 Pengkajian tradisi seperti tradisi ”Suran” penting untuk mengetahui nilai 

budaya yang dianut dalam sebuah kesatuan sosial tertentu. Tesis ini merupakan 

salah satu usaha peneliti untuk mengungkap tradisi yang masih hidup dalam 

masyarakat Jawa. Kajian tradisi difokuskan pada analisis perbandingan, tradisi 

”Suran”                  di Surakarta dan Wonosobo. Pemilihan fokus didasarkan pada 

pertimbangan bahwa Surakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa, tempat tradisi 

besar dikembangkan. Sementara itu pedesaan Wonosobo dianggap mewakili 

tradisi kecil, tradisi pedesaan. Keduanya sama-sama dalam lingkup geografi 

budaya Jawa, hanya saja yang pertama masuk dalam kategori Kuthafara dan yang 

kedua masuk kategori mancanegara. 

 Harus diakui bahwa penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa budi 

baik sejumlah pihak. Sehubungan dengan hal itu perlu disampaikan ucapan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang membantu kelancaran penelitian dan penyajian 

hasil dalam bentuk tesis ini. Pertama-tama disampaikan ucapan terimakasih 

kepada kedua pembimbing, yakni Prof. Dr. Wasino, M.Hum. dan Prof. Dr. 
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Suran merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat Jawa untuk 
menyambut tahun baru sesuai dengan sistem penanggalan Jawa. Tradisi ini 
semula merupakan tradisi besar, kemudian  menyebar di kalangan masyarakat 
biasa.  Tesis ini  mengupas tradisi Suran di pusat istana Surakarta dan 
dibandingkan dengan tradisi Suran di pedesaan, yakni Wonosobo. permasalahan 
yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dan persamaan 
antara tradisi Suran di Istana Kesunanan Surakarta dan Pedesaan Wonosobo. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian dokumentasi dan penelitian 
lapangan. Penelitian dokumentasi ditujukan pada sumber-sumber dokumen 
mengenai upacara tradisi suran  yang pernah di lakukan di Surakarta dan 
Wonosobo. penelitian lapangan ditujukan kepada informan yang mengetahui 
pelaksanaan upacara tradisi dan objek kegiatan upacara tradisi. Analisis data 
menggunakan analisis perbandingan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara 
tradisi Suran di Surakarta dan Wonosobo.  Persamaan terlihat pada essensi tradisi 
untuk menyambut datangnya tahun baru. Mereka sama-sama melakukan refleksi 
historis apa yang telah terjadi dengan maksud untuk perbaikan di masa yang akan 
datang. Perbedaan terlihat dalam hal media dan prosesi upacara. Media keraton 
menggunakan lingkung istana, terutama jalan-jalan yang mengitari Beteng istana 
dan simbol-simbol keramat raja, seperti pusaka, kerbau bule, dan semacamnya.               
Di Wonosobo media menggunakan lingkungan alam seperti gunung, sungai, dan 
danau. Prosesi juga berbeda. Di wilayah Surakarta keterlibatan masyarakat hanya 
sekedar pengikut pasif, sedangkan di Wonosobo banyak elemen masyarakat 
menjadi pengikut aktif, termasuk inisiator dan penyelenggara. 
 Simpulan ayang dapat ditarik bahwa upacara tradisi Suran merupakan 
tradisi yang telah lama di laksanakan baik Surakarta maupun Wonosobo. Di Solo 
akar budaya Islam dan pra Islam cukup kental. Sementara itu di Wonosobo 
pengaruh pra Islam lebih dominan.  
 
 
 
 
 
 
 



 

x 
 

ABTRACT 
 

Nurshodiq. 2008. Suran Tradition in Javanes Comunity Comparative Analysist 
Between Surakarta and Wonosobo Areas, Tesis. 
Program Studi Pendidikan IPS. Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I  : Prof. 
Dr. Wasino, M.Hum Pembimbing  II  : Prof. Dr. 
Maman Rachman, M.Sc. 

 
Keywords : Suran, Tradition, Java, Calender 
 

Suran is a kind of tradition among Javanese to welcome a new year 
according to the Javanese calendar. This tradition was used to be    a great 
tradition which was spread to common people compared to the Suran tradition in 
Wonosobo the problems would be examined is how differ and similar are the 
Suran tradition at the Surakarta palace and in Wonosobo. 

This research combined documentation and field researches. The 
documentation research was explored to examine documented sources about the 
Suran tradition ceremonies ever held in Surakarta and in Wonosobo. The field 
research was explored to examine any oral information from those who know how 
this Suran tradition was held in these two places and any objects involved. Data 
was examined by comparison analysis. 

The result of this research showed that there are some similarities and 
differences between Suran traditions held in Surakarta and Wonosobo. The 
similarity lays on the essences of this traditions to welcome a new year. People 
who were involved in this Suran tradition of both Surakarta and Wonosobo did 
historical reflection of what they had done in order to make some betterment for 
the future. The differences lay on the media and the ceremony procession. The 
media being used by the Surakarta palace was the palace environment especially 
the fort surrounding roads and mystical symbols of the Surakarta King such as the 
heritage equipment, the albino buffalo and so on. Meanwhile in Wonosobo, the 
media being used was natural environment such as the mountain, the river and the 
lake. The procession between these two places was also different. People 
involvement in Surakarta was just passive followers of the Suran tradition while 
in Wonosobo people became active followers or event became initiators and the 
hosts. 

The conclusion can be drawn is the Suran tradition ceremony has been 
held for such a long time both in Surakarta and Wonosobo. The Suran tradition in 
Surakarta was influenced by the pre-Islamic and Islamic culture while he Suran 
tradition in Wonosobo was dominated more by the pre-Islamic culture. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang: 

Suran merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat Jawa untuk 

menyambut tahun baru sesuai dengan sistem penanggalan Jawa. Tradisi ini 

semula merupakan tradisi besar, tradisi yang dikembangkan di Istana Kerajaan 

Mataram Islam, kemudian  menyebar di kalangan masyarakat biasa dalam 

berbagai bentuk kegiatan atau perilaku spiritual. 

Orang Jawa menyambut tahun baru Jawa dengan kegiatan yang dikenal 

dengan nama Suran atau tanggap warsa. Kediatan ini berbeda dengan 

peringatan tahun baru Masehi yang umumnya dilakukan dengan pesta pora, 

atau tahun baru Imlek dengan beramai-ramai, orang Jawa menyambut tahun 

barunya dengan berbagai laku mesu budi (keprihatinan). Bentuk perilaku ini 

berbagai macam.        Di lingkungan istana Jawa, yakni Kesunanan, 

Mangkunegaran, dan Kesultanan Yogyakarta orang menyambut tahun baru 

dengan cara mengelilingi benteng keraton (ngubengi beteng keraton) atau pura 

dengan membisu dibelakang kirap pusaka keraton yang dipandang ampuh atau 

mampu menolak mala petaka. Selain itu ada masyarakat yang mengelilingi 

keraton Surakarta dengan menyertai perjalanan kerbau Kyai Slamet yang 

dikeramatkan. Di kampung-kampung diadakan kegiatan lek-lekan (berjaga)  

dengan diiringi upacara selamatan, tumpengan, macapatan, hening cipta, 
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keliling kampung, dan semacamnya. Di sejumlah tempat keramat sejumlah 

orang Jawa  “nglakoni”, seperti berendam di sumber mata air, bermalam di 

makam orang suci, “larung sesaji”, dan lain sebagainya. Dengan semakin 

meningkatnya pemahaman agama Islam di kalangan masyarakat, kegiatan 

Suran dilengkapi dengan kegiatan pengajian atau ceramah keagamaan. 

Sebelum Islam masuk ke wilayah Nusantara dengan tradisi penanggalan 

hijriah, di tanah Jawa telah terdapat sistem penanggalan. Sistem penanggalan 

itu dikenal sebagai , kalender Saka yang dimulai tanggal  15 Maret  78 Masehi. 

Dalam cerita tutur Jawa disebukan bahwa kalender ini dimulai saat Ajisaka, 

tokoh legendaries Jawa yang dipercaya sebagai pencipta huruf Jawa datang   

dari India ke  tanah Jawa. Penanggalan ini berasal dari tradisi Hindu yang sudah 

digunakan di India. Dengan demikian Seperti halnya tahun masehi, tahun Saka 

ini didasarkan pada perhitungan peredaran matahari mengitari bumi 

(Kamajaya.1995:221).  

Sistem penanggalan Saka digunakan oleh masyarakat Jawa selama 

berabad-abad dan baru mengalami pembaharuan pada pada masa pemerintahan 

Sultan Agung raja Mataram Islam termasyur yang  memerintah  pada tahun 

1613-1646. raja ini berusaha  menggubah penanggalan Jawa dengan cara 

memadukan  tradisi penanggalan penanggalan Hindhu (Saka)  dengan tradisi 

penanggalan Islam (tahun Hijriah).  

Dalam memadukan dua tradisi penanggalan itu, Sultan Agung memilih  

perhitungan bulan sebagai dasar perhitungannya. Akan tetapi nama dan istilah 

penanggalan masih melanjutkan tradisi penanggalan Saka. Dengan demikian 
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tanggal satu Sura (tahun pertama penaggalan Jawa) jatuh bersamaan dengan 

tanggal 1 Muharam. Tahun  pertama penaggalan Jawa adalah tahun 1555 Saka 

atau tahun 1613 Masehi. Tahun baru kali ini merupakan tahun baru Jawa 1938 

Saka  atau 1427 Hijriah. 

Kebijakan menggubah kalender tersebut didasarkan pada kepentingan 

politik dan sosial budaya masyarakat Jawa yang sudah beragama Islam. Dalam 

kalender baru, hari-hari raya Islam (Maulid Nabi, Idul Fitri, dan Idul Adha) 

dapat dirayakan di Keraton Mataram dengan sebutan grebeg. Grebeg yang 

berarti keramaian itu dapat dirayakan bersesuaian dengan kalender Hijriyah. 

Berdasarkan aspek sejarah asal-usul Suran itu, maka tradisi Suran 

seharusnya memiliki kesamaan antara daerah satu dengan daerah lain. Akan 

tetapi karena telah masuknya budaya setempat dalam prosessi upacara tradisi 

tersebut, maka dimungkinkan adanya variasi dan perbedaan pelaksanaan dan 

pemaknaan terhadap nilai tradisi tersebut.  

Surakarta merupakan salah satu kebudayaan Jawa. Sementara itu 

Wonosobo bukan meruakan pusat Kebudayaan Jawa, tetapi merupakan 

kebudayaan Jawa bagian luar. Meskipun demikian di masa Mataram Islam, 

Wonosobo merupakan bagian dari Kesunanan Surakarta. 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dan persamaan antara tradisi Suran  
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di Istana Kesunanan Surakarta dan Pedesaan Wonosobo? Permasalahan 

tersebut dapat dirinci menjadi sejumlah pertanyaan penelitan : 

1. apa maksud dan tujuan dari penyelenggaraan upacara tradisi Suran baik      

di istana Kasunanan maupun di pedesaan Wonosobo? 

2. bagaimana prosesi upacara tradisi Suran pada istana Surakarta dan 

pedesaan Wonosobo? 

3. mengapa tradisi suran masih berlangsung dalam masyarakat Surakarta 

dan Wonosobo hingga saat ini? 

4. apa perbedaan dan persamaan antara  tradisi Suran pada masyarakat 

Surakarta dan Wonosobo? 

5. apakah makna yang terkandung dalam tradisi Suran di kedua tempat 

tersebut dan relevansinya bagi pendidikan pengetahuan sosial ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. menganalisis maksud dan tujuan dari tradisi masyarakat Jawa 

dalam menyambut tahun barunya dalam bentuk tradisi Suran. 

b. memetakan prosesi upacara  tradisi Suran pada masyarakat kota 

yang dahulu merupakan pusat pemerintahan dan kebudayaan Jawa 

dengan masyarakat pedesaan yang lokasinya jauh dari pusat 

pemerintahan dan kebudayaan Jawa. 
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c.  menganalisis faktor-faktor penyebab tradisi Suran masih 

berlangsung dalam masyarakat Jawa, baik di lingkungan bekas 

istana maupun di pedesaan. 

d. membandingkan perbedaan dan persamaan antara  tradisi Suran 

pada masyarakat di lingkungan pusat kebudayaan Jawa dengan 

masyarakat desa yang jauh dengan pusat kebudayaan Jawa. 

e.  menganalisis makna di balik upacara tradisi nilai-nilai yang 

bermanfaat untuk pendidikan pengetahuan social. 

 

2.  Manfaat Penelitian 

Secara akademis, penelitian ini memberikan sumbangan 

konseptuial dan teoretik tentang  adapt kebiasaan yang berkembang 

dalam masyarakat.  

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Kebudayaan 

untuk pengembangan kebudayaan yang ada di daerah Suraakrta dan 

Wonosobo. Sementara itu bagai Dinas Pariwisata berfungsi untuk 

pengembangan even-even wisata yang lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tradisi  dalam Masyarakat 

Setiap masyarakat memiliki tradisi yang hidup (living tradition) yang 

dihayati dan dilaksanakan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tradisi 

yang hidup itu merupakan perilaku berpola yang menjadi kesepakatan 

bersama di masa lalu yang berlanjut hingga masa kini. Tradisi yang hidup itu  

didasarkan kepada kepercayaan, mitos, legenda, dan nilai-nilai yang dihayati 

bersama oleh suatu kelompok masyarakat pendukungnya.  

Ada berbagai bentuk perwujudan living tradition dalam masyarakat. 

Pertama adalah tradisi lisan, yaitu kesaksian lisan yang disampaikan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. (Vansina, 1985) Tradisi lisan itu antara lain 

berbentuk (a) ungkapan tradisional, yaitu ungkapan-ungkapan dari masa lalu  

yang sampai kini masih digunakan oleh masyarakat pendukungya.  Ungkapan 

ketaatan pada hukum seperti “desa mawa cara negara mawa tata”, merupakan 

contoh ungkapan tradisional yang masih hidup dalam masyarakat Jawa,  

khususnya Jawa Tengah. (b),  Sajak dan puisi rakyat, yang di Jawa   disebut 

parikan, saloka, geguritan dan di Melayu disebut pantun. (c),  Pertanyaan 

tradisional yang  dikenal di Jawa dengan nama cangkriman.  (d) cerita prosa 

rakyat, seperti Andhe-andhe Lumut, Joko Tarub, Joko Nglinglung, dan 

sebagainya, dan (e), nyanyian rakyat. Kedua,  tradisi sebagian lisan yang 
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berbentuk  kepercayaan rakyat dan permainan rakyat. Ketiga, tradisi bukan 

lisan, misalnya makanan rakyat. Berbagai macam tradisi  ini oleh James 

Danan Jaya (1984) disebut Folklor. 

Upacara tradisional merupakan bagian dari tradisi lisan yang  tak dapat 

dimasukkan dalam salah satu kategori dari folklornya James Danan Jaya. Hal 

itu disebabkan dalam upacara tradisional sering terdapat aspek tradisi lisan, 

bukan lisan, dan sebagian lisan. Dengan kata lain dalam upacara tradisional 

terdapat campuran dari berbagai isi tradisi yang hidup dalam masyarakat. 

Sebagai produk kebudayaan masyarakat, upacara tradisional memiliki 

cirikhas yang unik. Keunikan itu adalah masih tetap berlangsungnya upacara-

upacara tradisi meskipun, kelompok masyarakat pendukungnya  telah 

mengenyam pendidikan yang tinggi dan bermigrasi jauh dari daerah tempat 

asalnya. Dalam kasus upacara bersih desa, misalnya banyak anggota 

masyarakat rela pulang ke kampung halamannya  hanya sekedar untuk 

mengikuti acara tersebut.  

Upacara tradisional merupakan representasi kebudayaan 

masyarakatnya. Sebagai representasi  kebudayaan, upacara tradisional 

mengandung nilai-nilai yang dihayati bersama oleh waga masyarakat 

pendukungnya. Nila-nilai yang terkandung dalam upacara tradisional itu ada 

yang masih disadari dan dihayati oleh masyarakatnya, tetapi  ada pula yang 

sudah tidak disadari dan tidak dihayati oleh masyarakatnya, terutama dari 

kalangan generasi muda  akibat salah tranformasi nilai dari generasi tua di satu 

pihak dan akibat pengaruh kebudayaan luar dan kebudayaan baru di lain 
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pihak. Dalam situsi demikian penyelenggaraan upacara tradisi telah 

mengalami pergeseran makna, dari sesuatu yang semula bersifat sakral 

menjadi sesuatu yang bersifat profan.  Akhirnya, upacara tradisi hanya sekedar 

melanjutkan kebiasaan yang dilakukan oleh para generasi sebelumnya tanpa 

memiliki makna yang bersifat batiniah. 

Ada berbagai jenis upacara tradisional dalam masyarakat Indonesia. 

Upacara itu  ada yang diselanggarakan secara individual maupun kelompok. 

Upacara yang diselenggarakan secara individual umumnya dilakukan oleh 

sebuah keluarga yang dalam pelaksanaannya juga melibatkan sanak keluarga 

atau warga masyarakat lainnya. Sementara itu upacara tradisi yang 

diselenggarakan secara kelompok adalah upacara tradisi yang digagas dan 

dilaksanakan oleh suatu komunitas atau masyarakat pendukung kebudayaan 

tertentu, misalnya tradisi Bersih Desa, Sedekah Laut, dan Suran. 

Ada berbagai macam upacara tradisi yang diselenggarakan secara 

individual, antara lain upacara yang terkait dengan “daur hidup”, dan upacara 

tolak bala.  Upacara tradisi “daur hidup” merupakan upacara untuk 

menyambut tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia sejak dari 

kandungan hingga meninggal dunia.  

 

Upacara “daur hidup” dilakukan pada saat seorang  ibu mengandung 

hingga melahirkan anak. Pada masyarakat Jawa terdapat sejumlah upacara 

ritual  yang terkait dengan upacara daur hidup ini. Upacara pertama adalah 

mitoni, yaitu upacara  menyambut kehadiran janin dalam kandungan  yang 
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telah berumur  7 bulan. Setelah bayi lahir dilakukan upacara brokohan, yaitu 

upacara menyambut kehadiran sang bayi di tengah-tengah keluarga. Lima hari 

setelah bayi lahir diselenggarakan upacara sepasaran yang umumnya diikuti 

dengan acara pesta dengan mengundang sanak keluarga.  Ketika tali pusar 

bayi sudah putus (sekitar dua minggu) diselenggarakan upacara puputan yang 

berarti bayi tersebut telah puput atau putus tali pusarnya. Tiga puluh lima hari 

setelah kelahiran bayi masih diselenggarakan upacara lagi yang dinamakan 

selapanan. Akhirnya  sang bayi sudah dianggap bukan bayi lagi setelah mulai 

dapat belajar berdiri dan kemudian berjalan. Upacara ini dikenal sebagai 

upacara tedhak siti.  

Upacara “daur hidup” yang diselenggarakan setelah upacara tedhak 

siti, jaraknya cukup jauh, yaitu setelah anak telah berusia remaja. Upacara itu 

adalah  khusus untuk anak laki-laki, yaitu ”sunatan”. Upacara selanjutnya 

adalah upacara pernikahan yang umumnya diselenggarakan setelah anak-anak 

mencapai akhil balig. Pada saat ini upacara pernikahan umumnya setelah 

anak-anak mencapai umur 24 tahun untuk wanita dan 26 tahun untuk laki-laki. 

Memang dengan masuknya pengaruh Barat ada upacara baru yang disebut 

ulang tahun. Akan tetapi upacara ini tidak semua anggota masyarakat 

melaksanakannya.  

Upacara terakhir dalam daur hidup adalah upacara kematian. Seperti 

halnya dalam upacara menyambut kedatangan manusia di dunia, di sebagian 

masyarakat upacara kematian juga cukup banyak memakan waktu dan biaya.      

Di Jawa dikenal adanya upacara tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus 
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hari,  360 hari (mendhak pisan), 720 hari (mendhak pindho) dan seribu hari 

(penghabisan), (Salamun. Dkk. 2002:43-53). Di Toraja upacara kematian ini 

bahkan diikuti dengan pesta besar-besaran dengan menyembelih kerbau.   

Upacara yang bersifat individual lain adalah upacara tolak bala. 

Contoh upacara ini dalam masyarakat Jawa adalah upacara ruwatan bocah 

sukreto. Upacara ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa bocah yang 

dianggap terkena sukreto (membawa nasib sial) akan mengalami nasib sial 

jika tidak diruwat dengan cara menanggap wayang dengan lakon Murwo Kolo. 

Ada berbagai jenis anak yang dikategorikan sukreto seperti anak laki-laki 

tunggal, anak perempuan tunggal, anak laki-laki dua, anak perempuan empat, 

dan sebagainya. Upacara tolak bala seperti ini semula diselenggarakan secara 

sendiri-sendiri oleh keluarganya, tetapi untuk menghemat sekarang banyak 

bermunculan ruwatan massal. (Soedarsono. dkk. (ed.),1985). 

Selain upacara yang diselenggarakan secara individiual oleh keluarga, 

ada banyak upacara-upacara tradisi yang diselenggarakan secara kolektif. 

Upacara jenis ini merupakan upacara yang diselenggarakan karena 

kepentingan bersama dari kelompok masyarakat pendukungnya. Upacara-

upacara tradisi seperti ini banyak jumlahnya dan setiap masyarakat memiliki 

bentuk upacara  tersendiri.  

Upacara tradisi kolektif ada yang merupakan tradisi besar (the big 

tradition), dan ada yang merupakan tradisi kecil (the little tradition).  Yang 

dimaksud dengan tradisi besar adalah tradisi yang muncul dari kalangan 

istana, agama-agama besar, dan pusat pemerintahan. Sementara itu yang 
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dimaksud dengan tradisi kecil merupakan tradisi yang muncul dari kalangan 

rakyat kebanyakan, kelompok pinggiran, terutama di daerah pedesaan. Di 

tengah-tengah itu ada tradisi campuran, yakni perpaduan antara tradisi besar 

dan tradisi kecil. (Redfield. 1963). 

Di wilayah  bekas kerajaan-kerajaan Jawa (Vortenlanden),  terdapat 

sejumlah upacara tradisional yang menggambarkan sisa-sisa tradisi besar. 

Upacara garebeg merupakan upacara tardisional yang banyak dipengaruhi 

oleh kekuasaan Istana, Hindhu-Budha, dan Islam. Di sekitar Masjid  Demak 

pada setiap bulan Dzulqa’idah (bulan ke 12 dari penanggalan Islam) 

diselenggerakan upacara Garebeg Besar untuk merayakan hari raya Qurban. 

Sementara itu di Kesunanan Surakarta dan Kesultananan Yogyakarta setiap 

bulan Maulud diselenggarakan upacara tradisi Garebeg Maulud. Demikian 

pula pada bulan Muharam atau Sura, selain di kedua istana itu di istana 

Mangkunegaran juga diselenggarakan  upacara tradisi Suran. (Kamajaya. 

1995; Brata Siswara. 2000). 

Upacara tradisi yang menggambarkan tradisi kecil dan tradisi 

campuran terdapat di sejumlah wilayah di Indonesia umumnya dan Jawa 

Tengah khususnya. Upacara bersih desa  hampir terdapat di semua kabupaten 

di Jawa Tengah dengan sebutan yang tidak selalu sama. Di sebagian wilayah 

Wonogiri upacara ini dikenal dengan nama Rasulan yang mengingatkan kita 

pada kata rasul yang berarti utusan. Di wilayah Blora, tradisi ini dikenal 

dengan nama Gas Desa. Sementara itu di wilayah Wonosobo dikenal istilah 

Mreti Desa untuk menyebut upacara bersih desa. Meskipun memiliki sebutan 
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yang berbeda, inti upacara tradisi itu untuk menghormati dewi Sri sebagai 

simbol kesuburan dan dilaksanakan pada masa pasca panen padi.  

Selain upacara-upacara yang berlaku umum, ada upacara-upacara 

khusus yang hanya berlaku di wilayah-wilayah tertentu. Pada masyarakat 

nelayan dikenal upacara larung sesaji atau labuh sesaji. Upacara ini terkait 

dengan penghormatan terhadap lingkungan tempat mereka hidup, yakni laut. 

Di Wonosobo terdapat upacara mreti Sendang Surodilogo, yaitu upacara untuk 

menghormati sifat keramat dari sendang di daerah tersebut. Di Karanganyar 

dikenal upacara Cembengan yaitu upacara untuk persiapan giling tebu pada 

pabrik gula Tasikmadu. Demikian pula di Klaten terdapat upacara Yaqowiyu 

yang ditandai dengan rebutan kue apem dari Masjid di Jatinom (Wasino. 

2007). 

 

B. Wilayah Budaya Jawa dan Tradisi yang dihasilkannya 

Upacara tradisi banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa 

Tengah. Wilayah Jawa dari perspektif lingkungan budaya terbagi menjadi 

beberapa daerah budaya. Masing-masing daerah budaya menghasilkan 

upacara-upacara tradisinya sendiri, yang kadang-kadang memiliki pola yang 

sama, namun juga memiliki pola yang berbeda. Sekarang Subdin Kebudayaan, 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah sedang melakukan pemetaan 

pola upacara tradisi pada masing-masing lingkungan budaya yang ada di Jawa 

Tengah. 
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Lingkungan budaya Jawa terkait dengan pembagian wilayah bekas 

kerajaan Mataram Islam. Pada masa zaman itu kerajaan ini terbagi menjadi 

empat wilayah, yakni: (1) Kutha Gara (Negara), (2) Negara Agung, (3) 

Mancanegara, dan (4) Pasisiran. Di luar itu disebutnya Tanah Sabrang atau 

tanah di sebarang laut (Moertojo. 1985: 130-131). Pengertian wilayah ini 

sesuai dengan pandangan Selo Soemardjan. 1986: 13-14) yang menyatakan 

bahwa negara-negara Jawa direncanakan menurut lingkaran konsentris. Di 

bawah ini akan diungkap tentang pembagian wilayah itu dengan mengacu 

pada masa Kartosura dan kelanjutannya setelah pecah menjadi Surakarta dan 

Yogyakarta. 

Kuthagara dan negara merupakan wilayah pusat kerajaan. Di sana 

terdapat istana dan tempat tinggal raja dan keluarganya. Selain itu juga sebagai 

tempat para pejabat tinggi kerajaan yang berada di luar istana (jaban beteng). 

Jadi negara merupakan tempat ibu kota kerajaan. 

Wilayah Kuthagara dibatasi dengan tembok kota atau beteng. Di 

wilayah Surakarta batasnya dari Brajanala utara di sebelah utara, Brajanal 

selatan di bagian selatan, pintu gapit barat di sebelah barat dan pintu gapit 

sebelah timur di bagian timur yang sekarang disebut Baluwarti. Di wilayah 

dalam beteng ini terdapat istana yang merupakan pusat pemerintahan, tempat 

tinggal raja dan keluarga, pejabat kerajaan dan adbi dalem terdekat (Pawarti 

Surakarta. 1939: 27). 

Negara Agung secara harifiah berarti “ibu kota yang besar”. Lokasi 

negara agung ini adalah pada lapis kedua di luar wilayah Kuthagara. Wilayah 
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ini hampir semuanya merupakan tanah jabatan (lungguh) para pangeran dan 

kalangan bangsawan lainnya yang tinggal di Kuthagara. Termasuk di 

dalamnya tanah untuk mensuplai kebutuhan kerajaan (tanah Narawita). 

Daerah ini dibagi dalam beberapa lungguh, petak tanah dan penduduknya, 

dengan seorang pangeran atau ada kalanya priyayi tingkat tinggi diberi hak 

menarik pajak innatura atas nama Sultan mataram. Mereka yang diberhak ini 

dinamakan Patuh. Seorang patuh tidak boleh tinggal di tempat lungguhnya, 

tetapi harus tinggal di negara dengan tujuan dapat diawasi oleh Sultan dan 

kaum bangsawan lainnya. 

Untuk dapat menggarap tanah lungguh yang diterimanya para Patuh 

itu menunjuk wakil-wakilnya yang disebut Bekel. Tugasnya mengorganisasi 

penggarapan tanah dan menarik pajak dalam bentuk innatura (Soemarjan. 

1996: 30). 

Daerah Negara Agung merupakan daerah luar beteng yang berada di 

tengah-tengah antara Kuthagara dan Mancanegara. Di wilayah ini terdapat 

tanah bengkok milik raja (Narawita) dan tanah bengkok milik bangsawan dan 

pejabat kerajaan apanage atau lungguh). 

Daerah Negara Agung terdiri dari beberapa daerah, yakni: daerah 

Sewu, Bumi, Bumija, Numbak Anyar, Bumi Gedhe Kiwa dan Bumi Gedhe 

Tengen, panekar, dan Penumping. Masing-masing daerah dikuasai oleh 

seorang abdi dalem bupati. Daerah-daerah itu dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: daerah Sewu terletak di bagelen yang terdiri dari 7140 cacah, daerah 

Bumi terletak di wilayah kedu bagian barat dengan luas seluruhnya: 5859 
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cacah, daerah Bumija terletak di daerah Kedu bagian timur dengan luar 

seluruhnya 5670 cacah, daerah Numbak Anyar terletak di daerah Bagelen 

bagian timur (termasuk didalamnya daerah Mataram dan Gunung Kidul) 

dengan luas seluruhnya 7600 cacah. Daerah Penumping meliputi daerah 

sebelah barat kota Surakarta dan daerah di sebelah timur lautnya, yakni daerah 

Pajang, Kartasura, dan Sukawati. Luas keseluruhan daerah ini adalah 9566 

cacah. Daerah Panekar terletak di daerah Sukawati dan Pajang bagian selatan 

dengan luas seluruhnya 8355 cacah (Rajiman. 1986: 168). 

Daerah Mancanegara merupakan wilayah di luar Negara Agung. 

Daerah ini terbagi menjadi dua, yakni Mancanegara barat dan timur. Daerah 

yang termasuk dalam Mancanegara barat adalah: Banyumas, Banjar, Pasir, 

Ayah yang luas keseluruhannya 5000 cacah; Kalibeber (450), Roma (800), 

Jabarangkah (40), Pamerden (500); Wora-wari, Tersono, Kerincing semuanya 

300 cacah; Bobotsari, Kartanegara dan Daya Luhur (100); Brebes (1600); 

Lebaksiu, Bala Pulang (102); Bentar dan Daya Luhur (600); Banjar Negara, 

Prabalingga, Purwakerta seluruhnya (18.000). Selain itu terdapat daerah-

daerah enclave di Jepara, Salatiga, dan Blora (3500 cacah). 

Daerah Mancanegara timur meliputi daerah-daerah: Panaraga (16.000 

cacah), Kediri (4000 cacah), Madiun (16.000), Pacitan (1000), Keduwang 

(1500), Magetan (1000), Carucan (500), Pace (300), Kertosono (600), Srenget 

dan Blitar (1000), Jipang (8000), Grobogan (5000), Warung (3000), Sela 

(500), Blora (3000), Rawa (800), Kalangbret (600), Japan/Lamongan (600), 
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Wirasaba (1000), Berbeg (400), Jagaraga (1500 cacah) (Serat Perjanjian 

Dalem Nata. 57-58; AK Pringgadigda. 1938: 47). 

Daerah Pesisir terdiri dari Pesisir barat dan timur. Daerah pesisir barat 

meliputi: Pekalongan (8000 cacah); Brebes, Wiradesa, Bantar dan Lebaksiu 

(3050); Tegal (4000); Pemalang (2000), Batang (2000); Kendal (2000) dan 

Demak (6000 cacah). Sementra itu pesisir timur terdiri dari: Jepara (4000); 

Kudus (1000); Cengkal Sewu (700); Pati (4000); Juana (1000); Pajangkungan 

(300); Rembang (500); Tuban (3000); Sidayu (3000); Lamongan (1000); 

Gresik (2800); Surabaya (6000); Pasuruhan, Bangil (3000); Besuki, 

Blambangan, Banyuwangi (10,080), dan Madura (18.000 cacah) (Wasino. 

2005). 

Di wilayah Kuthagara upacara tradisi didominasi oleh  tradisi istana. 

Salah satu upacara terbesar adalah Garebeg Sekaten. Garebeg Sekaten 

merupakan tradisi yang dikembangkan oleh istana  Mataram Islam sebagai 

bentuk penghormatan terhadap kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Dengan 

demikian, tradisi ini jelas dipengaruhi oleh budaya besar dunia, yaitu agama 

Islam. Sebagai seorang penganut agama Islam, raja-raja Mataram berusaha 

melakukan syiar kepada rakyatnya melalui upacara Garebeg tersebut. 

Di wilayah Negara Agung, upacara tradisi merupakan campuran antara 

tradisi istana dan tradisi lokal. Di Boyolali, misalnya terdapat sejumlah 

upacara tradisi. Upacara tradisi itu adala sedekah gunung di Selo dan upacara  

Sebaran Apem Keong Emas dan Saparan di Pengging Selain dipengaruhi 

budaya Keraton, upacara tradisi yang ada di Boyolali, juga mencerminkan 
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local genius.  Upacara sadranan di Cepogo dan Ampel  menunjukkan adanya 

pengaguman terhadap tokoh lokal dalam upacara tradisinya. 

Upacara tradisi yang berkembang dalam masyarakat memiliki nilai 

yang berfungsi sebagai perekat kerukunan. Dalam penyelenggaraan upacara 

tersebut masyarakat bahu membahu untuk menyelenggarakan tradisi itu. 

Bahkan dalam  upacara sadranan, penduduk setempat menghendaki adanya 

tamu yang datang di rumahnya cukup besar, karena dipercayai sebagai 

pertanda akan datang banyak rezki. Hal demikian dimaknai konsep rukum 

antar keluarga  menjadi faktor dominan untuk kemajuan usaha di masa yang 

akan dating. 

Upacara tradisi juga memiliki makna penghormatan terhadap leluhur 

yang telah berjasa. Ini memiliki nilai positif sebagai bentuk hubungan anatara 

generasi dahulu dengan generasi berikutnya yang membentuk hubungan 

darah, dan trah yang berkesinambungan (Wasino. Dkk., 2006). 

Di daerah mancanegara, tradisi lebih dominan pada tradisi lokal. 

Tradisi tersebut terkait dengan lingkungan alam. Di Wonosobo, misalnya Oleh 

karena sifat masyarakatnya  yang masih bersifat gemeinschaft itu, maka 

upacara tradisi dalam masyarakat pedesaan di Wonosobo masih cukup kuat. 

Upacara tradisi yang sekarang masih berkembang adalah upacara  pemotongan 

rambut gembel yang dilaksanakan di sekitar Dataran Tinggi Dieng. Upacara 

ini dilaksanakan karena kepercayaan bahwa  rambut gembel yang melekat 

pada anak tertentu adalah titipan dari Kyai Kaladite. Untuk menghilangkan 

sukreta  berupa rambut gembel itu orang tuanya harus mengadakan upacara 
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pencukuran dengan syarat-syarat tertentu setelah anak memiliki permintaan 

kepada orang tuanya tentang sesuatu hal.  Setelah diruwat dan dipotong 

rambutnya, maka berdasarkan pengalaman masyarakat rambut gembel itu 

tidak tumbuh lagi, yang berarti sukreta atau mara bahaya yang melekat pada 

anak itu telah hilang.  

Tradisi kedua yang berkembang di pedesaan adalah tradisi Suran. 

Tradisi Suran terjadi di Pager Rejo yang dikenal dengan Merti Sendang 

Suradilaga. Sendang itu dipercayai memiliki nilai magis dapat membuat orang 

awet muda sehinga banyak orang berbondong-bondong pada setiap malam 

tanggal satu Muharam mandi di sendang itu. 

Tradisi ketiga adalah tradisi Sadran di makam Giyanti. Makam ini 

dianggap memiliki nilai magis karena dianggap makam Mertalaya yang 

melahirkan sejumlah keluarga di desa itu. Upacara sadran ini dilakukan secara 

besar-besaran dengan menyajikan kesenian tradisional berupa kuda kepang, 

lengger, dan wayang kulit. 

Tradisi keempat adalah tradisi Baritan. Baritan merupakan upacara 

tradisional untuk mensyukuri hewan ternak yang telah berjasa dalam 

pengolahan tanah. Upacara tradisi ini berlangsung di Desa Simbang di 

Kalikjajar.  

Selain tradisi lama itu, di Wonosobo diciptakan tradisi baru, yakni 

prosesi Hari Jadi Wonosobo. Prosesi ini diprakarsai oleh Dewan Kesenian 

Wonosobo yang menampilkan kepahlawanan  Tumenggung Setjonegoro 
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sebagai Bupati Wonosobo. Dalam prosesi Hari jadi itu dilakukan pula pesta 

rakyat. 

Di daerah Pesisir, tradisi yang dominan adalah tradisi yang terkait 

dengan laut. Di Cilacap, misalnya, secara tradisional ditujukan untuk membina 

hubungan dengan penguasa Laut Selatan agar para nelayan mendapatkan 

berkah tanpa mendapat gangguan. Akan tetapi pada saat ini   upacara tradisi 

sedekah laut k mengalami perubahan fungsi. Pada masa lalu, upacara tradisi 

memiliki fungsi ritual yang sacral. Pada saat ini mengalami pergeseran, selain 

hanya sekedar kebiasaan juga sebagai paket kepariwisataan. Dengan demikian 

telah terjadi profanisasi paara tradisi sedekah laut di Cilacap. Upacara tradisi 

sedekah laut memiliki nilai adi luhung. Nilai itu antara lain berupa kerjasama, 

ulet dan tekun, kepatuhan, dan cinta kepada kelestarian alam (Wasino. 2007). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Sasaran Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian dokumentasi dan penelitian 

lapangan. Penelitian dokumentasi ditujukan pada sumber-sumber dokumen 

mengenai upacara tradisi suran  yang pernah di lakukan di Surakarta dan 

Wonosobo. Bahan dokumentasi berupa hasil penelitian, brosur, rekaman 

tertulis, CD, dan foto. Sementara itu penelitian lapangan ditujukan kepada 

informan yang mengetahui pelaksanaan upacara tradisi dan objek kegiatan 

upacara tradisi. 

 

B. Teknik Pengambilan  Data   

Data dokumen diambil di perpustakaan setempat, Dinas Pendidikan, 

Dinas Pariwisata, dan dokumen milik pribadi informan. Sementara itu data 

lapangan ditempuh dengan  Diskusi Kelompok terfokus (Focus Group 

Discussion atau FGD), pengamatan  terlibat, wawancara mendalam, dan studi 

dokumen. FGD merupakan staregi memperoleh data awal secara cepat di 

wilayah penelitian. Melalui FGD akan diperoleh informasi  dari sejumlah orang 

dalam  suatu tempat, dan waktu yang relatif singkat (Tohir. 2004:10-11).  
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Data yang diperoleh melalui FGD ini akan diuji silang (triangulasi) 

dengan cara pengamatan terlibat. Pengamatan mempertanyakan apa, di mana, 

kapan, dan mengapa tentang  pokok persoalan yang diteliti (Abdullah. 

2001:42).  

Data hasil pengamatan terlibat akan diperdalam melalui wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam bertujuan untuk “menguji” pemahaman 

sementara yang telah diperoleh melalui teknik penelitian sebelumnya (Sairin, 

1995:4).  Dalam wawancara ini diusahakan terjadi interaksi yang  baik antara 

pewawancara dengan yang diwawancarai.(Abdullah. 2001:43). Wawancara 

ditujukan kepada sejumlah informan. Dengan menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data itu akan diperoleh data kualitatif tentang upacara tradisi . 

Data-data itu digunakan sebagai dasar dalam analisis data.  

 

C. Tahapan Penelitian  

 

1. Studi Pendahuluan 

Tahap awal dalam penelitian adalah melakukan studi pendahuluan. 

Tahapan ini dipandang sangat penting karena merupakan pintu masuk pertama 

bagi peneliti untuk melakukan tahapan penelitian selanjutnya. Pada tahap ini 

dicoba untuk melakukan hubungan dekat dengan informan sehingga data yang 

akan digali lebih mudah mendapatkannya. Identifikasi informan merupakan 

pekerjaan yang penting pada tahap ini sehingga dapat ditentukan informan 

kunci dan informan ikutan. Mencari informasi umum tentang objek penelitian 
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melalui FGD dan  studi dokumen merupakan  strategi yang relevan pada tahap 

ini. Pahap ini peneliti diharapkan memperoleh gambaran penelitian dari luar 

secara umum yang akan menjadi bahan pendalaman pada tahap penelitian 

selanjutnya. 

 

2. Penelitian Mendalam 

Hasil sementara dari studi pendahuluan dapat digunakan sebagai bahan 

pijakan untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap objek penelitian. 

Informasi awal yang diperoleh melalui kajian dokumen dan FGD diperdalam 

melalui metode pengamatan, dan wawancara. Pengamatan dilakukan untuk 

mengamati aspek-aspek yang terkait dengan upacara tradisi Suran di Surakarta 

dan Wonosobo. Detail kejadian prosesi upacara dan makna dibalik upacara 

diperdalam melalui wawancara mendalam. 

Hasil pengamatan, wawancara dan hasil penelitian pendahukuan 

direkam atau dicatat secara baik sehingga mempermudah dalam pemaparan 

data. Hasil transkripsi perekaman dan pencatatan dibaca ulang dan dijadikan 

bahan untuk melakukan penelitian pendalaman selanjutnya hingga akhirnya 

data lapangan dipandang sudah memadai (jenuh). 

 

3. Tahap Akhir 

Penelitian diakhiri jika data yang diperoleh dipandang telah cukup. 

Penentuan kecukupan data bersifat relatif, tetapi jika aspek-aspek yang terkait 
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dengan permasalahan telah mendapatkan informasi yang memadai maka 

penelitian bisa dianggap jenuh. 

 

 D. Teknik Analisis Data 

Pada tahap pertama, Analisis data menggunakan model analisis 

kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, 

yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & 

Huberman. 1992 lihat juga Thohir. 2004:12).  

Reduksi data meliputi:  

1). Penulisan Memo (catatan pribadi - kontemplasi) 

2). Transkripsi hasil rekaman / catatan 

3) Evaluasi harian / mingguan / bulanan 

4) Kodifikasi awal 

Penyajian data meliputi: Sajian informasi yang memungkinkan dapat 

ditarik simpulan. Dengan melihat sajian data penganalisis akan mampu 

memahami apa yang terjadi. Sajian data dalam bentuk alinea, kalimat, istilah, 

matriks, gambar, skema, jaringan kerja, bagan, tabel, dan sebagainya. Sajian 

data dirancang untuk menggambarkan satuan informasi secara sistematis dan 

mudah dilihat serta mudah dipahami dalam sajiannya 

Verifikasi dilakukan secara berjenjang sejak proses pengumpulan data 

awal hingga akhir.  Simpulan awal sebagai bahan pegangan untuk simpulan 

selanjutnya. Proses verifikasi harus diikuti dengan triangulasi (uji kesahihan 

data) melalui pengecekan kepada informan lain, teori atau konsep yang 
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dikembangkan,  dan data lainnya. Proses penarikan simpulan berlangsung 

secara fleksibel terhadap data-data yang ditemukan di lapangan, terbuka dan 

skeptis.  

Melalui beberapa kali proses verifikasi akan diperoleh simpulan yang 

semakin tajam. Penajaman simpulan berdasarkan data-data yang semakin luas 

dan kompleks. Simpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data berakhir. 

Pada tahap kedua,  dilakukan analisis perbandingan antara upacara 

tradisi Suran  di Surakarta dan Wonosobo. Perbandingan ditujukan pada 

maksud dan tujuan, model penyelenggaraan, pola ritual, dan makna yang 

terkandung dalam upacara tradisi dari masing-masing  masyarakat masyarakat. 

Perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan informasi atau informatif 

comparative analysis http://www2.uaiah.fi/projects/metodi. (2 Januari 2004). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Tradisi Suran merupakan buah karya pembudayaan waktu  Jawa yang 

dikukuhkan  oleh Raja Mataram, Sultan Agung Hanjakrakusuma.  Masyarakat 

Jawa mengakui bahwa Sultan Agung Hanjakrakusuma adalah raja Mataram 

pemeluk agama Islam yang taat, maka ia memperkenalkan perubahan tahun 

baru  Jawa yang menggabungkan tahun Caka yang telah berkembang dengan 

tahun baru Islam yang sedang ia introduksikan. Pengenalan tahun baru itu 

dikenal dengan nama Tradisi Suran, sebuah tradisi yang ditujukan sebagai 

pembaku tahun Jawa. Pembakuan tahun baru Jawa berlangsung mulai tanggal 1 

Sura 1555 Caka.  

Tradisi Suran ini semula merupakan  tradisi keraton, tetapi kemudian 

ditiru oleh penduduk di wilayah Mataram, termasuk penduduk Wonosobo. 

Akan tetapi implementasi dan prosesi tradisi Suran ada perbedaan antara Kota 

Praja Mataram dengan daerah pedesaan. Di Kota Praja, tradisi Suran dikaitkan 

dengan kirap pembersihan pusaka dan kirap pusaka kerajaan. Di pedesaan 

Mataram tradisi Suran memiliki penampilan yang berbeda-beda antara satu 

desa dengan desa lainnya. MeskipUn demikian di balik perbedaan-perbedaan 

itu ada kesamaan dalam memperingati perubahan tahun baru Jawa dengan 

harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di tahun yang akan 

dilaluinya. 
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1. Wungon atau lek-lekan sepanjang malam. 

2. Andon lampah, berjalan ke tempat-tempat sepi, mengunjungi ke 

tempat peninggalan, gunung telaga, pantai, pesisir, laut, jeram, 

kedhung, gua, dan sebagainya. 

3. Renungan yang dilakukan secara kelompok atau sendirian, 

bersamadi, berdiam diri, berhening diri, dan sebagainya. 

4. Tirakatan, geladi menahan diri, mengendalikan diri, sesirih, 

ngurang-ngurangi, pati geni, mutih, ngrowot, ngepel, nganyep, 

nglowong, tarakbrata, dan sebagainya. 

5. Larungan, yakni memasang sesaji ke tempat-tempat sacral, 

misalnya pucuk gunung, pantai, laut, telaga umbul, gua, petilasan, 

dan sebagainya. 

6. Slametan, kendhuri, wilujengan, sugengan, menggelar sedekah, 

tumpengan, ambengan, jenang suran,  punaran untuk menyertai doa 

dan puji kepada Tuhan. 

7. Kidungan, telaah wewarah, wiridan, kajian serat, primbon tentang 

karahayon. 

8. Bawarasa, sarasehan, temu rasa, tukar wawasan, temu asih-asah-

asuh. 

9. Sesuci, membersihkan diri, mandi jamas, membersihkan pusara 

leluhur, membersihkan lingkungan, jamasan pusaka dan wesi aji, 

dan sebagainya. 
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10. Sujarahan, tontonan bermuatan tuntunan, wayang kulit, wayang 

golek, terbangan, dan sebagainya. (Bratasiswara. 2000:11-13). 

 

A. Tradisi Suran di Surakarta 

Dalam tradisi masyarakat yang masih mengemban tradisi Jawa yang 

adiluhung dan dekat dengan istana, pelaksanaan peringatan upacara 

tradisisional tertentu  masih kental dengan tradisi leluhur yang beraura mistis 

dan sakral. Surakarta yang merupakan pusat( center) sekaligus pusat budaya 

jawa selain Yogyakarta merupakan wilayah penelitian yang mewakili aura 

kental istana dalam peringatan suran yang merupakan salah satu dari beberapa 

upacara tradisi yang berkembang dalam lingkup istana. Pelaksanaan upacara 

suran di Surakarta ini merupakan salah satu upacara tradisi yang cukup unik 

dan mistik karena pada peringatan suran tersebut masyarakat baik dari lingkup 

istana maupun masyarakat kebanyakan memperingati bulan jawa yang 

dianggap suci tersebut dengan berserah diri dengan cara puasa, tirakatan 

kungkum di sumber mata air suci dan lain sebagainya yang intinya adalah 

menyongsong bulan jawa tersebut dengan membersihkan diri lahir dan batin 

untuk menyongsong tahun baru ke depan dengan pikiran dan jiwa yang bersih 

pula. 

1. Deskripsi Singkat  

Pelaksanaan upacara tradisi di Surakarta khususnya lingkup istana 

sudah dilakukan berpuluh- puluh tahun yang lalu dengan ciri yang unik 

yaitu menyembut tahun baru jawa tersebut dengan kirap pusaka. Kirap 
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pusaka tersebut dilaksanakan untuk membersihkan pusaka- pusaka yang ada 

di istana dan dianggap sakti sesuai dengan keampuhannya supaya masih 

tetap terjaga  secara terus menerus. Benda- benda pusaka tersebut beraneka 

ragam ada yang berupa keris, kereta, tombak, gamelan, kerbau bule, dan 

lain sebagainya. Upacara tradisi ini dilakukan dengan cara mengelilingi 

beteng di istana dengan berdiam diri sambil berdoa dan kirap pusaka 

dengan rute yang telah ditentukan pada malam 1 suro dan diakhiri berdoa 

menurut agama dan kepercayaan masing- masing peserta upacara, Islam 

dengan sholat hajad di masjid Pujasana, beragama Hindu dan aliran 

kepercayaan bersemedi di lingkungan istana (Rusmiyatun. 2001 lihat juga 

Rochwulaningsih. dkk hal 68). 

 

2.  Maksud dan Tujuan   

Dalam  komunitas masyarakat baik yang ada di kota maupun di desa 

tentu memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan suatu upacara tradisi 

walaupun tujuannya sama. Dalam prosesi pelaksanaan upacara tradisi suran 

di Surakarta tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan upacara 

tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Memperingati tahun baru (1 Suro) dalam penanggalan Jawa 

sekaligus memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberi 

limpahan taufik dan hidayah. 
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b. Melaksanakan tradisi para leluhur yang sudah berlangsung lama 

karena kalau upacara tradisi tidak dilaksanakan takut terjadi sesuatu 

dikemudian hari. 

c. Dalam menjaga pusaka yang didapat dengan susah dan cerita yang 

berbau mistis dengan olah tapa dan lain sebagainya maka untuk 

menjaga kesaktian dan keampuhan dari pusaka tersebut maka 

dilakukan prosesi pembersihan pusaka pusaka yang dimiliki. 

d. Oleh masyarakat baik di lingkup istana maupun diluar istana untuk 

membersihkan diri baik secara lahir maupun batin dengan cara 

tirakatan, berdoa, sholat, semedi dan lain sebagainya. 

e. Ada sebagian orang yang percaya terhadap hal- hal yang berbau 

tahayul  meminta bekas air untuk membersihkan benda- benda 

pusaka tersebut untuk obat, penglarisan, jimat dan lain sebagainya. 

f. Menyebarkan daya magis dari pusaka yang dikirap tersebut supaya 

membawa keselamatan, kesejahteraan bagi keraton, masyarakat dan 

bangsa Indonesia. 

 

3.  Pihak- Pihak Yang terlibat Dalam Upacara 

Pelaksanaan upacara tradisi baik itu berskala kecil ataupun besar 

tentu membutuhkan unsur pelaksa kegiatan. Upacara tradisi Suran di 

lingkup istana Surakarata yang dilakukan turun- temurun dan sejak tahun 

1973 oleh presiden Soeharto supaya dilaksanakan secara besar- besaran 

tentu tidak sedikit orang yang terlibat didalamnya baik yang berfungsi 
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sebagai panitia maupun yang menyokong dana pelaksanaan upacara 

tersebut.Penyelenggaraan upacara tradisi suran memperingati tahun baru  

jawa (1 Suro) atau 1 Muhararam dalam penanggalan Islam di Keraton 

Surakarta Hadiningrat yang menjadi penanggung jawab adalah Pengageng 

Parentah Keraton Surakarta, sedangkan pelaksanaannya para sentana dalem, 

abdi dalem dan para keparak keraton beserta masyarakat umum baik yang 

tinggal di lingkup istana, luar istana maupun masyarakat yang berada diluar 

Surakarta. Pembentukan kepanitiaan ini sudah tidak lagi dilakukan karena 

dalam herarki kekuasaan di keratun sudah terdapat pejabat yag mengurusi 

bagian- bagian yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara tradisi 

tersebut tinggal pengageng yang memerintahkan. 

 

4.  Pelaksanaan Upacara Tradisi Suran 

a. Peralatan 

1). Angle dan kemenyan 

Angle/anglo adalah suatu benda yang terbuat dari tanah lihat yang 

berfungsi sebagai tungku pembakaran untuk media arang dan 

membakar kemeyan tungku kecil tersebut biasanya digunakan 

membakar arang yang di campur dupa/kemeyan. Kemeyan adalah 

suatu bentuk dupa yang berbau wangi kalau dibakar dan digunakan 

sebagai media untuk mendatangkan makhluk halus dan merupakan 

santapan kegemarannya sehingga mereka percaya dengan membakar 

kemeyan makhluk halus tersebut datang untuk memberikan ijin 
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pelaksanaan upacara kirap tersebut dapat berlangsung baik tanpa ada 

halangan apa- apa karena mereka sudah diberi santapan. 

2). Kipas dan Arang 

Kipas ini terbuat dari batang bambu yang dianyam dan dibentuk 

bervariari segi lima. Empat dan lain sebagainya yang berfungsi untuk 

mengobarkan api arang supaya pembakarannya berlangsung baik dan 

terus menerus. Arang adalah bahan bakar yang terbuat dari kayu 

mlanding, jati yang sudah dibakar dan didinginkan serta dikeringkan. 

Arang yang berwarna hitam ini melambangkan keburukan/ kejahatan 

dibakar dengan kemeyan sehingga hal- hal buruk dimuka bumi ini 

ikut terbakar dan hilang dengan sendirinya. 

3).  Songsong ( payung) 

Songsong atau payung terbuat dari kertas dan kain yang berfungsi 

untuk memayungi/ menutupi pusaka- pusaka yang akan dikirap 

supaya unsur magis dalam pusaka tidak keluar sehingga harus 

dipayungi.Selain itu payumh ini berfungsi untuk melindungi pusaka- 

pusaka yang dikirap supaya terhindar dari hujan maupun unsur debu, 

dan perusak lainnya. 

4).  Cambuk 

Alat ini khusus digunakan untuk mengirab pusaka kraton kerbau bule 

Kyai Selamet. Cambuk ini digunakan untuk menggiring kerbau tersebut 

pada waktu upacara kirap pusaka berlangsung. Makna lainnya adalah 

cambuk ini berfungsi untuk mencambuk  manusia yang berjalan diluar 
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yang dikehendaki dan supaya tetap berjalan di jalan yang di kehendaki 

oleh Allah SWT. 

5). Pengaron dan Rumput 

Pengaron adalah suatu tempat gerabah yang terbuat dari tanah liat yang 

digunakan untuk membersihkan kanjeng Kyai Slamet (Kebo bule) milik 

istana Kasunanan yang dianggap keramat dan merupakan salah satu 

benda pusaka. Pengaron tersebut diisi air dengan diberi kembang 

setaman sewaktu dilakukan upacara membersihkan (menjamas) kerbau 

tersebut. Penggaron yang lain juga digunakan untuk meletakkan rumput 

yang digunakan untuk makan kerbau Bule Kyai Selamet. Penggaron 

yang ditaburi bunga tersebut nerupakan perlambang  air suci yang 

melambangkan kesucian dan kekuatan kanjeng Kyai selamet. 

Sedangkan rumput melambangkan kesuburan dan memberikan berkah 

kesuburan bagi tanaman di wilayah Surakarta.  

6). Oncor, Ting dan Petromak 

Oncor merupakan alat penerang yang terbuat dari satu bilah bambu utuh 

yang dipotong sesuai ukuran 50 cm yang berisi minyak tanah dan 

sumbunya terbuat dari kain.Ting fungsinya sama sebagai alat penerang 

bentuknya seperti petromak dan merupakan lampu kecil bertangkai 

kayu. Petromak fungsinya sama tetapi terbuat dari bahan pabrikan yang 

sinarnya terang seperti lampu listrik tetapi bahan bakar terbuat dari 

minyak tanah dan dipompa dengan tangan. Alat penerangan ini 

melambangkan manusia harus memiliki hati yang terang benderang 
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seperti sinar alat penerang tersebut, selain berfungsi sebagai alat 

penolak bala dan mengusir makluk halus serta menerangi pada waktu 

upacara tradisi kirap pusaka dilakukan. 

b. Sesaji 

Dalam masyarakat jawa setiap melakukan upacara tradisi baik 

itu yang berupa tradisi keagamaan untuk masyarakat yang abangan , 

daur hidup manusia, selalu menyertakan sesaji. Demikian halnya 

upacara tradisi suran di lingkup istana Kasunanan, yang kental dengan 

kirap pusaka keraton yang penuh dengan unsur magis dan mitologi. 

Sesaji yang digunakan pada waktu pelaksanaan upacara suran tersebut 

terbagi menjadi 3 bagian yaitu  (1) sesaji sebelum pelaksanaan, (2) 

sesaji pada waktu pelaksanaan dan (3) sesaji pada waktu wilujengan. 

Macam- macam dan rincian sesaji tersebut adalah sebagai berikut: 

1). Sesaji Sebelum Pelaksanaan 

Sesaji (sajen) Kanjeng Kyai Karu Bathok 

Sesaji ini terbuat dari bathok/ tempurung kelapa yang telah 

dibersihkan dan diletakkan dalam posisi tengkurap, dilengkapi 

dengan 4 warna ketan yaitu hitam, kuning, merah, biru yang 

diatasnya diletakkan enten- enten kelapa parut yang diberi gula jawa 

dan putih, bunga setaman yang terdiri dari bunga mawar merah, 

putih,kanthil, dan melati, gantan (kinang) dan dua batang rokok. 

Beras ketan yang terdiri dari empat warna tersebut 

melambangkan 4 hawa nafsu manusia yang dalam Agama Islam 
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yaitu, nafsu aluawah, mutmainah, sufiah dan amarah.  Enten- enten 

kelapa parut tersebut melambangkan ujian yang diberikan Tuhan 

kepada umatnya apakah dia bertahan atau tidak.. Sedangkan bunga 

setaman melambangkan keharuman benda pusaka, kejernihan hati 

dan keserasihan lingkungan alam.Kinang atau ganten 

melambangkan kekuatan yang dimiliki oleh Kanjeng Kyai Karu 

Bathok Rokok melambangkan media api yang berfungsi untuk 

menolak bala dari roh jahat yang dapat mengganggu kirab. 

- Sesaji/ sajen pepak Ageng 

Sesaji diletakkan diatas encek suatu tempat yang terbuat dari tampah 

anyaman bambu yang berbentuk bundar dan persegi empat 

jumlahnya 4 buah. Encek pertama berisi dua buah jongkong biji, 

ketan warna empat( papat), sebuah serabi putih besar dan dua buah 

serabi putih kecil, sebuah serabi merah besar dan dua buah serabi 

merah kecil, irisan gula jawa dan parutan kelapa. 

Makanan yang disebut jongkong adalah terbuat dari parutan 

singkong yang dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus. 

Jongkong dua biji tersebut berwarna merah dan putih 

melambangkan asal muasal manusia yang terdiri dari warna merah 

lambang air kehidupan dari ibu dan warna putih melambangkan air 

kehidupan dari ayah. Ketan empat warna melambangkan sifat dasar 

manusia dan enten- enten kelapa dan gula jawa melambangkan ujian 
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buat manusia. Serabi berwarna merah putih , gula jawa dan kelapa 

parut melambangkan sangkan paraning dumadi . 

Encek kedua dilengkapi oleh sepasang bekakak, yang terbuat 

dari tepung beras yang dibuat seperti boneka yang terdiri dari 

bekakak lanang yang merupakan pengantin Pangeran Mataram dan 

bekakak wanita melambangkan pengantin Kanjeng Ratu Kidul. 

Sepasang pengantin bekakak tersebut dahulunya terdiri dari korban 

manusia, akan tetapi pada jaman mataram korban tersebut terbuat 

dari tepung beras ketan. 

Encek ketiga berisi nasi tumpeng , sepasang nasi golong, pecel 

pithik jangan menir, lauk pauk berupa gereh/ikan asin, ragi, tempe 

goreng dan kerupuk.Makna simbolik dari nasi tumpeng yang dibuat 

mengerucut melambangkan gunung mahameru tempat 

bersemayamnya para dewa sehingga segala keinginan/permohonan 

supaya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nasi golong 

malambangkan perpaduan antara golongan masyarakat yang ada di 

bumi mataram. Pecel pithik jangan menir merupakan santapan 

kegemaran dan persembahan kepada Panembahan Senopati pendiri 

dinasti Mataram Islam. Lauk pauk segala jenis melambangkan 

kehidupan manusia yang cukup bervariasi.  

Encek keempat berisi dua sisir pisang raja, jajan pasar, pis 

pohong, singkong mentah utuh, ketela mentah utuh, tape singkong, 

kacang tanah, dua takir bubur abang putih/ merah putih, dua buah 
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takir bubur katul. Pisang raja melambangkan keperkasaan dan 

kemuliaan raja, jajan pasar melambangkan keanekaragaman 

kehidupan masyarakat dan sesaji yang sudah lengkap. Pis pohung, 

ketela mentah, tape singkong dan kacang tanah melambangkan 

kesuburan tanah. Bubur abang putih melambangkan asal muasal 

manusia dan bubur katul/ dedak melambangkan segala kehidupan 

manusia yang mbededek supaya diberi kelancaran. Keempat encek 

tersebut masing- masing dilengkapi seekor ayam . 

 

2). Sesaji pada waktu pelaksanaan 

- Sesaji untuk Sunan Lawu 

Sesaji ini berupa nasi jagung dengan lauk dakchan, yaitu 

kedelai yang dikupas, dipepes dan dikukus. Sesaji ini 

melambangkan kegemaran Sunan Lawu yang tinggal dan menguasai 

Gunung Lawu. 

- Sesaji untuk Krendhawahana 

Sesaji ini berupa dua buah kendhil yang masing-masing 

sepasang lele dan gecok bakal. Sesaji itu melambangkan kegemaran 

Kanjeng Ratu Kaluyawati penguasa Hutan Krendhawahana. 

- Sesaji untuk Sekar Kedhaten 

Sesaji ini terdiri dari nasi golong 12 buah, pecel pitik jangan 

menir, dan lauk  pauk yaitu ragi, bergedel, sambal goreng, 

rempeyek, dakohan, dan kerupuk berwarna merah. Semua jenis 
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makanan itu melambangkan makanan kegemaran Kangjeng Ratu 

Sekar Kedhaten yang tinggal di Gunung Merapi. 

- Sesaji untuk Kangjeng Ratu Kidul 

Sesaji ini terdirii atas nasi wuduk dengan pisang, ketan biru 

diberi enten-enten, tumpeng megana dan tumpeng asahan yang 

ditata dalam encek, dengan lauk ragi, dendeng, paru, kedelai, tempe, 

sambat goreng, mihun dan kerupuk. Tumpeng megana adalah nasi 

putih yang dibentuk kerucut dan diberi telur di ujungnya. Tumpeng 

asahan adalah nasi putih yang dibentuk kerucut. Sesaji ini 

melambangkan kegemaran penguasa Pantai Selatan Kangjeng Ratu 

Kidul. 

- Jenang Keblat Sekawan 

Jenang kebat sekawan terdiri atas jenang abang putih, jenang 

katul, jenang blowok, jenang sungsum, jenang sliringan, jenang 

sengkala, dan ketan warna  papat. Jenang abang putih 

melambangkan asal-usul manusia. Jenang katul melambangkan 

kehidupan manusia. Jenang blowok melambangkan arah kehidupan 

manusia. Manusia yang semula putih akan ditentukan oleh tingkah 

lakunya. Dengan keimanan maka ia akan selamat. Jenang sungsum 

dengan cairan gula jawa melambangkan asal usul manusia. Jenang 

sliringan yang dibuat dari tepung beras yang diberi warna merah, 

hijau dan kuning memiliki makna bahwa manusia akan menjauhi 

perbuatan jahat. Jenang sengkala melambangkan agar dijauhkan dari 
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malapetaka. Ketan warna papat menggambarkan empat sifat 

manusia. 

- Sesaji untuk Sunan Kalijaga 

Sesaji ini berupa nasi tumpeng dengan lauk gereh bakaran, 

dendheng bakaran, kacang panjang, dendheng age sayur-sayuran 

yang tumbuh di sekitar sumur, dan sambal plelek (dari cabe hijau). 

Sesaji itu melambangkan makanan kegemaran Sunan Kalijaga. 

- Panggang Tumpeng 

Sesaji ini berupa nasi tumpeng dan seekor ayam panggang. 

Makna sesaji ini adalah agar semua permohonan dalam pelaksanaan 

upacara dikabulkan. 

- Sesajen Ageng 

Sesaji ini terdiri atas 8 unsur: satu encek nasi tumpeng dengan 

lauk pauk; satu encek sepasang bekakak; satu encek berisi jongkong 

inthil, serabi, ketan warna papat; satu encek jenang baro-baro; satu 

encek jajan pasar, sebutir kelapa, sepasang gula jawa, jungkat suri, 

kisi, pengilon, lawe wenang setugel, letrek, wes, wos, kinang, sekar 

boreh, gula jawa; seekor ayam; serta minyak goreng dalam botol, 

clupak, jlodog, kendhi kecil, dan uang paling sedikit seratus rupiah. 

Makna nasi tumpeng dan lauk pauknya, sepasang bekakak, 

jongkon inthil, serabi, ketan warna papat dan jenang baro-baro dan 

jajan pasar sama dengan yang telah disebut sebelumnya. Sebutir 

kelapa melambangkan keutuhan sebuah kerajaan yang semakin 
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menyatu. Gula jawa melambangkan darah yang merupakan 

komponen utama dalam tubuh manusia. Jungkat suri, kisi pengilon 

lawe wenang setugel, letrek, wos kinang melambangkan peralatan 

kecantikan. Hal ini bermakana awet muda dan bertambah kekuatan. 

Minyak goreng dalam botol,  Clupak, jlodog,  kendhi kecil, dan 

uang melambangkan harapan agar diberi kemudahan dalam 

kehidupan. 

  

3). Makanan dalam Wilujengan 

Makanan yang digunakan dalam wilujengan disebut wuku dhukut, 

terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. 

- Nasi Tumpeng uduk 

Makanan ini juga disebut rasulan, terdiri atas nasi tumpeng 

gurih, seekor ayam panggang, dan kedelai, cabe hijau, mentimun, 

serta garam, masing-masing dalam takir. Sesuai dengan namanya 

makanan ini melambangkan memberikan keluhuran kepada Nabi 

Muhammad saw., Rasul yang telah memberikan keselamatan pada 

umatnya yang berbakti kepada Tuhan. Ingkung ayam (ayam 

panggang) melambangkan pengorbanan yang tulus dan ucapan 

terima kasih baik kepada Tuhan maupun leluhur yang telah 

memberikan keselamatan dan perlindungan. 

 

- Nasi Golong Sak Ambeng 
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Makanan ini terdiri atas 17 bungkus daun pisang, yang 

masing-masing berisi 2 butir nasi sebesar kepalan tangan manusia, 

melambangkan kesatupaduan tekad, semangat, dan tujuan peserta 

Kirab Pusaka. 

- Nasi Asahan Sak Ambeng 

Nasi asahan ini melambangkan keberuntungan dan 

mengandung permohonan agar semua yang terlibat dalam Kirab 

Pusaka mendapat kesempatan dan banyak rezeki. 

- Nasi Tumpeng Ropoh 

Nasi Tumpeng Ropoh adalah nasi tumpeng dengan lauk-pauk 

berupa sayuran yang ditempatkan di atas puter. Maknanya adalah 

perbuatan yang telah dilakukan telah menimbulkan persoalan bagi 

orang lain.  

- Panganan Wolung Warna 

Makanan ini terdiri atas wajik, ketan warna-warni, jadah 

pisang, hawug-hawug, apem, serabi, dan dakohan. Makanan ini 

melambangkan arah delapan penjuru mata angin. 

- Jenang Nem Warna 

Enam macam jenang diletakkan di dalam centhang, yaitu 

jenang katul, jenang ketan hitam, jenang lang, jenang pathi, jenang 

grendhul, dan jenang abang putih. jenang ketan hitam 

melambangkan pengiriman doa kepada arwah leluhur. Jenang pathi 

melambangkan permohonan doa restu kepada orang tua. Jenang 
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grendul melambangkan kehidupan yang penuh dengan cobaan. 

Jenang abang putih melambangkan asal-usul kehidupan manusia. 

- Hasil Bumi 

Buah-buahan terdiri atas 5 macam yaitu pala kasimpar(waluh, 

semangka, melon, dan lain-lain), pala kependhem(kentang, ketela, 

singkong, bengkoang, ubi, dan lain-lain), dan pala gumantung 

(pepaya, jambu, jeruk, pisang, dan lain-lain). Hasil bumi itu 

melambangkan kesuburan tanah. 

- Kolak Pisang Mas 

Makanan ini memiliki makna penolakan terhadap semua 

perbuatan buruk dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Kirab Pusaka keraton merupakan tatacara keraton Surakarta 

yang dilaksanakan secara tetap pada setiap malam menjelang 

tanggal 1 sura tahun Jawa. Upacara ini merupakan arak-arakan 

berbagai pusaka keraton yang memiliki daya magis atau daya 

prabawa yang dipercaya mengandung daya ampuh atau kasekten. 

Pusaka-pusaka yang dikirabkan adalah peninggalan dari zaman 

Kerajaan Majapahit atau sebelumnya. Oleh karena itu selain 

memiliki daya prabawa, keramat atau sakral, pusaka-pusaka itu 

memiliki nilai sejarah. 

Kirab Pusaka bersifat sakral, suci, dan pusaka-pusaka yang 

dikirabkan adalah yang berpredikat ”Kangjeng Kyai”, artinya 

dipercaya memiliki daya prabawa dan ampuh. Kekuatan daya 
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prabawa yang tinggi itu dapat memancarkan daya keselamatan, 

kesejahteraan, dan keberkahan. Kepercayaan terhadap pusaka-

pusaka yang memiliki daya magis itu merupakan manifestasi 

kebudayaan keraton yang disebut uwoh pangolahing budi atau 

pamesu budi yang selalu berhubungan dengan yang Maha Gaib, 

Tuhan Yang Maha Esa. Ciri khas adat keraton ini adalah selalu 

berhubungan dengan kepercayaan dan mengenal adanya pepundhen 

salah satunya adalah pusaka keraton. 

Makna Kirab Pusaka adalah penyebaran daya magis pusaka-

pusaka yang dikirabkan untuk keselamatan dan kesejahteraan 

keraton Surakarta Hadiningrat bangsa dan negara Indonesia. Bagi 

masyarakat keraton, magis memiliki padanan ari dengan daya 

prabawa, artinya daya kekuatan yang tidak tampak. Adapun yang 

disebut pusaka adalah benda yang mempunyai daya magis atau 

keramat (sakral). Kirab Pusaka sebagai tata cara adat pada malam 

menjelang 1 Sura Tahun Jawa bukan merupakan pameran senjata 

kuna tetapi merupakan cara memohon kepada Tuhan Yang Maha 

Esa agar daya magis pusaka-pusaka yang dikirabkan membawa 

keselamatan, kesejahteraan, dan berkah bagi keraton Surakarta, 

bangsa dan negara Republik Indonesia seisinya. 

Selain itu, satu nilai yang dipetik dari upacara Kirab Pusaka 

Keraton Surakarta adalah penghormatan terhadap para leluhur. 

Pelaksanaan Kirab Pusaka yang dilakukan dengan persiapan-
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persiapan tertentu terhadap pusaka-pusaka Keraton merupakan 

manifestasi pengakuan dan penghormatan dengan eksistensi, karya 

dan jasa para leluhur. Nilai ini sungguh penting dalam pembentukan 

insan atau pribadi yang bertanggung jawab. 

c. Pakaian 

Pakaian yang digunakan terdiri dari empat  yaitu jarik, beskap dan 

kebaya, samir dan gajah Ngoling. 

1. Jarik  

Jarik merupakan kain yang digunakan oleh kerabat,abdi 

dalem, dan masyarakat umum. Kerabat keraton dengan motif lereng 

yang melambangkan keagungan keluarga kerajaan mataram, 

sedangkan abdi dalem dan masyarakat umum mengggunakan motif 

selain motif tersebut diatas. Sementara para abdi dalem memang 

bertugas    sebagai pelaksana kirap pusaka dan masyarakat memakai 

pakaian jarik tersebut hanya berfungsi sebagai partisipan yang 

mencintai budaya jawa. 

 

2. Beskap dan Kebaya 

Pakaian beskap digunakan oleh peserta kirab pusaka yang 

berjenis kelamin laki- laki sedangkan yang perempuan harus 

menggunakan kebaya karena semua peserta baik laki- laki maupun 

perempuan harus menggunakan pakaian adat jawa lengkap yang 

berwarna hitam. Menurut informan warna hitam melambangkan 
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keagungan dan keabadian serta kesempurnaan. Warna hitam juga 

dimaknai sebagai bentuk simbol keteguhan hati dan cita- cita yang 

luhurdalam melaksanakan upacara dari leluhur. 

 

3. Samir 

Samir ini biasanya terbuat sari kain yang berwarna kuning 

atau merah , dan fungsinya sebagai tanda pengikut dan pelaksana 

upacara kirab pusaka. Samir ini biasanya wajib dikenakan pada 

prosesi upacara karena membedakan mana yang partisipan dan 

mana yang petugas dari keraton. Pemilihan warna merah 

dimaksudkan sebagai lambang keberanian dan keuletan, warna 

kuning melambangkan kemakmuran dan ketentraman hidup 

manusia. Selain itu warna kuning juga mengandung arti penolak 

balak dari makhluk halus dan roh jahat. 

 

4. Gajah Ngoling 

Sebutan gajah ngoling ini sebenarnya untuk menggambarkan 

rangkaian bunga melati yang dibentuk setengah lingkaran dan 

dipakai ditelingan bagi yang akan ngampil dan buntar pusaka. 

Bunga melati melambangkan kesucian, sehingga para ngampil dan 

buntar pusaka terdiri dari orang- orang yang benar- benar suci 

sehingga mereka mampu membawa dan dekat dengan pusaka 

keraton.  
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d.  Prosesi Upacara 

Upacara suran di keraton Surakarta pada tanggal 1 Suro 

diawali oleh kegiatan jamasan dan caos dhahar yang dilakukan 

terhadap benda- benda pusaka di keraton Surakarta beberapa hari 

sebelum malam 1 suro dengan ritual kirab pusaka.Jamasan pusaka 

ini dilakukan oleh adbi dalem khusus dan putro dalem di ruangan 

khusus  yang tidak semua orang boleh masuk didalamnya.Setelah 

semua pusaka dijamasi maka atas perintah Sunan pusaka- pusaka 

tersebut boleh di kirab dengan petugas dan adat serta tata cara yang 

telah ditentukan. 

Caos dhahar yang berupa pemberian sesaji kepada pusaka- 

pusaka dan segala bentuk makhluk halus yang dapat mengganggu 

pelaksanaan kirap pusaka  dilaksanakan  satu hari menjelang 

upacara berlangsung.oleh para abdi dalem dan abdi dalem 

Surunoto(pembawa pusaka keraton).Semua perlengkapan upacara 

seperti oncor, ting, petromak, sekar, cambuk padupan untuk 

membakar kemenyan sudah dipersiapkan oleh abdi dalem. 

Menjelang dan sesudah magrib banyak para peserta, partisipan dari 

dalam dan luar Surakarta sudah mulai berkumpul di sekitar keraton. 

Kedatangan tersebut cukup bervariatif ada yang sekedar menonton, 

mencari berkah, dan lain sebagainya. 

Malam 1 Suro pukul 21.30 Sunan akan memasuki Paningrat  

melakukan meditasi untuk memohon petunjuk pusaka- pusaka apa 
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saja yang akan diikutkan dalam kirab pusaka.Sementara itu 

Pengageng Parentah Keraton dan abdi dalem yang diberikan 

wewenang di bantu oleh para Pangeran mempersiapkan pusaka- 

pusaka apa saja yang akan dikirabkan. Upacara  kirab pusaka 

diawali dengan menyalakan dupadi sekitar prabasuyasa  yang 

disertai dengan pembacaan doa dan mantra oleh abdi dalem atas   

ijin Sunan. Setelah mendapatkan petunjuk Sunan Paku Buwono 

memberikan rincian  pusaka- pusaka mana  yang akan dikirabkan. 

Biasanya pusaka yang mendapatkan sebutan Kanjeng Kyai selalu 

diikutkan dalam kirab pusaka,   karena dianggap dapat 

memancarkan daya magis dan kekuatan spiritual yang mampu 

memancarkan daya keselamatan, kedamaian dan keberkahan bagi 

masyarakat. 

Pada pukul 23.00 WIB semua abdi dalem berbaris membuat 

barisan dan dibacakan pula nama- nama mereka yang bertugas 

dalam kirab pusaka khususnya yang bertugas untuk ngampil              

(membawa) dan buntar (memanggul pusaka.Petugas abdi dalem 

yang ditunjuk tersebut menuju Paningrat, yang letaknya berada 

disebelah utara gedagan dan sebelah timur Sasana Parasdya. Para 

abdi dalem yang bertugas memanggul menunggu dibawahnya. Bagi 

abdi dalem yang tidak bertugas ngampil dan buntar berkumpul di 

bangsal Mercukundha dan menuju bangsal Srimanganti. Menjelang 

pukul 24.00 WIB pengatur barisan melaporkan barisan dan abdi 
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dalem telah siap melakukan upacara kirab kepada Pengageng Purto 

Sentana Dalem dan Sunan Paku Buwono, Sunan kemudiaan 

memerintahkan kepada sentono dan abdi dalem untuk mengeluarkan 

semua pusaka yang diikutkan kirab berkeliling Baluwarti bagian 

luar. Pusaka- pusaka tersebut dipayungi oleh abdi dalem dan mereka 

membawa dupa di pekarangan sebelah utara Paningrat.Para 

partisipan yang hadir berdiri berjajar di di halaman paningrat untuk 

kemudian berjalan ke luar menuju kamandungan.  

Di Kamandungan tersebut telah siap barisan pengiring dan 

kebo bule Kanjeng Kyai Selamet yang bertugas menjadi cucuk 

lampah dari prosesi kirab pusaka tersebut.Urut- urutan dari barisan 

setelah Kanjeng Kyai Selamet, adalah: 

1). Pembawa dupa yang diikuti oleh pusaka- pusaka yang dipayungi 

dan diapit oleh sentono dalem dan abdi dalem, serta abdi dalem 

yang berugas nengganti ngampil dan buntar. Setelah kirab sampai di 

Srimanganti para abdi dalem yang sudah siap di bangsal tersebut . 

Setelah itu di halaman Srimanganti para abdi dalem yang sudah siap 

dalam barisan mengikuti di belakang urutan pusaka.  

 

2). Abdi dalem putri yang berada di belakang pusaka-pusaka. 

3). Mereka yang tidak mengikuti Kirab Pusaka dan kembali ke 

Paningrat untuk mengikuti Shalat Hajad di Masjid Pujasana atau 

bersemedi di lingkungan keraton. 
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4). Dupa dan pusaka kedua, demikian seterusnya seperti urutan 

pusaka pertama, kemudian pusaka ketiga, keempat sampai yang 

terakhir. 

5). Pengangeng Putra Sentana Dalem berada di urutan pusaka kedua, 

dan selanjutnya, kemudian diikuti oleh sentana dalem dan peserta 

lain yang mengikuti Kirab Pusaka. 

Urutan dan route perjalanan di luar keraton adalah berikut. 

Barisan paling depan adalah ABRI sebagai petugas pengatur jalan 

dan yang mengamankan masyarakat yang melihat Kirab Pusaka. 

Urutan berikutnya adalah Kangjeng Kyai Slamet diikuti oleh 

pusaka-pusaka yang dikirabkan dengan penjagaan tentara dan polisi 

di sebelah kanan dan kiri. Di belakangnya adalah para abdi dalem, 

masyarakat dan barisan paling belakang yang dipimpin oleh sesepuh 

abdi dalem. 

Setelah Sunan Paku Buwana XII sampai di Kamandungan, 

keri Kamandungan ditutup untuk umum kecuali yang 

berkepentingan dengan pelaksanaan Kirab Pusaka. Keri 

Kamandungan hanya dibuka pada saat barisan Kirab Pusaka akan 

keluar dan kembali memasuki keraton. 

Adapun route setelah keluar dari Kamandungan adalah Alun-

alun utara, Gladhag, Sangkrah, Pasar Kliwon, Gading, Gemblegan, 

Nonongan, jalan Slamet Riyadi, Gladhag, Alun-alun Utara, 

Kamandungan dan kembali ke keraton. Dengan demikian dapat 
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dikemukakan bahwa route Kirab Pusaka adalah mengelilingi 

Keraton Surakarta dengan arah pradaksina, yaitu keraton selalu 

berada di sebelah kanan Barisan Kirab Pusaka (lihat juga 

Rusmiyatun. 2001:SS). Hal ini sesuai dengan konsep keblat papat 

lima pancer (timur, selatan, barat, utara dan keraton sebagai titik 

pusatnya). Kirab Pusaka yang dimulai dari arah timur ini 

disesuaikan dengan arah terbit matahari sebagai sumber kehidupan. 

Dalam mengantisipasi gangguan yang dapat menghambat 

kelancaran dan kekhidmatan prosesi Kirab Pusaka,   abdi dalem 

yang bertugas ngampil dan bantar pusaka, serta pengikut lainnya 

dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, berbicara 

kecuali untuk kepentingan mengatur barisan dan kepentingan-

kepentingan yang mendesak; Kedua, menanggapi ucapan dari 

penonton Kirab Pusaka; Ketiga, merokok ataupun nginang. Selain 

itu, peserta Kirab Pusaka diperintahkan untuk menjaga  

kekhidmatan untuk menghormati pusaka-pusaka dan memanjatkan 

doa kepada Allah SWT. Untuk keselamatan Keraton Surakarta dan 

Indonesia. Bagi yang tidak mengikuti Kirab Pusaka diperintahkan 

untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. 

Bagi yang penganut kepercayaan bersemedi atau melakukan 

meditasi di lingkungan keraton ( Rochwulaningsih. 2007: 64 dilihat 

juga Rusmiyatun. 2001:91) 
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Pelaksanaan Kirab Pusaka berakhir pada pukul 04.00 WIB 

dan pusaka-pusaka langsung diserahterimakan kembali di hadapan 

Sunan Paku Buwana XII. Pusaka kemudian disimpan di Ruang 

Pusaka Prabasuyasa. 

Sebagai penutup upacara Kirab Pusaka diadakan wilujengan 

di Serambi Prabasuyasa yang diikuti oleh para putra dalem, sentana 

dalem, dan sesepuh abdi dalem yang sudah ditunjuk. Sisa makanan 

wilujengan diberikan kepada masyarakat yang sudah menunggu 

untuk ngalap berkah. Biasanya mereka sudah menyiapkan tempat 

khusus (wadhah) untuk membawa pulang hasil rayahan dengan 

sudah payah mereka perebutkan untuk dibagikan kepada sanak 

keluarga yang menunggu dan melakukan tirakatan di rumah 

.(  Rochwulaningsih. 2007: 70-84) 

Doa-doa 

Doa- doa yang digunakan dalam upacara Kirab Pusaka 

bersifat sinkretis, artinya merupakan perpaduan antara doa-doa yang 

digunakan dalam agama Hindu dan Islam dengan menggunakan 

bahasa Arab, Kawl (jawa kuna) dan Jawa Baru. Ada doa utama 

dalam Upacara Kirab Pusaka, yaitu : Doa Caos Dhahar dan 

Wilujengan untuk  mengawali dan mengakhiri Kirab Pusaka. 
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1). Doa Caos Dhahar 

Doa chaos dhahar adalah doa yang dibacakan pada saat 

membakar dupa saat akan  memberikan sesaji kepada pusaka. Doa 

itu adalah Puji Toya. Pembacaan Puji Toya dahulu dilakukan oleh 

abdi dalem jurusuranata. Sekarang untuk menjaga keamanan dan 

kesakralan pusaka, pembacaan doa dilakukan hanya oleh orang 

kepercayaan raja. Adapun lafal Doa Puji Toya adalah sebagai 

berikut: 

Bismillahirahmannirakhim, salalahu ngala’i iwassalam. Niyat 

angobong menyan madu putih mripating menyan kelanthe putih, 

kukusan menyan murdad kumara, urubing menyan seta terus 

lawang suwarga, kadugena sakarsa-dalem kantih wilujeng 

sagarwa-putra-dalem sapanunggalanipun. 

Hong Prayogamu, sang hyang Siti Gana, nila warna, dhadhaku 

sang naga paksa, tulate pambebed jagad, asabuk kuliting liman, 

abebed kuliting singa, asepet ongga gemitri, linayanan catur wisa, 

rinajegan rajeg wesi, pinayungan kala cakra, kinemat ing 

pancawarsih, sinongsongan kasih-kasih, pramanaku ing sularsih. 

(Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Tambahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada 

junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Hamba berniat membakar 

kemenyan putih, kemenyan beruntai putih, sehingga asap kemenyan 

membumbung tinggi ke angkasa, dan nyala kemenyan putih dan 
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nyala kemenyan putih membuka pintu surga. Semoga terkabul hajat 

raja dan permaisuri, putra dan keluarganya selamat). 

(Ya Allah, Sang Penguasa bumi dan segala isi dan kehidupannya, 

lindungilah hamba Mu dari angkara murka dan dengan sinar Raja 

yang menyebar ke seluruh alam, seperti menggunakan sabuk dari 

kulit harimau, berlindung di bawah kulit singa, yang melindungi 

badan dengan rapat dari empat macam bisa, yaitu dengan 

berpagarkan besi,berpayungan kalacakra, dikelilingi dalam lima 

putaran waktu, dan dipayungi dengan kasih sayang yang hendak 

kucapai adalah kebaikan). 

   

2). Doa untuk Wilujengan 

Setelah pusaka kembali ke keraton dan dimasukkan ke 

Prabasuyasa, diadakan selamatan sebagai ucapan syukur kepada 

Tuhan. Karena Kirab Pusaka berlangsung dengan lancar tanpa 

halangan. Doa yang digunakan berbahasa Arab dan Jawa. Adapun 

doa yang dibacakan adalah sebagai berikut. 

1. A’udhubillahi minasyaithonnirrojim. 

2. Bismillahirrohmaniirahim. 

3. Allahumma sholli ’ala sayyidinaa Muhammad, wa ’ala 

aalihi washohbihi ajma’in. Alkhamdulillahi Rabbil’alamiin. 
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4. Allahumaghfirlanaa dhunuubanaa waaliwalidiina 

waliastidhina, walijami’il anbiyai wal mursalin wal:auliya’l 

wal ’aamiliina, birohmatika yaa arkhamarrohkkhimin. 

5. Allahumma innaa naasalukal’afwaa wal’afiyah, fiddiini 

waddun ya wal akhirah. 

6. a) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan wa Nabi Adam saha Ibu Siti Hawa. 

b) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Nabi Muhammad, para putra saha para 

sahabat. 

c) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Nabi Khidir. 

d) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Nabi Ilyas. 

e) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Nabi Ibrahim. 

f) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Sunan Kalijaga. 

g) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Panembahan Senopati. 
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h) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Sampeyandalem Ingkang Agung Sinuhun Prabu 

Hanyakrakusuma . 

i) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan para nata sak tanah jawi. 

j) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Sunan Lawu. 

k) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Ratu Kencana Sari. 

l) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Ratu Sekar Kedhaton. 

m) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Ratu Kalayuwati. 

n) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Kyai Ageng. 

o) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Allahumma ya Allah, mugi Allah Subhanahu 

Wata’ala paring kasalametan nagaridalem Keraton 

Surakata Hadiningrat sakisinipun. 

p) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Kanjeng Sinuhun Paku Buwana ingkang kaping 

kalihwelas. 



55 
 

 

q) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan nyuwun wilujengipun para putra-putri dalem, para 

mantu dalem, para wayah dalem, para sentana dalem, para 

abdi dalem . 

r) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan Allahumma ya Allah, nyuwun ridho Paduka ya 

Allah, Ing dinten menika ngawontenaken syukur dumateng 

Paduka, mboten sanes nyuwun ridla anggenipun 

ngunduraken pusaka wilujeng. 

s) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan ugi nyuwun wilujeng Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sakisinipun. 

t) Allahumma wa rodhiya waqobulo warohmatan wa 

safa’atan ugi nyuwun wilujeng kitha Sala sak isinipun. 

7.  Allahumma mulya wa sayyidan yaaqaaadhiyalhajat, wa yaa 

azzal barokah, wa yaa khasibal qurbaa innaka’ala kulli 

syai’in qodir. 

8. Robbana Robbana dholamna anjusana waillam taghfirlana 

watarkhamna lanakunanna minalkhopsiriin. 

9. allahumaa innaa nas’aluka ssalaamatan fi’ddiininaa 

waziyaadatan fi’ilmina wabarokatan fi rizqinaa wataubatan 

qoblamautinaa wamaghfirotan ba’da mautina. 
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10. Allahumma Hawwin ’alaina fi sakarotil mautinaa wa 

najaata minannar, wal afwa ’indalkhisab. 

11. Robbana laa tu’aakhidna minalbalaa’ wal waba’ wal 

gholaba’l walfakhsya’wal munkar walilmandhorii wal 

bathon walbaladi ’aminatann innaka ’ala kulli syaiin qadir. 

12. Allahummaghfirlana minal balaa’ wal waba’ wal gholaba”i 

walfakhsya’wal munkar walilmandhorii wal bathon 

walbaladi ’aminatan innaka ’ala kulli syaiin qadir. 

13. Dhuh Gusti Kang Maha Asih, Nyuwun Ridla Paduka ya 

Allah, mugi keluarga Ageng, para putra putri dalem, para 

mantu dalem, wayah dalem, sentana dalem, abdi dalem, 

nywun ridla aduka ya Allah, muga tansah tinebihaken saking 

balak, tinebihaken saking fitnah, tinebihaken saking sakit 

punpa kemawon. 

14. Allahumma tolak bilahi, ana lara saka wetan tinulak bali 

mangetan rajah iman slamet.  

15. Allahumma tolak bilahi, ana lara saka kidul tinulak bali 

mangidul rajah iman slamet.  

16. Allahumma tolak bilahi, ana lara saka kulon tinulak bali 

mangulon rajah iman slamet.  

17. Allahumma tolak bilahi, ana lara saka lor tinulak bali 

mangalor rajah iman slamet.  
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18. Allahumma tolak bilahi, ana lara saka dhuwur tinulak bali 

mandhuwur rajah iman slamet.  

19. Allahumma tolak bilahi, ana lara saka ngisor tinulak bali 

mangisor rajah iman slamet,slamet,slamet,slamet.  

20. Nyuwun ridla Paduka ya Allah, awit Paduka Mahaagung, 

Mahamirah,Mahasih. 

21. Robbana aatinaa fiddun yaa khasanah wa fil’aakhiroti 

khasanah waqinaa ’adhaa bannaar, waqinaa ’adhaa 

bannaar, wa shollallahu ’alla sayidinaa Muhammad wa 

’alaa aalihi wa shohbihi ajma’in. 

22. Subhanaka Robbi izzati amma yasifun, walkhamdulillahi 

rabbil’alamiin. 

 

B. Tradisi Suran di Wonosobo 

Wilayah kabupaten Wonosobo yang secara geografis merupakan 

wilayah pegunungan adalah salah satu kabupaten yang memiliki peninggalan 

bersejarah berupa komplek candi Dieng. Berdasarkan temuan arkeologis 

komplek candi Dieng tersebut merupakan peninggalan kerajaan mataram kuno 

yang dianggap sebagai pemukiman tua masyarakat di tanah Jawa. Menurut 

Bambang Sutejo hubungan antara Wonosobo dan Dieng diibaratkan sebagai 

dua sisi mata uang yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang 

lainnya. Kalau kita berbicara tentang Wonosobo tentu kita akan berhungan 

dengan Dieng demikian juga sebaliknya.Dalam masyarakat sejarawan 
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rohani/agama  nama Dieng memiliki arti arti yang berkaiatan dengan sistem 

religi kuno. Masyarakat jawa kuno menguraikan kata Dieng berasal dari kata  

Di dan Hyang yang artinya roh leluhur. Sedangkan para penghayat kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Dieng merupakan tempat para leluhur dan 

memiliki kekuatan gaib dengan penuh mistis( Sutejo. 2008 :2)  

 

1. Deskripsi Singkat  

Masyarakat penganut budaya Jawa, suran diartikan sebagai suatu 

kegiatan ritual dalam rangka memperingati hari kelahiran tahun baru jawa. 

Dalam masyarakat Wonosobo khususnya pengenganut kepercayaan 

peringatan tahun baru jawa atau 1 suro tersebut menganut perhitungan 

tahunsaka dengan perhitungan Aboge ( Tahun Alip Rebo Wage).  Dalam 

satu tahun tersebut terdiri sari 12 bulan yang diawali dengan bulan Suro 

sehingga manyarakat memperingati bulan baru dalam penanggalan jawa 

tersebut dengan istilah suran. Suran di kabupaten Wonosobo yang 

wilayahnya berada jauh diluar tembok istana dan merupakan daerah 

pegunungan, dijadikan sebagai sasaran penelitian dengan pertimbangan 

mewakili daerah manconegara tetapi memiliki keunikan merupakan wilayah 

pemukiman lama yang mempunyai pesona yang berbeda dengan daerah 

lain. 

Di kabupaten Wonosobo peringatan suran terdapat beberapa wilayah 

yang memiliki kharakteristik yang bervariatif. Peringatan suran yang unik 

dilakukan oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan  Yang Maha Esa 
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Paguyuban Kebudayaan Jawa Tunggul Sabdo Jati   di Dusun Sruni 

Jaraksari Desa Dieng , Nyadran di Desa Giyanti , dan Merdi Sendang 

Surodilogo.    

 

2. Maksud dan Tujuan Upacara  

Masyarakat Wonosobo,  Suran memiliki makna keberanian dan 

kesiapan diri dalam membentuk kepribadian, melalui mawas diri, 

mengendalikan diri, menyucikan diri, menyiagakan diri demi keselamatan, 

karahayon,   kayuwanan  (sura=berani, keselamatan).   Dengan demikian    

acara Suran mengacu pada hidup rahayu dalam arti luas. Atau dengan kata lain 

kegiatan Suran merupakan sarana penting untuk pembinaan mental, pembinan 

kepribadian, dan pembinaan kebudayaan, memayu budi rahayu. Sebagai sarana 

memamyu budi rahayu, maka suran memiliki beberapa maksud dan tujuan  

yaitu untuk: 

1. Memuji keagungan Tuhan, disertai memohon petunjuk dan 

pengayoman untuk karahayon (keselamatan) 

2.  Mawas diri, yakni menyimak apa yang selama itu telah dilakukan 

dan apa yang hendak direncanakan untuk dikerjakan 

3. Menyadari segala kelemahan dan kekurangan demi kesiapan 

menapak langkah baru di masa depan. 

4. Merenungkan langkah apa yang terbaik untuk dilakukan dengan 

memanfaatkan pengalaman di masa lalu. 
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Sebagaimana telah disebut bahwa bentuk acara Suran antara daerah 

satu dengan  daerah lainnnya tidak sama disesuaikan dengan 

kesadaran budaya, keyakinan, lingkungan alam, dan kebiasaan 

masing-masing daerah.  

 

3. Pihak-pihak yang Terlibat 

Dalam sebuah kegiatan apalagi yang sudah dijadikan ajang unggulan 

pariwisata baik di tingkat kabupaten, kota propinsi tentu pelaksanaannya 

tidak sesederhana sebelumnya. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan upacara tradisipun cukup banyak. Pihak- pihak yang 

terlibat dalam kegiatan suran pada umumnya antara lain adalah 

a. Para Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

b. Ketua serta Pengurus Paguyuban, yang berfungsi sebagai panitia 

pelaksana 

c. Dinas pariwisata dan Budaya sebagai Pembina 

d. Bupati, Camat, Muspika dan tokoh Masyarakat sebagai 

undangan 

e. Polisi, hansip sebgai pengaman upacara 

f. Ketua serta pengurus Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) 

g. Partisipan, masuarakat bukan anggota penghayat kepercayaan 

yang datang untuk mengikuti upacara tradisi suran  
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4. Prosesi Upacara 

a. Sesaji 

Sesaji apabila di lihat dari fungsi/ kegunaannya di bagi menjadi tiga 

bagian yaitu  

pertama, sesaji yang digunakan untuk memberimakan roh halus 

yang disebabkan oleh karena seseorang mendapatkan musibah dan dapat 

diatasi degan pemberian sesaji.  

Kedua, yang berfungsi untuk penghormatan misalnya untuk para 

leluhur ketika masih hidup suka dengan rokok maka leluhur tersebut akan 

diberi rokok sesuai kegemaran leluhurnya tersebut dan lain sebagainya. 

Sesaji jenis ini disebut juga sebagai caos pangabekti, yang berguna untuk 

mengingatkan kepada para leluhur dan buat sarana bertemu secara 

psikologis kepada leluhur serta minta maaf.  

Ketiga, sesaji juga dipakai sebagai perlambang misalnya bubur/ 

jenang merah putih yang melambangkan asal muasal manusia yang terdiri 

dari merah perlambang dari darah ibu sedangkan putih perlambang dari 

bapak. 

Sesaji yang digunakan dalam upacara suran di desa- desa di 

Wonosobo terdiri dari dua bagian yaitu, sesaji wajib dan sesaji pamrayogo   

(pelengkap).Sesaji wajib tersebut harus ada pada waktu upacara 

dilaksanakan dan apabila tidak disediakan takut terjadi celaka dikemudian 

hari ataupun kejadiaan sewaktu upacara dilaksanakan. Adapun sesaji 

pamrayogo adalah sesaji pelengkap sifatnya kalau memang ada dan tersedia  
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alhamdulilah dan kalau tidak ada tidak apa- apa sehingga tidak menakutkan. 

Dalam upacara suran yang termasuk dalam sesaji wajib adalah 

1. Minuman(unjukkan) 12 warna. Minuman tersebut antara lain berupa 

teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit, rucuh sekar wangi merah 

putih, kenamga gula batu, jeruk pecel gula batu, dhadap serep gula 

batu, salam gulo batu, teh wangi gulo batu, arang- arang kembang dan 

jembawuk. 

2. Tumpeng abang, ireng, kuning, putih dan tumpeng megana dan 

ingkung ayam lanang, tumpeng tulak dan ingkung ayam tulak. 

3. Sekar telon, sekar melati, sekar mawar merah putih 

4. Kemenyan madu, dupa arum, minyak wangi 

   5.   Rokok gudang garam, rokok klembak menyan, klobot dan cerutu 

5. Pisang raja ijo, pisang emas, pisang ambon wulan 

6. Kelapa muda hijau, kelapa muda gading 

7. Kinang komplit; sirih, gambir apu jambe dan susur 

8. Jajan pasar tujuh macam; klepon srabi, pasung, ketan merah, ketan 

putih, opak angin dan rengginang 

9. Beneman pala pendhem; telo, gembili, tales dan sebagainya 

10. Buah- buahan 7 macam 

11. Golong lulut 

12. Golong papat 

13. Golong tujuh 
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14. Ambeng(tenongan) sebanyak 3 

15. Bubur Suran; 20 bubur abang, bubur putih, bubur abang diatasnya 

putih, atau bubur warna 5 macam(abang, ireng, kuning, ijo,putih).  

Sesaji tersebut merupakan sesaji wajib sedangkan sesaji pamrayogo 

tergantung dari adat dan kebiasaan masing- masing desa dimana suran 

tersebut dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sarno dan 

Bapak Bambang Sutejo diperoleh informasi bahwa khusus suran di 

puncak Dieng di Dusun Sruni Jaraksari Desa Dieng pemberian sesaji 

tersebut dilaksanakan dengan cara menepi di makam- makam orang yang 

dianggap suci misalnya makam Jayaboyo, tahun kemarin sesaji ada yang 

berupa nasi setengah matang dan durian. Wujud sesaji yang diminta 

dengan jalan bersemedi tersebut merupakan perlambang kejadian- 

kejadian yang akan terjadi pada tahun berikutnya. Contohnya durian 

merupakan makanan yang sangat manis dan lezat menurut ketua 

Paguyuban Tunggal Sabdo Jati memiliki makna simbolik bahwa banyak 

orang ditahun yang akan datang saling berkelahi untuk mendapatkan 

kenikmatan dunia. Adapun nasi setengah matang mangandung makna 

simbolik banyak para petinggi negeri yang mencari uang dengan jalan 

yang tidak baik sehingga menyebabkan sakit raga dan jiwa.(Wawancara 

dengan Bapak Sarno tanggal 15 Juni 2008)   
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b. Pakaian 

Pakaian yang digunakan oleh panitia dan peserta upacara sama yaitu 

pakaian adat jawa, yang berbeda untuk kaum laki- laki yang masuk dalam 

kepanitiaan, sesepuh memakai baju adat jawa surjan, bebet  dan memakai 

blangkon. Sedangkan para partisipan atau orang biasa memakai baju adat 

jawa sogok upil dengan celana selutut dan memakai ikat kepala. Adapun 

bagi kaum perempuan bebas dalam berpakaian; ada yang memakai konde 

bagi perempuan yang bertugas sebagai pranoto coro, berkerudung dan 

memakai pakaian biasa.  

 

c. Pelaksanaan  

1). Upacara suran di Desa Dieng 

Dalam tradisi suran di tempat ini di dahului dengan ritual napak tilas 

dibeberapa tempat yang dianggap suci dan memiliki kharisma yaitu : 

 a). Napak tilas di petilasan Raja Kediri di Desa Mamenang oleh 

Kutua dan pengurus Aliran Kepercayaan Tunggul  Sabdo Jati 

dengan melakukan sesuci di Sendang Tirto Kamandanu. Ritual ini 

diakhiri dengan bersamadi di Petilasan Prabu Jayabaya. 

b). Napak tilas di petilasan makam raja- raja Majapahit, petilasan 

Patih Gajah Mada dan tempat Pamuksan Patih Gajah Mada pada 

tanggal 14 Besar. 

c). Napak Tilas di petilasan para pepunden di Dieng antara lain 

adalah (1) Sesuci di Tuk Bima Lukar yang merupakan mata air 
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Sungai Serayu, (2) Petilasan Eyang Purbowasesa di Batu Tulis, (3) 

Napak Tilas di petilasan Eyang Begawan Sampurnojati di Goa 

Semar,  

(4) Napak tilas di petilasan Eyang Kumolosari di Goa Sumur, 

(5)Napak tilas di petilasan Bapa Cakra Kusumo dan Bapa Jati 

Kusumo di Sitinggil dan (6) Napak tilas di petilasan Mbah Kyai 

Kaladite di Gunung Kendil,(7) Napak tilas di petilasan Eyang 

Kendali Seto di Goa Jaran. ( Wawancara dengan Bapak Sarno 

tanggal 15 Juni 2008) 

Malam tanggal 1 Suro menurut penanggalan jawa masyarakat 

pegunungan Dieng cara menghitung dengan sebutan perhitungan 

penanggalan Aboge ( Tahun Alip hari Rabu Wage). Pada malam ini ada 

beberapa ritual yang sudah mulai dilaksanakan yaitu setelah matahari 

tenggelam di ufuk barat tepatnya setelah magrib sesaji sudah mulai di 

persiapkan ditempat upacara yaitu di depan gua Semar baik itu berupa 

sesaji wajib maupun pelengkap. Para penghayat kepercayaan, tamu 

undangan, masyarakat, partisipan sudah mulai datang untuk mengikuti 

upacara ritual. Panitia menggunakan pakaian jawa beskap dan surjan 

serta blangkon, sedangkan tamu undangan tidak diwajibkan 

menggunakan pakaian tertentu tetapi mereka yang senang menggunakan 

pakaian jawa ada yang berpakaian adat jawa tersebut tetapi ada juga 

yang memakai pakaian batik, jas dan lain sebagainya. Para partisipan 

tersebut ada tua, muda anak- anak. Partisipan tidak hanya terdiri dari 
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warga sekitar saja tetapi juga warga masyarakat Wonosobo maupun di 

luar Wonosobo. Mereka datang biasanya hanya sekedar melihat upacara 

ritual suran di puncak Dieng tetapi ada juga yang percaya untuk tujuan 

tertentu. 

Setelah persiapan sesaji lengkap dan di taruh dalam tampah, encek 

dan tenong di rumah tetua desa. Sambil menunggu upacara ritual 

dimulai mereka berdiam diri, acara dimulai tepat pada pukul 21.00 

WIB. Pada awal acara ketua panitia melaporkan kesiapan upacara 

kepada para sesepuh dan tamu yang hadir. Acara kedua berupa 

sambutan- sambutan yang pertama oleh ketua panitia sekaligus ketua 

Paguyuban Tunggul Sabdo Jati, Bupati, Camat atau pejabat lain yang 

mewakili. Setelah sambutan-sambutan selesai kemudian dilanjutkan 

dengan Manungku pujo (berdoa bersama) dengan mengangkat tangan di 

hidung, usai berdoa tersebut  kira- kira jam 23.00-24.00 WIB terjadi 

peristiwa yang disebut dengan trance jiwa roh Kyai Semar kepada 

sesepuh (Bapak Ismanto yang pada waktu itu sambil makan sirih) 

memberikan nasehat dan makna tambahan sesaji berupa dawuh- dawuh 

yang harus dilaksanakan selama setahun yang akan datang dengan 

suiara yang mirip tokoh pewayangan Semar. Pada waktu tersebut semua 

peserta upacara tidak ada yang berani mengeluarkan sepatah katapun 

dan mereka dengan khidmat akan mendengarkan segala petuah dan 

dawuh yang diucapkan tokoh tersebut.  
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Setelah pukul 24.00 dilanjutkan dengan larung sebagian sesaji 

sukerto di telaga warna di puncak kawah Dieng. Acara kemudian 

dilanjutkan dengan tirakatan semalam suntuk tanpa tidur sampai pagi 

hari. Setelah tanggal 1 Suro banyak masuarakat menjalankan tirakat 

dengan cara bermacam- macam antara lain nganyep( tidak makan 

garam), puasa buka tanpa sahur, ngrowod, nglowong, ngebleng, pati 

geni, mutih, tidak makan nasi dan lain sebagainya yang kesemuanya 

dengan tujuan menjalankan dawuh Kyai Semar. Mereka menjalankan 

perintah tersebut dengan tujuan supaya tidak terjadi mala petaka baik 

terhadap dirinya maupun masyarakat pada umumnya di Desa tersebut, 

Wonosobo dan Indonesia pada skala yang lebih luas. Pada upacara 

suran di Dieng ini lain halnya dengan suran di wilayah Wonosobo lain 

karena di  Desa Dieng tersebut ritual suran tidak ada pentas kesenian 

seperti desa- desa lain( Setejo. ttn: 3-5)    

 

2). Upacara Nyadran di Desa Giyanti 

Upacara  Sadran di Desa Giyanti merupakan upacara untuk 

menyambut datangnya bulan Sura atau Suran. Upacara ini dilaksanakan 

setahun sekali sesudah panen pada hari Jumat Kliwon atau Selasa 

Kliwon. Berbeda dengan upacara tardisi di Pager Rejo, upacara tradisi 

Giyanti ini selain diprakarasi oleh warga masyarakat juga didukung oleh 

Pemerintah Daerah Wonosobo terutama Dinas Pariwisatanya. Hal ini 
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dapat terjadi karena, upacara tradisi di Giyanti telah dijadikan salah satu 

objek wisata di Wonosobo.  

Upacara tradisi Giyanti diawali dengan pertemuan musyawarah 

desa untuk membentuk kepanitiaan. Setelah kepanitiaan terbentuk 

dilanjutkan dengan menghubungi sesepuh desa untuk persiapan 

melakukan upacara. Setelah itu pihak paninitia mengadakan kontak 

dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo. Selain itu 

juga dibuat surat pemberitahuan kepada aparat strktural mulai dari 

lurah, camat, hingga bupati. Kepanitiaan lebih profesional karena 

upacara tradisi nyadran di Giyanti banyak menghadirkan orang, selain 

warga setempat juga warga di luar desa, bahkan dari luar Wonosono. 

Akhir-akhir ini telah ada sejumlah turis asing yang ikut menyaksikan 

upacara tradisi itu. Dengan demikian upacara tradisi Giyanti telah dijual 

menjadi objek wisata.  Kegiatan ini tidak hanya bermakna spiritual 

tetapi sudah bermakna bisnis yang bersifat profan. 

Untuk mempersiapkan upacara sadran, penduduk desa Giyanti 

melakukan kegiatan gotong-royong membersihkan lingkungan, 

terutama pada tempat-tempat yang akan digunakan untuk  upacara. 

Selain itu penduduk juga membersihkan lingkungannya sekitarnya, 

yakni wangon atau saluran irigasi, membuat  pagar pesanggrahan, dan 

membuat tratak tempat penyelenggaraan wayang purwa. 

Malam Jumat Kliwon penduduk desa bertumpah ruah untuk 

menyaksikan kesenian tradisional menyambut upacara Sadran. Acara 
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dimulai dengan disuguhi kesenian tarian Lengger. Tari Lengger 

merupakan sebuah fragmen yang mengambil lakon dari cerita Panji. 

Tari Lengger dibawakan oleh 5 orang penari yang kesemuanya laki-laki 

dimuali dari pukul 21.00 sampai pukul 4.00 WIB. Penduduk setempat 

turut menyaksikan pertunjukan Lengger. Pagi harinya dimulai upacara 

Sadran. 

Pagi harinya juga diadakan pertunjukan kesenian tradisonal yang 

berlangsung antara pukul 08.00-09.30. Pertunjukan diawali dengan 

pentas kesenian Embleg arau Kuda Kepang. Kesenian embleg 

dimainkan oleh 9 orang  yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. 

Setelah menyaksikan tarian itu, warga secara beriring-iringan  pergi 

menuju makam  desa yang dikeramatkan, yaitu makam Eyang Adipati 

Mertalaya dan Eyang Monyet. Eyang Adipati Mertalaya diyakini warga 

setempat sebagai  tokoh yang membuka desa Giyanti. Iring-iringan itu 

terdiri dari  warga setempat dengan membawa sesaji , dan diikuti  

kesenian Embleg. Sesuah sampai  di makam tersebut  pemimpin upacara  

yaitu Kaum  memimpin upacara  dengan membacaka doa. Setelah 

selesai nyekar  di makam, mereka  kembali menuju Pesanggrahan. Di 

sepanjang jalan  iring-iringan dari makam  tersebut sudah ditunggu dan 

disambut  para wanita  yang membawa tenong. Tenong-tenong tersebut 

diletakkan  berderet di sepanjang jalan  Pesanggrahan. Isi tenong pada 

umumnya  sama yaitu: nasi rames yang dibungkus daun pisang, jajan 

pasar, buah-buahan, rengginan, opak, krupuk, dan roti. Sebelum Kaum 
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memulai memimpin doa, ada pengarahan dari aparat setempat  

mengenai pembangunan desa, dan pariwisata. Setelah itu Kaum 

membacakan doa untuk keselamatan seluruh warga.  

Berbeda dengan tradisi di Pager Rejo, isi tenong setelahdibacakan 

doa diperebutkan oleh peserta upacara.  Tradisi ini disebut sebagai 

“rayahan”. Orang yang ikut merebut isi tenong tidak hanya warga 

pembawa tenong, tetapi semua tamu, termasuk paa wisatawan.  

Setelah selesai acara “rayahan”, dilanjutkan dengan Sholat Jum’at 

di masjid desa. Setelah Sholat Jum’at dilanjutkan dengan  pentas 

kesenian Emblek dan Lengger hingga pukul 16.00. Pada Malam harinya 

penduduk berkumpul  untuk menghadiri upacara selamatan dengan 

nama “ngepungke sesaji” di tempat kepala dusun. 

Pada hari Sabtu pagi, pak Kaum  bersama aparat desa  pergi ke 

Punden desa yang diyakini penmduduk  menguasai pengairan. 

Masyaraakt setempat menyebutnya “cek dam”.  Di cek dam itu 

dipercaya ada yang menunggu (mbahu rekso) dengan nama Kyai Darso. 

Menurut cerita yang berkembang, Kyai Darsa merupakan tokoh 

pembuka desa (yang mbabat alas) wilayah Giyanti.  Di Cek dam itu, 

pak Kaum meletakkan wayang Hanoman dan Betara Guru Yana dan 

ditancapkan di atas pohon pisang. Selain itu juga dilengkapi denan 

sesaji berupa “bucu putih” (nasi tumpeng) dan ingkung. 

Wayang yang ditancapkan itu kemudian dibawa pulang kembali 

untuk dimainkan dalam upacara pertunjukan wayang dengan cerita Rama 
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Tambak. Cerita Rama tambak merupakan bagian cerita Ramayana yang 

mana Rama memimpin pada  bala tentara kera membendung lautan 

sebagai jalan menuju Alengka Diraja dalam rangka membebaskan Dewi 

Sinta.  Pagelaran wayang dengan lakon Rama Tambak telah menjadi 

tradisi turun-temurun dan warga tidak berani menggantinya dengan cerita 

lain. Untuk menyeklenggarakan pementasan wayang itu disediakan sesaji 

berupa nasi merah putih (sega abang-putih), pisang, lodehan kentang, 

kapri, bakmi, iwak lodehan, dadar telur, tempe, Sebelum pertunjukan 

wayang dimulai Kaum membaca ujub (maksud atau keinginan) dari 

pementasan wayang. Isi ujub itu adalah berita bahwa warga desa Giyanti 

merasa hatinya senang karena hasil panen baik dan diharapkan di masa 

yang akan datang akan lebih baik. Pada malam hari masih ada 

pertunjukan wayang purwa yang dimainkan sampai pagi, tetapi lakonnya 

bebas. Pertunjukan wayang pada malam hari ini sekaligus sebagai 

penutupan serangkaian upacara Giyanti. 

Memang upacara Sadran Giyanti lebih megah dibandingkan 

dengan upacara-upacara sadran di desa lain. Mungkin karena itu, Dinas 

Pariwisata dan Budaya setempat memanfaatkan even itu sebagai paket 

wisata budaya setempat.( Wasino. dkk.2005: 111-116) 

3. Upacara Tradisional Merti  Sendang Suradilaga 

Upacara tradisi merti sendang Suradilaga merupakan upacara 

tradisional  yang dilaksanakan di desa  untuk memelihara sumber air 

(sendang) Suradilaga. Upacara ini dilaksanakan pada malam penanggalan 
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Jawa satu Sura. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dari 

generasi ke generasi.   

Tradisi ini nampaknya terpengaruh oleh  tradisi Suran yang 

berkembang di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Suran merupakan adat kebiasaan menyambut Tahun Baru Jawa, tanggal 1 

Sura dengan berbagai perilaku spiritual.  

Acara Suran dalam rangka memetri Sendang Suradilaga merupakan 

salah satu bentuk tradisi Suran andon lamah dan sesuci, serta lek-lekan. 

Pada saat ini acara itu ditambah dengan acara hiburan kesenian, tidak 

hanya kesenian tradisional tetapi juga kesenian modern. Hal ini dapat 

terlaksana karena terlibatnya para remaja dan pemuda dalam acara Suran 

di Sendang Suradilaga itu. 

Dalam menyambut datangnya tanggal 1 Sura, jauh-jauh hari warga 

sekitar Sendang  telah membentuk Panitia Penyelenggara. Pada masa lalu 

panitia adalah lembaga adat setempat, tetapi pada saat ini merupakan 

panitia adhoc yang terdiri para remaja dan pemua setempat yangt 

didukung oleh orang tua. Setelah kepanitiaan terbentuk, mereka kemudian 

menemui para tokoh masyarakat desa, yakni  Perangkat Desa, melalui 

kepala dusun, kemudian kepala Desa. Panitia juga menemui para Sesepuh 

Desa dan Tokoh Pemuda setempat.  Atas inisiatif dan saran para tokoh 

masyarakat itu, panitia menentukan  waktu dan tempat upacara tradisi. 

Oleh karena penyelenggaraan upacara tradisi memetri Sendang 

Suradilaga dilakukan dengan melibatkan massa yang banyak, maka 
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panitia meminta ijin kepada pihak-pihak terkait. Untuk keamanan meerka 

meminta izin kepada polisi. Untuk pengembangan Pariwisata mereka 

minta ijin atau memberi tahu Dinas Pariwisata. Setelah itu mereka 

menghubungi kelompok kesenian. 

Selain hal-hal yang bersifat baru, panitia juga mempersiapkan 

perlengkapan upacara yang sudah menjadi tradisi. Perlengkapan itu 

berupa  Wedus Kendhit, sesaji yang berupa macam-macam makanan, 

jajan pasar, dan kembang. Setelah perlengakapan upacaa tersedia, mereka 

kemudian menghubungi  tokoh agama atau ulama setempat untuk 

memimpin upacara Suran di Sendang Suradilaga. 

Menjelang pelaksanan upacara Suran, penduduk bergotong royong 

untuk membersihkan lingkungan, terutama lingkungan tempat upacara. 

Setelah tempat upacara dibersihkan, maka ubarampe upacara ditempatkan 

dilokasi upacara pada Sore atau petang harinya. Ulama atau tokoh agama 

memimpin doa di sekitar sendang. Makanan yang telah diberkahi  melalui 

doa itu kemudian dimakan secara bersama-sama oleh para pengunjung 

atau peserta upacara.  

Pasca menikmati makanan, acara selanjutnya adalah mandi di 

sendang Suradilaga. Mandi di sendang berlangsung di tengah malam hari. 

Penduduk yang terlibat mandi di senang tidak hanya dari masyarakat desa 

sekitar, tetapi juga masyarakat dari luar desa itu, bahkan dari luar 

Wonosobo. Mandi di sendang Suradilaga dipercayai  akan mengakibatkan 

awet muda dan bagi yang belum memiliki jodoh akan seegra memiliki 
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jodoh. Akibatnya tidak hanya orang tua saja yang mandi di keheningan 

malam itu, tetapi juga para muda-mudi. 

Pelaksanaan upacara tradisi berlangsung sangat khidmat. Ini 

menarik, karena para peserta tidak hanya dari kalangan generasi tua saja,  

tetapi juga kalangan pemuda dan remaja. Kehidmatan upacara nampaknya 

didukung masih adanya kepercayaan terhadap nilai sacral dari upacara 

menyambut tahun baru Jawa itu.  

Upacara tradisi Suran dalam rangka memetri Sendang Suradilaga 

memiliki fungsi ganda. Di satu sisi memiliki fungsi untuk melestarikan 

kebudayaan lama, di sisi lain untuk pengembangan kepariwisataan. 

Pengembangan kepariwisataan terkait tidak hanya terkait dengan 

upacaranya, tetapi juga  atraksi yang ditampilkan berupa kesenian musik 

Dangdhut yang diadakan oleh para pemuda setempat. Upacara tradisi 

memetri Sendang Suradilaga telah diolah seddemikian rupa untuk 

memadukan unsure tradisi dengan unsur baru yang bersifat profan untuk 

menarik wisatawan aik dari daerah setempat maupun luar daerah. 

Nilai yang terkandung dari upacara tradisi ini adalah di satu sisi 

berupa harapan warga masyarakat agar memperoleh keselamatan. Di sisi 

lain mereka berharap akan memperoleh berkah awet muda dan 

memperoleh jodoh. Memang berkah dari upacara ini berupa perhatian 

pengunjung dari luar cukup besar sehingga mendatangkan pendapatan 

daerah. Sementara itu  harapan memperoleh jodoh juga dimungkinkan 

karena cara itu memungkinkan para pemuda pemudi saling berkenalan 
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dan dari sekian pemuda dan pemudi itu akan menjalin hubungan lebih 

lanjut, mungkin ke pelaminan. 

Upacara tradisi ini dilaksanakan setiap tahun. Untuk 

penyelenggaraan upacara itu, masyarakat desa bergotong royong 

menanggungnya secara bersama-sama. Mereka dengan rela menyediakan 

sesajen, membersihkan lingkungan, dan bahkan iuran untuk 

penyelenggaraan upacara. Pemerintah Daerah melakukan Tut Wuri 

Handayani, terutama melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

mendorong terselengaranya upacara tersebut. (Wasino.dkk. 2006: 116-

123)   
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BAB V 

ANALISIS PERBANDINGAN  TERHADAP TRADISI SURAN                   

DI SURAKARTA DAN WONOSOBO 

 

A. Maksud dan Tujuan 

Tradisi Suran di istana Kasunanan Surakarta dengan wilayah 

kabupaten Wonosobo ada persamaan maksud dan tujuan, yaitu untuk 

menyambut datangnya awal tahun baru dalam penanggalan  Jawa.  Akan 

tetapi konsep tahun barunya berbeda. Di Surakarta tahun baru mengacu tahun 

Jawa ciptaan Sultan Agung yang memadukan tradisi tahun baru Hijriah 

dengan tahun baru Caka. Dalam konsep orang Jawa, tahun baru ini dinamakan 

Asapon yang berasal dari kata Selasa Pon, sebuah awal tahun baru yang 

diawali pada hari Senin Pahing malam Selasa Pon. Sementara itu di 

Wonosobo tahun baru mengacu pada tahun baru Caka yang didasarkan pada 

perhitungan matahari. Dalam konsep Jawa ini dinamakan Aboge, yang 

merupakan kependekan dari Rebo wage, suatu awal tahun yang dimulai pada 

hari Rabu wage. 

Perbedaan juga terlihat dalam maksud dan tujuan ritual tradisi uran.         

Di istana Kasunanan Surakarta maksud dan tujuan dilaksanakannya upacara 

ritual ini adalah:  

1. Memancarkan daya magis, daya prabawa dan daya keramat 

pusaka-pusaka  yang dipunyai istana Kasunanan dengan cara 

melakukan kirab pusaka sebagai puncak acara dari perayaan suran. 
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2. Melakukan laku mengelilingi tembok istana dan jalan- jalan yang 

telah ditentukan serta di teruskan kirab dengan membawa pusaka- 

pusaka yang sudah ditentukan dengan juru lampah kebo bule 

Kanjeng Kyai Selamet. 

3. Peserta kirab dan partisipan datang ke istana  untuk melihat 

upacara suran dan laku mubengi benteng dengan cara berdiam diri 

sambil berdoa selain itu mereka datang  untuk memperebutkan 

sajen, kotoran kerbau dengan keperluan tertentu, misalnya 

penglarisan. 

Di wilayah kabupaten Wonosobo upacara ritual suran  yang 

dilaksanakan untuk menyambut tahun baru dalam penanggalan jawa 

perbedaannya dalam maksud dan tujuannya antara lain adalah: 

1. Tidak ada tujuan untuk memancarkan daya magis, daya prabawa 

dan daya keramat dari pusaka atau benda magis dari peringatan 1 

suro, tetapi hanya mendengarkan dawuh dari trance roh Kyai 

Semar lewat mediator tokoh spiritual yang disegani 

2. Partisipan yang datang untuk menghadiri peringatan 1 suro tidak 

mencari penglarisan atau tujuan lain  dengan mengambil sajen atau 

makanan lain, kotoran kerbau dan lainnya tetapi hanya berdoa dan 

nglakoni dengan berpuasa ngebleng, ngrowot dan lain sebagainya 

3.  Suran di kabupaten Wonosobo cenderung dilakukan untuk 

menyelamatkan dan menjaga keseimbangan alam misalnya Suran   
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di Sendang, puncak Dieng sebagai tuk dari sumber sungai Serayu 

dan lain sebagainya 

4. Perayaan suran selain untuk menyelamatkan keseimbangan dan 

potensi alam juga ditujukan untuk menghargai tokoh- tokoh yang 

menjadi cikal bakal, tokoh kharismatik dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan sejarah Wonosobo.Misalnya Tumenggung 

Nitiyudo, Pangeran Puger, Adipati Mertoloyo dan lain sebagainya. 

 

B. Pendukung Tradisi 

Perayaan Suran baik di lingkup istana Kasunanan maupun wilayah kabupaten 

pada waktu sekarang ini dilakukan dengan membentuk kepanitiaan. 

Kepanitiaan ini ditunjuk oleh pihak Pengageng Parentah Keraton Surakarta 

yang melibatkan sentono dalem dan abdi dalem. Sedangkan panitia di wilayah 

Kabupaten Wonosobo untuk di Desa Dieng oleh Paguyuban Kebudayaan 

Jawa Tunggul Sabdo Jati, Desa Giyanti dan Sendang Suradilaga ditunjuk oleh 

musyawarah desa. Pihak- pihak yang terlibat selain panitia inti juga 

masyarakat setempat yang dengan sokongan dana lewat iuran, pembelian 

sesaji dan uborampe upacara suran dapat dilaksanakan. Sedangkan di lingkup 

istana Kasunanan sumber dana diperoleh dari donator yang simpati kepada 

keratin Kasunanan. Baik di lingkup istana Kasunanan maupun di wilayah 

kabupaten Wonosobo  tamu- tamu yang diundang hampir semuanya sama 

yaitu para pejabat pemerintahan dan para simpatisan yang masuk sebagai 

donator. Berdasarkan informasi dari informan tidak sedikit para simpatisan 
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yang datang secara individu dan rombongan hadir dalam peringatan suran 

baik di wilayah Wonosobo maupun Surakarta dengan tujuan yang berbeda- 

beda, misal ada yang ngalap berkah, meminta sesuatu dan lain sebagainya  

( Wawancara dengan Bapak Sarno tanggal 15 Juni 2008 dan Bapak Rustopo 

tanggal 5 Juli 2008)    

 

C. Penyelenggaraan 

Sesuai dengan teori dari Redfield (1963), upacara tradisi suran baik yang 

dilaksanakan di istana Kasunanan kabupaten Wonosobo merupakan upacara 

tradisi kolektif. Traadisi yang dilaksanakan di lingkup istana Kasunanan 

dikategorikan sebagai tradisi besar( the big tradision) karena muncul 

dikalangan istana, agama besar dan pusat pemerintahan. Sedangkan 

peringatan suran di Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kategori tradisi 

kecil (the little tradition) yang muncul dari kalangan rakyat kebanyakan, 

kelompok pinggiran terutama di daerah pedesaan. 

Upacara tradisi suran di lingkup istana Kasunanan Surakarta yang 

puncak pelaksanaan dilakukan dengan kirab pusaka pada awal pelaksanaan 

dilakukan dengan cara persiapan dengan melakukan penjamasan pusaka 

keraton dan caos dhahar dengan sesaji yang bermacam- macam dengan 

ditujukan kepada penguasa Gunung Lawu, Penguasa laut selatan (Nyai Loro 

Kidul),penguasa gunung Merapi, penguasa hutan Krendowahono dan lain 

sebagainya. Pada peringatan suran di wilayah kabupaten Wonosobo sesaji 

yang wajib di sediakan seperti biasanya sedangkan sesaji pelengkap               
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di sediakan dengan sebelumnya tanggal 14 bulan besar napak tilas di tempat- 

tempat yang dianggab suci misalnya makam raja Kadiri Jayabaya, makam raja 

Majapahit, tempat muksa Patih Gajah Mada, Makam Eyang Purbowaseso, 

Begawan Sampurnojati dan lainnya. 

Pada waktu pelaksanaan suran di keraton Kasunanan maupun di 

willayah kabupaten Wonosobo acara sama- sama dimulai pada pukul 21.00 

WIB dengan persiapan kirab pusaka di keraton sedangkan di Desa Dieng 

dilakukan sambutan- sambutan kemudian berdoa bersama pada masyarakat 

Dieng. Di tengah sambutan tersebut bisanya terjadi trance roh Kyai Semar 

tyang memberikan makna dari sesaji yang ada dihadapan mereka dan dawuh- 

dawuh untuk masyarakat Dieng pada tahun yang akan datang serta membuang 

sesaji sukerto di Telaga warna pada pukul 12.00 WIB.Mereka melaksanakan 

upacara tradisi suran tersebut dengan berdiam diri di suatu tempat, missal 

Balai Desa, rumah tokoh dan lainnya. Sedangkan di keraton Surakarta tepat 

pukul 12.00 WIB dilakukan kirab pusaka diikuti partisipan dengan cara 

berjalan mengelilingi beteng istana kemudian dilanjutkan ke jalan- jalan yang 

telah ditentukan sedangkan bagi mereka yang tidak mengikuti kirab 

dianjurkan untuk sholat hajad di masjig Pujasana dan bersemedi bagi yang 

beragama Hindu/Budha maupun aliran kepercayaan. Kirab Pusaka tersebut 

berakhir pada pukul 4 pagi yang ditandai dengan memasukkan kembali 

pusaka yang di kirab tersebut ke tempatnya yaitu ruang pusaka Prabasuyasa 

dengan dilanjutkan rayahan sesaji oleh masyarakat. Sementara itu setelah 

pukul 4 pagi suran di Desa Dieng dilanjutkan dengan puasa pada tanggal 1 
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Suro esok paginya. Sementara suran di Desa Giyanti diawali dengan bersih 

lingkungan terutama tempat dilaksanakannya upacara, membersihkan 

wangon, saluran irigasi dan pagar pesanggrahan. Pada malam jum’at Kliwon 

(Malam 1 Suro) penduduk desa menyaksikan tari lengger yang dimaunkan 5 

orang penari laki- laki dengan lakon cerita panji dari pukul 21.00 sampai 

dengan 4.00 WIB.Pada pagi hari ditampilkan kesenian emblek/ kuda kepang 

oleh 9 penari laki dan perempuanbaru dilakukan Ziarah ke makam Adipati 

Mertoloyo kemudian di makam tokoh sesepuh desa serta dilakukan kirab 

Adipati Mertoloyo dan Kyai Monyet yang dipimpin oleh juru kunci.Iring- 

iringan tersebut diikuti oleh ibu- ibu dan perempuan desa dengan membawa 

tenongan berisi aneka jajanan, sego rames, buah- buahan yang nantinya 

setelah acara usai menjadi rayahan peserta upacara maupun wisatawan yang 

datang setelah diijabkan oleh kaum (Suara Merdeka. 18 Pebruari 2006) 

Selanjutnya dilakukan pentas emblek kembali pada pukul 16.00, malam hari 

dilakukan selamatan di rumah kepala dusun. Sabtu pagi masyarakat dan 

kepala dusunserta kaum dating ke cek dam untuk menancapkan wayang 

Hanoman dan Batara Guru kemudian malam harinya dilanjutkan dengan 

pentas wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Rama tambak.(Wasino. 

dkk.2005: 113-116) 

Dalam tradisi suran di wilayah kabupaten Wonosobo yang dipengaruhi 

oleh pengaruh Islam kaum mempunyai fungsi central untuk memimpin 

selamatan dan doa bagi keselamatan penduduk. Sedangkan desa yang pengaruh 

kepercayaannya kuat seperti di desa Dieng kaum tidak dapat berfungsi dengan 
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baik, karena yang memimpin upacara tetap dari kelompok kepercayaan yang 

masih kuat pengaruh budaya nenek moyang maupun agama  Hindu. Di keraton 

Surakarta pengaruh Islam kuat sekali terlihat karena meneruskan tradisi 

peringatan leluhur peninggalan penguasa Mataram Islam Sultan Agung 

Hanyakrakusumo yang mengawinkan antara penanggalan jawa sesuai tradisi 

Hindu dengan penanggalan Islam (tahun Hijriah). 

     

D. Makna di Balik Tradisi 

Dalam budaya masyarakat yang masih mengemban kebudayaan jawa 

yang adiluhung, setiap pelaksanaan kegiatan maupun tindakan baik itu yang 

dilakukan secara individu maupun kelompok banyak yang mengandung makna. 

Makna- makna tersebut ada yang memiliki tujuan baik ada juga yang tidak baik. 

Dalam pelaksanaan tradisi suran baik di lingkungan istana keratin Kasunanan 

maupun wilayah kabupaten Wonosobo ada beberapa hal yang dapat diambil 

sebagai hikmah positif. Makna positif yang dapat diambil untuk pelajaran 

kedepan adalah: 

1. Sikap kegotong royongan yang masih kental terlihat pada waktu 

persiapan sampai puncak upacara tradisi suran dilaksanakan antara 

warga masyarakat dengan iuran,kerja bakti, menjadi donator dan lain 

sebagainya  

2. Sikap toleransi antar sesama warga masyarakat yang tidak membedakan 

mereka dari suku, agama, pendidikan dan lain sebagainya pada waktu 

upacara tradisi berlangsung 
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3. Sikap mawas diri dan intropeksi diri untuk kemajuan diri, masyarakat 

dan Negara Indonesia di tunjukkan dengan mau berbuat lebih baik untuk 

tahun kedepan 

4. Sikap mau menghargai kepada orang- orang yang telah berjasa 

bagi masyarakat, kelompok dan lain sebagainya dengan  tidak 

menyekutukan dan mengkultuskannya 

5. Memelihara keseimbangan dan kelestarian alam semesta dengan 

memebersihkan tempat- tempat yang menjadi sumber kehidupan 

manusia seperti sendang, Cek Dam, saluran irigasi dan lain 

sebagainya. 

6. Melakukan refleksi terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh 

pribadi dan anggota masyarakat. 
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BAB VI 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Pelaksanaan upacara tradisi suran yang dilaksanakan di lingkungan 

istana Kasunanan Surakarta dan wilayah Kabupaten Wonosobo merupakan tradisi 

yang sudah lama dilakukan. Pada awalnya tradisi ini bertujuan untuk 

memperingati datangnya tahun baru dalam penanggalan Jawa (1 Suro) yang oleh 

pendukungnya dilakukan dengan kegiatan yang bermacam- macam. misalnya 

kungkum di sungai atau sendang. tirakatan tidak tidur semalam suntuk. berpuasa 

dan lain sebagainya. Pada masa sekarang tradisi suran  oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata dijadikan paket wisata.  

Upacara tradisi suran merupakan salah satu bentuk upacara tradisi 

kolektif yang masih dapat bertahan karena dalam pelaksanaannya masyarakat 

selalu menunggu datangnya hari tersebut selain sebagai bentuk refleksi baik 

secara individu maupun kelompok berfungsi juga sebagai  ajang mawas diri untuk 

menjadi manusia yang lebih baik. meneruskan tradisi leluhur dan lain sebagainya. 

Keberlangsungan suran baik di istana Kasunanan maupun di kabupaten 

Wonosobo selain factor tersebut adalah adanya keterlibatan anggota masyarakat 

dengan cara mengumpulkan dana dan  tenaga sebelum dan pada waktu prosesi 

upacara tradisi dilaksanakan. 
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Prosesi upacara tradisi suran yang dilaksanakan dalam lingkungan istana 

Kasunanan Surakarta merupakan salah satu bentuk tradisi besar  yang bertujuan 

memancarkan daya magis. daya wibawa dan keselamatan yang puncaknya 

dilakukan kirab pusaka dengan mengitari beteng. jalan- jalan yang telah 

ditentukan dan rayahan sesaji yang diperebutkan oleh masyarakat. Sedangkan di 

kabupaten Wonosobo yang mewakili tradisi kecil dilakukan dengan berbagai cara. 

misalnya  di Desa Dieng tradisi suran dilakukan dengan trance roh Kyai Semar 

lewat tokoh spiritual dengan memberikan petuah tentang makna sesaji sampai 

dengan langkah- langkah yang harus dilakukan untuk tahun baru ke depan dan 

dilanjutkan dengan larung sesaji sukerto di Telaga Warna serta berpuasa pada 

esok harinya sesuai dengan keinginannya sendiri- sendiri. Suran juga 

dilaksanakan dengan tujuan untuk membersihkan alam dan menjaga 

keseimbangannya antara lain di Sendang. Cek Dam. Tuk dan lain sebagainya 

dengan diselingi kesenian daerah lengger. emblek/ kuda kepang dan diakhiri  

pertunjukkan wayang purwo. 

Nilai yang dapat diambil manfaatnya bagi individu dan masyarakat 

antara lain adalah;(1) sikap kegotongroyongan yang masih tumbuh subur di 

masyarakat harus tetap dipertahankan.(2) Sikap menhormati dan menghargai 

tokoh. alam dan menjaga supaya warisan masa lalu tersebut masih lestari.(3) 

Sikap mawas diri untuk menjadi seorang individu yang lebih baik maupun untuk 

kelompoknya.(4) tidak mudah menyerah dalam mencapai sebuah cita- cita dan                      

lain sebagainya. Nilai yang baik tersebut tentu akan sulit untuk dilakukan tanpa 
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adanya kesadaran untuk merubahnya sendiri dan tidak harus dengan 

menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan itu dapat diajukan beberapa saran 

1. perlu kajian lanjutan tentang upacara tradisi Suran. terutama di wilayah 

pesisir utara dan selatan Jawa Tengah 

2. perlu kajian historis tentang persebaran tradisi Suran tersebut hingga 

menjadi milik masyarakat Jawa baik di kota maupun desa. 

3. perlu pemanfaatan upacara tradisi untuk muatan lokal pelajaran IPS SD 

hingga SMA dalam rangka peningkatan budi pekerti bangsa 

4. perlu sosialisai upacara-upacra tradisi kepada  masyarakat Jawa Tengah 

dalam rangka pemanfaatan nilai-nilai budaya daerah/kearifan lokal 

untuk ketahanan budaya bangsa. 
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LAMPIRAN GAMBAR  
 

 
 

 
1. Kirab Pusaka Satu Sura di Surakarta 

Tampak Kebo Kyai Selamet diarak oleh Petugas Upacara Kirap Pusaka dan 
Masyarakat Kota Solo dan Pengunjung sekitarnya 

 
 
 

 
 
 
 

 
2. Suasana Arak-arakan penduduk Solo pada Malam 1 Sura 

Mereka mencari berkah dengan berdoa, bersemedi sambil mengikuti Kirab Pusaka 
tetapi ada juga yang bertujuan hanya rekreasi 
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3. Pakubuwana XII, Raja Kesunanan Surakarta 
 

 

 
 
 

5. Kebo Kyai Slamet  
Kebo Kyai Selamet yang dipercaya memiliki nilai magis bagi warga  

solo dan sekitarnya 
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 5. Telaga Warna, Dieng 
Telaga ini untuk “Pelarungan sesaji yang dianggap sukerto pada pukul 24.00 oleh 

Penghayat Kepercayaan Tunggul Sapto” 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ubarempe Upacara Suran Dieng 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
7. Kompleks Candi Dieng 

Komplek Candi Dieng, oleh masyarakat Hindu dipercayai sebagai tempat 
bersemayam para Dewa 


