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Iswidayati Isnaoen, MHum  dan  II. Dr  M.Dwi Marianto. 

 
Kata kunci: Budaya, karya seni rupa ritual, estetika, dan simbol. 
 
 

Tesis ini mengkaji  secara semiotik salah satu ritual penyambutan puasa 
Ramadhan yang dilakukan masyarakat Semarang. Ritual Dugderan dengan simbol 
utama berupa karya seni rupa Warak Ngendog telah dimulai sejak tahun 1881 M 
di masa pemerintahan Bupati Semarang RMT Purbaningrat dan pengaruh ulama 
besar Kyai Saleh Darat, pendiri Pesantren Darat sekaligus penulis ”Kitab 
Kuning”. Ritual dan simbol-simbol yang ada merupakan sinergi gagasan dari 
umara dan ulama besar tersebut. Dugderan dilaksanakan sebagai ritual 
pengumuman dan penyambutan Bulan Ramadhan,  bulan  mulia bagi umat 
muslim. Dugderan dan Warak Ngendok merupakan artifact atau wujud fisik 
kebudayaan masyarakat Semarang yang mengintegrasikan budaya Jawa dan 
Islam.  

Tujuan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi, memahami, dan 
menjelaskan: a) penyelenggaraan ritual Dugderan dan penciptaan Warak Ngendog 
dalam rangka memenuhi kebutuhan estetis masyarakat Semarang,      b) faktor 
ekstraestetis yang mendorong dan mempengaruhi terciptanya Warak Ngendog, 
serta c)  nilai-nilai yang terkandung dalam Warak Ngendog dari kajian semiotik. 

Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 
Segala permasalahan diidentifikasi, dibahas, dan dikaji secara mendalam untuk 
memperoleh penjelasan tentang hal–hal yang berhubungan dengan permasalahan. 
Sasaran penelitian ini adalah karya seni Warak Ngendog untuk dikaji nilai–nilai 
estetis dan simbolisnya. Selanjutnya secara integratif dikaji pula keberadaannya 
sebagai karya seni ritual masyarakat Semarang, proses penciptaan, dan penyajian 
karya seni Warak Ngendog. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Tempat 
penelitian adalah wilayah Kota Semarang Jawa Tengah.  

Teknik pengumpulan datanya dilakukan  dengan observasi, yaitu 
mengamati dan melakukan catatan–catatan secara langsung pada obyek penelitian, 
pemotretan dan sketsa atau gambar yang relevan. Wawancara dilakukan secara 
terencana dan bebas. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif, yaitu analisis yang mengedepankan pernyataan–pernyataan deskriptif. 
Guna menganalisis simbol-simbol yang ada pada karya Warak Ngendog 
diterapkanlah pendekatan semiotik. Teknik analisis yang digunakan adalah 
sintaksis semiosis, semantik semiosis, dan pragmatis semiosis.  

Warak Ngendok dianalisis sintaksis dan semantiknya lewat kata 
sebutannya, bentuk, dan penyajiannya. Ada 4 (empat) ketentuan baku tentang 



 

x 

bentuk dasar estetis dan makna simbolisnya, yaitu kepala binatang yang 
menakutkan, bulu yang menyolok dan tersusun terbalik, tubuh yang dapat 
dipanggul dan dinaiki, serta adanya endhog (Jawa: telur). Penyajiannya adalah 1) 
dalam wujud binatang khayal, terstruktur tertentu, dan tidak permanen, 2) menjadi 
bagian dari ritual Dugderan dengan waktu, tempat, dan urutan yang telah 
disepakati, dan 3) disajikan dengan cara dipanggul  serta dinaiki orang pada 
punggungnya. 

Secara pragmatik, nama, bentuk, dan penyajian karya Warak Ngendog 
memberi ajaran pada manusia, khususnya umat muslim untuk selalu taat pada 
perintah-perintah agama dan menjaga diri dari perilaku-perilaku maksiat lewat 
mengendalikan hawa nafsu serta mengganti perilaku buruk dengan perilaku-
perilaku terpuji. Bila semua itu dilaksanakan niscaya balasan kenikmatan, pahala, 
dan surga akan dilimpahkan Allah Swt. 

Melalui analisis semiotik terhadap nilai-nilai estetis simbolis Warak 
Ngendog dapat disimpulkan, bahwa Warak Ngendog muncul dari keterkaitan 
antarunsur adanya wara-wara (Jawa: berita) penting Sang Bupati Semarang,  
pesan-pesan agama berupa ajakan wara (Arab: taat atau menjaga), serta 
kesepakatan nama, bentuk, dan penyajian tertentu yang sangat menarik perhatian 
dalam konteks estetika dan simbol Jawa dan Islam. Jadi, Warak Ngendog adalah 
sebuah karya seni rupa pada ritual Dugderan yang berfungsi sebagai media 
dakwah simbolik bagi masyarakat. Selain sebagai simbol penegasan awal puasa 
Ramadan, makna yang terkandung adalah nasehat untuk mengendalikan hawa 
nafsu, mengganti perilaku buruk dengan perilaku baik, dan meningkatkan 
ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia diketahui sebagai bangsa yang kaya akan potensi seni budaya. 

Bahkan sampai tak terhitung jumlahnya. Namun ironis, seiring dengan 

perkembangan global banyak seni budaya khas yang lambat laun tersusupi atau 

terpengaruh budaya asing, berubah, dan bahkan akhirnya hilang. Akhirnya tidak 

sedikit daerah yang tidak mempunyai karya seni budaya khas lagi.  

Di samping membawa pengaruh positif bagi perkembangan peradaban, era 

global berimbas juga pada bebas masuknya budaya lintas kawasan. Budaya yang 

dipandang ketinggalan jaman atau tidak dinamis, secara lambat atau cepat 

ditinggalkan pendukungnya. Sebagian dari masyarakat pendukung kebudayaan 

yang dianggap ketinggalan tersebut akan menjadi pengikut kebudayaan baru yang 

dipercaya lebih sesuai, maju atau modern. Karena terlanjur tertarik dan mengikuti 

budaya yang baru, sebagian masyarakat ternyata telah meninggalkan nilai–nilai 

atau pranata–pranata yang telah mereka yakini turun–temurun sebagai bangsa.  

 Kemudian secara material memang masih banyak tradisi atau seni–seni 

budaya kita yang masih bersifat tuturan, dari mulut ke mulut atau digolongkan 

sebagai tradisi lisan. Proses perbentukan, sosialisasi sampai pewarisan semuanya  

terjadi secara tuturan yang bisa dikatakan keutuhan nilai–nilainya tergantung pada 

ingatan atau keberadaan pelakunya. Bila terjadi putusnya komunikasi atau 

regenerasi, maka akan terjadi kesulitan yang besar untuk mengidentifikasi, 

mencatat kembali, melestarikan, dan mewariskan.  
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Seni budaya merupakan refleksi dari nilai–nilai, pandangan, kebutuhan, 

keyakinan, dan gagasan yang secara integratif diyakini oleh komunitas 

pendukungnya. Seni budaya dapat dinyatakan sebagai jati diri  sebuah masyarakat. 

Oleh karena betapa penting kedudukannya dalam hidup masyarakat, maka perlu 

adanya pernyataan atau sosialisasi dan proses–proses pewarisan pada generasi 

berikutnya. (lihat Rohidi, 2000 dan Koentjaraningrat, 1990) Berkaitan dengan itu, 

belum terlambat  untuk memulai kembali langkah–langkah identifikasi, sosialisasi, 

dan pewarisan seni budaya sebagai antisipasi perubahan jaman. 

Warak Ngendog sebagai salah satu unsur utama dari tradisi arak–arakan 

ritual Dugderan merupakan warisan sejarah dan budaya masyarakat Semarang. 

Sebagai sebuah karya seni, Warak Ngendog mampu bertahan di tengah perubahan 

sosial budaya, bahkan telah menjadi maskot masyarakat Semarang. (lihat 

Muhammad, 1995:72-75)   

Hal ini disebabkan masih adanya dukungan secara signifikan dari 

masyarakat pendukungnya, termasuk pemerintah kota sebagai pilarnya. Selain itu, 

ritual tersebut merupakan salah satu bentuk penyajian dari ritual Islam, sebagai 

bagian dari ibadah, dan syiar agama. 

Sejak pertama kali digagas pada tahun 1881 ritual Dugderan dan Warak 

Ngendog masih diselenggarakan rutin setiap tahun menjelang bulan Ramadhan. 

Secara turun temurun, prosesi maupun nilai-nilai yang ada berusaha 

dipertahankan oleh masyarakat Semarang. Bahkan akhir-akhir ini diusahakan 

menjadi peristiwa budaya yang semakin meriah sebagai bagian pembangunan 

sektor pariwisata. Kemasan penyelenggaraan dalam bentuk festival, pasar rakyat, 
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dan prosesi ritual yang melibatkan tokoh-tokoh ulama dan pejabat kota Semarang 

maupun propinsi Jawa Tengah semakin meningkatkan ketertarikan dan dukungan 

masyarakat terhadap eksistensi Dugderan dan Warak Ngendog. 

Namun, bila dicermati kemeriahan yang ada belum didukung usaha 

pelestarian yang sistematis. Dari segi tempat prosesi Dugderan, serta perwujudan 

dan penyajian Warak Ngendog terdapat beberapa modifikasi yang berpotensi 

mengurangi atau bahkan mengaburkan bentuk dan nilai-nilai estetis simbolisnya. 

Hal ini antara lain disebabkan sangat terbatasnya pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat terhadap wujud dan isi ritual Dugderan dan Warak Ngendog. 

Sebagai trade mark ternyata seni ritual tersebut belum banyak disusun 

dalam tulisan yang memadai, apalagi dikaji secara mendalam dari berbagai sudut 

pandang penelitian. Sebagaimana seni tradisi yang lain, seni ini sebagian besar 

masih bersifat tuturan atau tradisi lisan. Tradisi lisan cenderung berpusat pada 

tokoh–tokoh tertentu yang berkompeten atau memiliki pengetahuan dan loyalitas, 

sementara masyarakatnya mendapatkan pengetahuan dari mulut ke mulut. Selain 

itu, sebagai seni  budaya khas ternyata belum tercipta sistem sosialisasi dan 

pewarisan yang memadai, salah satunya belum masuknya seni ini dalam sistem 

pendidikan di sekolah sebagai lembaga yang strategis. 

Oleh karena itu perlu adanya tulisan dan kajian yang mendalam terhadap 

ritual Dugderan dan karya seni rupa Warak Ngendog. Kajian semiotika digunakan 

untuk menganalisis nilai-nilai estetis simbolis yang terkandung di dalamnya. 

Tulisan ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan yang sudah 

ada. Selain itu diharapkan ada masukan–masukan yang signifikan untuk referensi 

pengetahuan, pendidikan, sosialisasi, pewarisan, dan pelestariannya. 
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1.2. Masalah Penelitian 

Bertolak dari dasar pemikiran di atas, melalui penelitian ini akan dikaji 

masalah tentang eksistensi Warak Ngendog sebagai ekspresi budaya masyarakat 

Semarang yang merefleksikan nilai-nilai estetik lintas budaya sebagai acuan 

penciptaannya. 

Untuk mengarah pada fokus penelitian, maka permasalahan utama 

penelitian ini adalah “Makna Warak Ngendog dalam tradisi ritual Dugderan   di 

kota  Semarang”. Selanjutnya secara lebih rinci dirumuskan sebagai berikut: 

a. Mengapa masyarakat Semarang menyelenggarakan ritual Dugderan dan 

menampilkan simbol Warak Ngendog menjelang bulan Ramadhan? 

b. Faktor ekstraestetis apa yang mendorong dan mempengaruhi terciptanya 

Warak Ngendog? 

c. Nilai-nilai apa yang terkandung dan diekspresikan dalam bentuk Warak 

Ngendog? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan 

menjelaskan:  

a. Penyelenggaraan ritual Dugderan dan penciptaan Warak Ngendog        

sebagai pemenuhan kebutuhan estetis masyarakat Semarang menjelang 

bulan Ramadhan.  

b. Faktor ekstraestetis yang mendorong dan mempengaruhi terciptanya Warak 

Ngendog. 

c.   Nilai-nilai yang terkandung dalam Warak Ngendog dari kajian semiotik. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1.4.1. Dunia akademik, yaitu tersedianya referensi yang mendalam tentang salah 

satu  karya seni budaya sehingga dapat dikembangkan kajian selanjutnya dari 

sudut pandang yang lain untuk memperkaya penelitian-penelitian yang 

pernah ada. 

1.4.2. Pendidikan seni, khususnya di lembaga–lembaga pendidikan formal di 

Semarang, yaitu bertambahnya materi yang memadai untuk pendidikan 

seni dan bidang keilmuan lain yang menitikberatkan potensi budaya lokal. 

1.4.3. Masyarakat, yaitu tertulis dan tersedianya informasi faktual, lebih dari 

sekadar tuturan lisan tentang sebuah karya budayanya, sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan untuk menyosialisasikan, mewariskan, dan 

melestarikan.  

1.4.4. Pemerintah, baik pusat, propinsi atau kota, yaitu perlu ditingkatkannya 

perhatian terhadap budaya, termasuk pendidikan seni, sehingga akan 

terealisasi kebijakan–kebijakan yang positif untuk hidup, berkembang, dan 

lestarinya kreativitas seni dan nilai–nilai budaya. 

 

1.5. Kerangka Teoritik 

1.5.1. Kebudayaan dan Masyarakat 

 Manusia adalah makhluk yang dianugerahi kemampuan dan keunggulan 

lebih dibandingkan makhluk lain. Manusia selalu berusaha menciptakan sesuatu 

untuk memenuhi segala kebutuhannya dalam rangka mempertahankan dan 

mengembangkan hidupnya. Di dalam usahanya itu manusia berperan sebagai 
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individu tunggal dan selanjutnya menjadi bagian dari kumpulan individu-individu 

yang bekerja sama. Selanjutnya, manusia bisa disebut sebagai makhluk individu 

dan makhluk sosial. (lihat Koentjaraningrat, 1990) 

 Tidak selamanya manusia mampu berperan secara individu, bahkan tidak 

akan bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan sesamanya. Manusia harus 

selalu berhubungan dan bekerja sama dengan sesamanya. (Soedarsono, 1972:1) 

Sebagai makhluk sosial manusia terdorong untuk hidup berkelompok bersama 

manusia yang lain. Kelompok-kelompok manusia selanjutnya akan menyusun 

terbentuknya masyarakat. 

 Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama di dalam 

suatu wilayah dengan pola dan sistem hidup tertentu. Dalam menjalankan 

aktivitas kehidupannya manusia dalam lingkup masyarakat selalu menghasilkan 

kebudayaan. (Soekanto, 1990: 187)  Lebih lanjut dikatakan, bahwa tidak ada 

masyarakat yang tak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan 

tanpa masyarakat yang menyusun dan mendukungnya. 

 Kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat itu digunakan sebagai acuan 

atau pedoman sikap dan tindakan dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya. 

Kebudayaan dalam hal ini menjadi sumber nilai dan pengatur tata sikap dan 

kelakuan masyarakat pendukungnya. 

 Menurut Koentjaraningrat (1990:181) kata budaya berasal dari bahasa 

Sansekerta ”budhayah”, bentuk jamak dari ”budhi” yang berarti budi atau akal. 

Dengan demikian kebudayaan berarti hal-hal yang berhubungan dengan akal atau 

budi yang merupakan buah usaha manusia. Kemudian ditambahkan, bahwa 
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kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupannya di masyarakat. 

 Sementara itu, Geertz dan Suparlan menyatakan kebudayaan sebagai sistem 

simbol yang dimiliki sekelompok masyarakat sebagai pedoman dan strategi adaptasi 

dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup dengan menyesuaikan dan 

memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya. (lihat Rohidi, 1996:3) 

 Lebih lanjut Kluckhohn dan Kroeber dalam Bastomi (1992:2) menjelaskan 

bahwa kebudayaan terdiri dari pola-pola nyata maupun tersembunyi dari dan 

untuk perilaku yang diperoleh dan dipindahkan dengan simbol-simbol, yang 

menjadi hasil-hasil yang tegas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk 

perwujudannya dalam bentuk barang-barang buatan manusia. Inti pokok 

kebudayaan terdiri dari gagasan-gagasan tradisional yang dipilih dan diperoleh 

secara historis yang dapat dianggap sebagai hasil-hasil tindakan. Selain itu 

kebudayaan menjadi unsur-unsur yang mempengaruhi segala tindakan manusia. 

 Dari beberapa pendapat tersebut dapat digarisbawahi bahwa kebudayaan 

merupakan suatu sistem simbol dalam kehidupan masyarakat sebagai buah usaha 

manusia yang terdiri dari unsur-unsur  sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, 

serta strategi adaptasi dalam  memenuhi segala kebutuan hidupnya. 

 Sependapat dengan Talcott Parsons dan A.L. Kroeber,  Koentjaraningrat 

(1990:186) menganalisis dan membedakan secara tajam wujud kebudayaan 

sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep dengan wujud kebudayaan 

sebagai rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Selanjutnya dari 

dua perwujudan tersebut dan sejalan dengan pendapat Honigmann, 
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Koentjaraningrat membedakan adanya tiga gejala atau wujud kebudayaan, yaitu: 

1) ideas, 2) activities, dan 3) artifacts. 

 Wujud pertama adalah sebagai ideas atau suatu kompleks dari ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud ini sebagai 

wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau difoto. 

Lokasinya ada di alam pikiran warga masyarakat di mana kebudayaan 

bersangkutan hidup. Jika ide, gagasan atau norma itu dituangkan dalam tulisan, 

maka lokasinya telah terealisasi dalam transkrip-transkrip milik masyarakat 

tersebut. Wujud ideal tersebut terdiri dari banyak sekali ide atau gagasan-gagasan 

yang berada pula dalam banyak alam pikiran warga masyarakat tertentu, namun 

tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Semuanya saling terkait sebagai suatu 

sistem budaya atau cultural system. Dalam bahasa Indonesia, sistem budaya atau 

budaya sebagai wujud ideal lazim diistilahkan dengan kata adat atau adat istiadat. 

Wujud kedua dari kebudayaan adalah kebudayaan sebagai activities atau 

suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia-manusia dalam 

masyarakat. Kebudayaan merupakan sistem sosial atau social system. Sebagai 

rangkaian aktivitas manusia dalam suatu masyarakat, sistem sosial ini bersifat 

konkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, dapat diobservasi, difoto atau 

didokumentasikan. Sistem sosial terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia-manusia 

yang saling berinteraksi dari waktu ke waktu menurut pola-pola yang berdasar tata 

kelakuan atau pranata-pranata tertentu.  

Pranata menurut Koentjaraningrat (1990:165-167) merupakan tatanan atau 

sistem yang disepakati setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat 
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sebagai wahana warga masyarakat untuk berinteraksi, memenuhi aneka 

kebutuhan, dan menjalankan aktivitas-aktivitas hidup menurut pola-pola resmi. 

Lebih rinci, ada delapan golongan pranata yang dapat disimpulkan dalam 

kehidupan sosial budaya masyarakat. Pranata-pranata itu adalah 1) pranata 

kekerabatan, 2) pranata bermata pencaharian, 3) pranata pendidikan, 4) pranata 

ilmu pengetahuan, 5) pranata pengelolaan kekuasaan dan kemasyarakatan, 6) 

pranata pemenuhan kebutuhan fisik dan kenyamanan hidup, 7) pranata 

pemenuhan kebutuhan manusia untuk menciptakan, memperoleh, dan menghayati 

keindahan (pranata kesenian),  dan 8) pranata yang terkait dengan hubungan 

manusia dengan Tuhannya (pranata agama). Delapan pranata itu diakui masih 

belum mampu mengakomodasi semua hal yang ada dalam kehidupan, oleh karena 

itu pada setiap zaman dan masyarakat akan muncul pranata-pranata tambahan.  

Pranata-pranata itu dalam penerapannya bisa berdiri sendiri atau saling 

berintegrasi. Sebagai misal, dalam menjalankan suatu ritual seni tradisi di suatu 

lingkungan masyarakat. Masyarakat yang bersangkutan menerapkan kombinasi 

pranata keagamaan, kesenian, dan pranata kemasyarakatan, bahkan pranata lain 

bisa mengikuti antara lain pranata kekerabatan, pranata bermata pencaharian, dan 

lainnya. Pranata-pranata yang telah disepakati itu harus dihormati agar proses 

kehidupan masyarakat berjalan dengan harmonis. 

 Wujud ketiga dari kebudayaan disebut artifacts atau kebudayaan fisik. 

Berupa seluruh totalitas hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua 

manusia dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkret, berupa benda-benda yang 

dapat diraba, dilihat, dan difoto. Sebagai misal adalah karya-karya arsitektur, alat-

alat bercocok tanam, gerabah, karya-karya seni rupa, dan sebagainya. 
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 Ketiga wujud kebudayaan tersebut, dalam kehidupan masyarakat tentu tak 

terpisah satu dengan yang lain. Ketiganya saling mempengaruhi dan menentukan. 

Kebudayaan ideal atau adat istiadat mengatur dan memberi arah pada tindakan atau 

aktivitas manusia-manusia dalam masyarakat. Ide-ide, gagasan atau fikiran 

mengarahkan tindakan manusia untuk menghasilkan karya-karya atau benda-benda. 

 Sependapat dengan Koentjaraningrat (1990:188), sungguhpun ketiga 

wujud kebudayaan tersebut erat berkaitan, untuk keperluan analisa  perlu ada 

pemisahan antara wujud-wujud itu. Terkait dengan fokus penelitian, peneliti 

mengkhususkan analisis tentang wujud kebudayaan fisik atau hasil karya manusia 

berupa Warak Ngendog. Namun dalam memperkaya pemahaman, hal-hal yang 

melatarbelakangi atau terkait dengan perwujudan simbolis Warak Ngendog 

sekilas dibahas.   

 Kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu bahasan yang kompleks dan 

luas. Kebudayaan terdiri dari keseluruhan ide, tindakan dan hasil karya manusia 

yang berpola dan berdasar pranata-pranata tertentu yang amat banyak jumlahnya. 

Meski demikian, dari sesuatu yang sangat luas selalu dapat diperinci ke dalam 

uraian yang lebih khusus. Suatu kebudayaan, di manapun, adalah suatu 

keseluruhan yang terintegrasi. Analisa para antropolog membagi keseluruhan 

kebudayaan dalam tujuh unsur yang disebut ”unsur kebudayaan universal”. Istilah 

universal menunjukkan bahwa unsur-unsur itu bersifat universal, ada dan ditemui 

di dalam setiap kebudayaan di semua bangsa manapun di dunia. Koentjaraningrat 

(1990:203) menyarikan dari berbagai tulisan bahwa ketujuh unsur itu adalah 

bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, 
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sistem religi, dan kesenian. Keseluruhan unsur itu terpadu dalam satu sistem yang 

fungsional bagi kehidupan manusia. 

 Menurut Kluckhohn (dalam Soekanto, 1990:192) dan Koentjaraningrat 

(1990:203), ketujuh unsur kebudayaan itu dijabarkan sebagai berikut: 

a.   Bahasa sebagai alat komunikasi simbolis secara lisan dan tulisan; 

b. Sistem teknologi meliputi cara atau sistem hidup, peralatan (produksi, berburu, 

senjata) dan perlengkapan hidup (rumah, pakaian, perhiasan); 

c.   Sistem ekonomi dan mata pencaharian (produksi, konsumsi, distribusi); 

d.  Organisasi sosial dan sistem kemasyarakatan (kekerabatan, struktur sosial, 

politik, hukum, perkawinan, dan sebagainya); 

e.  Sistem pengetahuan (penemuan, pemahaman, pencatatan, pengembangan, 

transfer ilmu); 

f.  Sistem religi atau sistem kepercayaan (pemahaman dan pemaknaan eksistensi 

diri, pemaknaan fenomena alam semesta, penemuan, pemahaman, dan 

penghormatan kekuasaan di luar kemampuan manusia) 

g.  Kesenian (gagasan, proses penciptaan, penyajian karya-karya bernilai estetis 

simbolis seperti seni rupa, seni tari, seni musik, dan cabang seni lainnya). 

1.5.2. Agama dan Kebudayaan 

 Memaknai agama sebagai unsur kebudayaan tidak serta merta dapat 

memasukkan agama sebagai hasil usaha manusia. Akan terjadi benturan 

pemaknaan bila tidak ada dasar atau konteks yang holistik untuk memahaminya. 

Secara bahasa, ada batas pengertian yang jelas antara pengertian agama yang 

dianut manusia  dan sistem religi dalam unsur kebudayaan.  
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 Secara sederhana dapat diartikan, bahwa agama diciptakan oleh Tuhan 

yang Ghaib, Dzat yang tak terindera tetapi dapat jelas dirasakan kekuasaan-Nya 

yang tak terbatas. Sifat agama adalah permanen dan universal. Di kalangan 

rohaniawan, ada pemahaman bahwa sejak manusia pertama telah ditetapkan salah 

satu kodratnya yaitu mempercayai adanya Tuhan dan berjanji melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sebagai konskwensi dari kepercayaan itu. Bagi sebagian 

besar kalangan, hal tersebut sebagai hal yang tak terbantahkan karena adanya 

keyakinan yang sangat kuat tentang eksistensi agama sebagai perintah-perintah 

Tuhan. Agama bukan sebagai hasil budi atau hasil usaha manusia. Dengan kata 

lain antara agama dan kebudayaan adalah suatu pengertian yang berbeda, namun 

dalam praktiknya akan saling mempengaruhi. (lihat Abdullah, 2003). 

 Tidak semua manusia dalam sebuah masyarakat menganut agama 

sebagaimana pemahaman di atas, ada sebagian manusia yang menemukan 

kesadaran secara mandiri atau kelompok bahwa ada kekuatan lain yang abstrak di 

luar dirinya. Dari proses inilah muncul kepercayaan yang bersumber dari akal, 

rasa, dan usaha manusia. Kepercayaan yang muncul itu bisa disebut sebagai unsur 

kebudayaan. Sifat kepercayaan dalam kebudayaan adalah temporal dan spatial. 

 Agama ataupun kepercayaan memiliki peranan mendasar dalam mengatur 

kehidupan manusia. Tanpa mendebatkan lagi asal munculnya agama atau 

kepercayaan, pengaruh keduanya dalam kehidupan masyarakat sangat besar. 

Fakta menunjukkan bahwa kenyataan sosial dan kultural masyarakat Indonesia 

adalah kenyataan yang bersifat religius.  

Setiap aspek sosial maupun kultural dipengaruhi oleh agama atau 

kepercayaan. Sebaliknya, agama atau kepercayaan juga terpengaruh oleh aspek 
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sosial dan kultural dalam pelaksanaannya. Dari sinilah akhirnya tersusun suatu 

sistem religi sebagai hasil persinggungan antara agama ketuhanan atau 

kepercayaan dengan lingkungan sosial dan kultural. Selain melaksanakan ritual-

ritual ibadah yang diwajibkan agamanya, masyarakat juga melaksanakan ritual-

ritual tertentu yang mengkombinasikan nilai dan perilaku agama dengan nilai dan 

perilaku budaya. (lihat Thohir, 1999) 

 Abdullah (2003) mengatakan bahwa agama yang sakral menjadi substansi 

dari kebudayaan baru. Manifestasi agama dalam berbagai bentuk budaya lokal dapat 

ditemui pada keragaman budaya nasional Indonesia. Agama datang dan dianut oleh 

masyarakat yang terlebih dahulu memiliki kebudayaan yang beragam. Mau tidak mau 

terjadi dialektika mutual antara keduanya. Dari dialektika itu muncul kebiasaan-

kebiasaan masyarakat yang mengintegrasikan dua hal tersebut. Hasilnya tradisi-

tradisi lokal yang bermuatan agama semakin penuh makna komprehensif. Secara 

wujud tampak ada penyempurnaan-penyempurnaan dan dari segi isi tradisi lokal 

yang ”baru” semakin sarat dengan nilai-nilai estetis simbolis. 

 Dalam konteks kebudayaan Jawa, masyarakat Jawa merupakan kesatuan 

masyarakat yang disatukan oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi, dan 

agama. Ciri riligiusitas dan toleransi keagamaan yang besar dikenal dengan 

sinkretisme masyarakat Jawa, yakni gerakan filsafati dan teologi yang 

menghasilkan sikap kompromis terhadap berbagai perbedaan, khususnya 

perbedaan agama. (lihat Amin, 2001)  

Bentuk agama orang Jawa dikenal dengan Kejawen, yaitu kompleks 

keyakinan orang Jawa sendiri serta Hindu Budha yang menyatu dan cenderung 
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mistis, namun dapat bercampur dan diterima penganut Islam. Kelompok besar 

masyarakat Jawa menganut faham ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian. 

Walaupun begitu tetap ada umat Islam di Jawa yang menjunjung tinggi dogma-

dogma Islam, tetapi tetap tidak terbebas sama sekali dari animisme, dinamisme, dan 

Hindu Budha, meskipun sedikit sekali. Hal itu disebabkan oleh naturalisme 

persentuhan agama dengan budaya lokal. (lihat Koentjaraningrat, 1984:290 dan 

Abdullah, 2003).  

Kejawen atau agama Jawa, sebenarnya bukan agama tetapi kepercayaan, 

lebih tepatnya disebut pandangan hidup atau filsafat hidup orang Jawa. (Soesilo, 

2005:6)  Kejawen terdapat keyakinan, konsep, pandangan, dan nilai Islami, 

misalnya percaya adanya Tuhan yang satu yaitu Gusti Allah dan Muhammad 

sebagai pesuruhNya serta nabi-nabi lain, adanya tokoh-tokoh Islam yang sangat 

dihormati atau bahkan dikeramatkan, juga percaya adanya dewa-dewi yang 

bersemayam dan menguasai bagian-bagian tertentu dari alam, serta mengakui 

adanya makhluk halus penjelmaan nenek moyang, roh penjaga, dan kekuatan gaib 

lain di alam semesta. 

Menurut pandangan masyarakat Jawa (Mentaram, 2000), manusia hidup 

tidak sendiri, manusia tak terpisahkan dari kekuatan adikodrati yang 

mengisyaratkan bahwa siapapun yang ingin hidup beruntung (beja), bahagia 

(bagya), selaras (laras), dan selamat (slamet) tidak boleh lupa pada kekuasaan 

adikodrati yaitu Gusti Allah, rasul, dan leluhur pada tataran Abstrak, serta 

penguasa dan pemuka masyarakat pada tataran realitas sosial. Selain itu harus 

rukun, gotong royong, toleransi, dan sebagainya dengan sesama. Tujuan hidup 
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orang Jawa adalah memayu hayuning bawana (membuat indah dan ketentraman 

dunia), serta tercapainya kesatuan hamba dengan Gustinya dalam laku-laku 

spiritual atau ritual mistik (lihat de Jong S, 1976). Pencapaian kesatuan hamba 

dengan Tuhan dalam sufisme Islam dikenal dengan manunggaling kawula lan 

gusti. Manusia harus selalu dalam hubungan dengan Tuhan dan alam semesta, 

serta menyadari dan melaksanakan konsekwensi dari kesatuan tersebut. 

 

1.5.3. Kesenian, Karya Seni, dan Estetika Jawa-Islam 

Manusia secara kodrati adalah makhluk sempurna yang memiliki banyak 

kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Manusia mempunyai akal dan kiat 

untuk melangsungkan serta meningkatkan taraf hidupnya lewat pemenuhan 

kebutuhan– kebutuhan hidupnya.  

Pada dasarnya kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu:               

1) kebutuhan primer yang bersumber dari sifat–sifat biologis alamiah dari 

organisme manusia, 2) kebutuhan sekunder sebagai cermin makhluk social 

dimana dalam pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan fisik tambahannya 

melibatkan atau karena pengaruh orang lain dalam kehidupan sosialnya, dan 3) 

kebutuhan integratif sebagai wujud makhluk berbudaya yang berfikir, bermoral, 

dan bercitarasa, sehingga berbagai kebutuhan manusia menjadi sebuah system 

yang dipenuhi dan dipahami lewat berusaha dan berfikir, dibenarkan secara moral, 

dan sesuai dengan cita rasa. (lihat Piddington dan Suparlan dalam Rohidi, 

2000:22) Kebudayaan dalam hal ini telah menjadi kelebihan dan pedoman yang 

utama bagi manusia untuk melakukan segala aktivitas kehidupan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhannya. 
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Setelah manusia mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya 

sebagai makhluk biologis dan sosial, selanjutnya ia akan meningkatkan taraf 

hidupnya lewat pemenuhan kebutuhan integratif. Salah satu contoh dari 

kebutuhan integratif manusia adalah berekspresi estetik. Kebutuhan ini muncul 

karena adanya dorongan dalam diri manusia secara hakiki untuk merefleksikan 

eksistensinya sebagai makhluk bermoral, berakal, dan berperasaan. Secara 

langsung maupun tidak, kebutuhan ekspresi estetik tercermin dalam semua 

aktivitas pemenuhan kebutuhan yang lain, baik primer, sekunder, maupun 

kebutuhan integratif lainnya. (Rohidi, 2000:28)  Contoh konkret dari pernyataan 

tersebut adalah aktivitas dan wujud yang berkaitan dengan perasaan baik atau 

tidak baik, pantas atau tidak pantas, sesuai atau tidak sesuai, maupun masuk akal 

atau tidak masuk akal. 

Kembali Rohidi (2000:29) menyatakan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan 

estetiknya, termasuk kebutuhan yang lain, dilakukan manusia dalam kebudayaannya. 

Dalam pemenuhan pemenuhan kebutuhan estetik ini unsur kesenian menjadi bagian 

yang tak terpisahkan. Sinergi  dengan  itu,  Koentjaraningrat  (1990:180 dan 203–

204) sebelumnya telah mengemukakan bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya dalam kehidupan manusia secara universal 

terdiri dari tujuh unsur kebudayaan yang integral. Ketujuh unsur itu adalah bahasa, 

sistem pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata 

pencaharian, sistem religi, dan kesenian. 

Kesenian merupakan salah satu unsur universal kebudayaan. Di mana ada 

manusia di situ juga terdapat kesenian,bahkan sebelum manusia memiliki ilmu 
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pengetahuan (Driyarkara, 1980:7-8).  Sebagai unsur kebudayaan, kesenian adalah 

sebagai pemenuhan kebutuhan manusia untuk mengungkapkan perasaan 

keindahan. Betapapun sederhananya kehidupan manusia, tidak ada manusia yang 

mengabaikan kebutuhan berekspresi estetik melalui kegiatan berkesenian. 

Kegiatan kesenian menghasilkan karya seni yang menunjukan maksud dan 

gagasan penciptanya. Karya seni merupakan simbol yang sarat makna dari 

penciptanya untuk ditangkap oleh penikmatnya. 

Sebagai sistem symbol, kesenian merupakan sistem pemberian makna 

estetik dan ekspresi estetik yang bertalian dengan perasaan manusia. Ekspresi 

estetik dalam kesenian merupakan ungkapan kreatif. SK Langer melihat kesenian 

sebagai kreasi bentuk-bentuk simbolis perasaan manusia. Kesenian dapat 

memenuhi kebutuhan pengungkapan kehidupan batin, suasana hati, perasaan, 

hasrat, dan sebagainya. Meski pendapat ini bisa dibenarkan tetapi cenderung 

menekankan pada segi subyektivitas seni. Selain seni dipandang dari segi 

subjektivitas, Rader berpendapat kesenian juga harus disifati sebagai perwujudan 

nilai-nilai. (Rader dalam Sunaryo, 2004:21) 

Dalam mengungkapkan gagasannya, seniman tak dapat dipisahkan dari 

nilai-nilai sosial budaya yang melingkupinya. Betapapun personalitas sangat 

menonjol dalam berkarya seni, tetap muncul cerminan spirit nilai-nilai yang 

dianutnya, zaman, dan suasana sosial budaya yang melingkupinya saat karya seni 

diciptakan. Hal ini sejalan dengan teori kontekstualitas Dewey (dalam The Liang 

Gie, 1996:38), bahwa seni tersatupadukan demikian erat dengan lingkungan 

kehidupan, di situ seni muncul dan dapat dinikmati. Seni hanya dapat dipahami 

dalam kerangka nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya. 
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Dalam kaitannya dengan nilai-nilai simbolik, kesenian dipandang sebagai 

simbol ungkapan seniman yang bersifat manasuka dalam arti dikerangkai nilai-

nilai budayanya, dan melalui karya seni yang tercipta ditangkap makna-maknanya 

oleh penikmat dalam kerangka persepsi dan kebudayaannya pula (lihat Rohidi, 

2000). Nilai-nilai dalam karya seni tak dapat ditangkap secara utuh tanpa 

memahami nilai-nilai budaya pencipta atau pemilik kesenian yang bersangkutan. 

Kesenian memiliki cakupan luas. Oswalt Kulpe (dalam The Liang Gie, 1976) 

mengelompokkan kesenian menjadi 1) visual art, 2) auditory art, dan 3) visual-

auditory art atau performing art. Visual art atau seni rupa adalah wujud karya seni 

dengan media ungkapan berupa benda rupa dan cara penikmatannya melalui indera 

penglihatan. Auditory art atau seni suara, seni dengan media suara atau bunyi dan 

penikmatannya dengan indera pendengaran. Sedangkan performing art atau seni 

penampilan atau pertunjukan dapat dinikmati lewat indera penglihatan dan 

pendengaran sekaligus. Setiap jenis memiliki cabang-cabang, antara lain seni rupa 

dibagi dalam seni lukis, patung, dan sebagainya. Seni suara dibagi lagi menjadi seni 

vokal, seni musik, dan sebagainya. Drama, tari, pantomim, dan sejenisnya termasuk 

dalam seni pertunjukan. Lebih lanjut, secara lebih sederhana, ED Chapple dan CS 

Coon membagi seni menjadi dua yaitu art in space atau seni dalam bentuk tertentu 

dan tetap serta dapat dinikmati berulang-ulang dalam waktu tak terbatas (seni rupa 

dan seni suara) dan art in time atau seni yang ditampilkan dan dinikmati hanya pada 

satu waktu tertentu (seni pertunjukan).  

Terkait dengan masyarakat dan waktu, seni bersifat tradisional dan modern 

atau kontemporer. Kesenian tradisional adalah warisan nilai tradisi turun temurun 
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dan tertentukan dalam wujud, waktu, tempat, dan cara penyajian. Dapat 

mengalami perubahan, tetapi sangat lama dan tergantung kuatnya dukungan 

pemiliknya dan desakan seni dari luar lingkungan. Sedangkan kesenian modern 

sangat rentan terhadap perubahan. Perubahan dapat terjadi kapanpun dan 

dimanapun tergantung keinginan atau kebutuhan pencipta dan penikmatnya yang 

ingin selalu menampilkan nilai-nilai baru. 

Kesenian merupakan unsur integratif yang mengikat dan mempersatukan 

pedoman–pedoman bertindak yang beraneka macam menjadi suatu desain yang 

bulat, menyeluruh, dan operasional, serta dapat diterima masyarakatnya sebagai 

hal yang bernilai. Selain bernilai, desain tersebut diterima oleh cita rasa, kemudian 

secara langsung maupun tidak juga dibenarkan secara moral dan dicerna akal 

pikiran. (Rohidi, 2000:29–30)   Desain itu dapat berupa hasil karya atau aktivitas–

aktivitas yang integratif dengan unsur budaya yang lain. Dengan kata lain 

kesenian merupakan gejala kehidupan yang secara spesifik hadir dan diperlukan 

masyarakat. Kemudian Haviland (1985:223) menambahkan fungsi kesenian 

dalam lingkup budaya, di samping menambah kenikmatan hidup, kesenian juga 

mempunyai berbagai fungsi, yaitu menentukan perilaku, meneruskan adat dan 

nilai–nilai budaya, serta menambah erat solidaritas dalam masyarakat. 

Dilihat sebagai pedoman, kesenian memberi pedoman terhadap berbagai 

aktivitas manusia yang terkait dengan estetik, yang pada dasarnya mencakup 

kegiatan berkreasi dan apresiasi. Yang pertama, kesenian memberi pedoman bagi 

para subyek atau pelaku seni untuk mengekspresikan kreasi artistiknya dan 

sebagai hasil pengalaman estetiknya mereka mampu memanipulasi media menjadi 
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sebuah karya seni. Yang kedua, kesenian mampu menjadi pedoman bagi 

kelompok penikmat karya seni agar dapat mencerap pesan–pesan yang terkandung 

dan mengapresiasi, sehingga muncul kesan–kesan estetik tertentu. Komunikasi 

estetik antara seniman dengan penikmatnya terjadi sebagai wujud ekspresi dan 

dalam ruang lingkup kebudayaan yang bersangkutan. (lihat Mills dan Wuthnow, 

dkk.  dalam Rohidi,  2000:11–12) 

Ternyata berbagai lingkup kebudayaan yang berlainan dalam pemenuhan 

kebutuhan estetik juga terdapat perbedaan dan karakteristik masing-masing. Setiap 

masyarakat pada lingkungan yang berbeda mempunyai model dan strategi masing–

masing untuk pemenuhan kebutuhan estetiknya. Dari segi ini, selain sebagai pedoman 

seperti di atas, kesenian juga dapat sebagai strategi adaptif dari suatu kelompok 

masyarakat tertentu untuk memenuhi kebutuhan estetiknya menghadapi atau 

menyesuaikan kondisi lingkungan tertentu. (lihat Rapoport dalam Rohidi, 2000:30)  

Kesenian sebagai ekspresi budaya tidak lepas dari nilai–nilai estetika. 

Wujudnya bisa berupa karya seni rupa, seni suara, dan seni gerak, berikut 

perinciannya masing–masing. Menurut The Liang Gie (dalam Sahman, 1993:14–

15) estetika merupakan perbentukan yang dapat diindera atau sesuatu yang 

ditangkap lewat pencerapan indera.  

Nilai estetis adalah kemampuan dari suatu benda untuk dapat 

menimbulkan pengalaman estetis pada orang yang menikmatinya. Estetis berasal 

dari kata aesthethica (Yunani) yang berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca 

indera. Sebagai cabang filsafat estetis bertalian dengan keindahan atau hal-hal 

yang indah di alam dan seni. (The Liang Gie, 1976:35) 



21 

 

Sesuatu wujud, baik itu gejala alam atau ciptaan manusia dapat disebut 

sebagai benda estetis apabila memiliki nilai estetis. Wujud itu bisa bernilai estetis 

bila memiliki kapasitas untuk menimbulkan tanggapan estetis pada orang yang 

mengamatinya atau disebut pengalaman estetis. Karya seni termasuk wujud estetis 

karena memiliki nilai estetis.  

Sebagai hasil proses penciptaan seni, karya seni memiliki nilai intraestetik 

dan ekstraestetis. Nilai intraestetis bertalian dengan bentuk dan struktur karya 

sebagai organisasi unsur-unsur rupa dalam prinsip perwujudan tertentu. Bisa 

disebut nilai artistik karya. Nilai ekstraestetis adalah nilai-nilai yang 

melatarbelakangi dan nilai-nilai simbolis yang diusungnya. 

Dalam teori bentuk estetis, nilai artistik dapat terpenuhi oleh kualitas 

obyektif sebagai karakteristik yang melekat pada karya sehingga memuaskan 

kebutuhan keindahan dari pencipta dan penikmatnya. Dalam pandangan estetika 

barat, khusus karya seni rupa, nilai–nilai estetikanya berwujud dalam unsur–unsur 

seni rupa dan pengejawantahan prinsip–prinsip seni rupa. Unsur–unsur seni rupa 

terdiri dari garis, raut, tekstur, warna, gelap terang, dan keruangan. Unsur–unsur 

tersebut dapat tercantum secara keseluruhan atau dapat juga hanya beberapa saja 

sesuai dengan jenis dan karakteristik karyanya. Sedangkan prinsip–prinsip seni 

rupa yang diterapkan terdiri dari kesatuan, keseimbangan, kesebandingan, 

keselarasan, irama, dan dominasi. Prinsip-prinsip itu dapat diterapkan secara 

keseluruhan atau beberapa diantaranya. (lihat The Liang Gie, 1976:46,  Djelantik, 

1999  dan Iswidayati, 2002)   Teori itu dipandang universal, sehingga perbedaan 

latar belakang sosial budaya dan sebagainya terabaikan 
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Kemudian menurut Parker karya seni yang bernilai estetis memiliki ciri-ciri 

tertentu. Ciri-ciri itu tercermin dalam enam azas, yaitu: kesatuan, tema, variasi 

menurut tema, keseimbangan, perkembangan, dan tata jenjang. Bearsley lebih 

sederhana lagi dalam menandai sebuah karya seni. Dia  hanya menyebutkan tiga ciri 

karya yang bernilai estetis, yaitu memiliki kesatuan, kerumitan, dan kesungguhan 

dalam proses serta kualitas wujud dan isi. (lihat The Liang Gie, 1976). 

 Unsur–unsur dan prinsip–prinsip seni rupa tersebut digunakan untuk 

mengkaji sebuah karya untuk dapat menjelaskan kesan–kesan estetik yang diserap 

indera. Penjelasan dari kajian estetis tersebut selanjutnya dapat disimpulkan dalam 

sebuah kesan secara holistik dari sebuah karya. Kesan estetis sering disepadankan 

dengan istilah keindahan dalam arti kompleks.  

Sibley dan Hungerland (dalam Osborne dalam Rohidi, 2000:29) memaknai 

istilah keindahan atau estetis sebagai sesuatu yang elok, molek, cantik, anggun, 

bagus, lembut, utuh, seimbang, padu, hening, tenang, hampa, suram, dinamik, kokoh, 

hidup, gerak, hambar, sentimental, dan tragis. Bisa juga kesan-kesan lain baik yang 

dapat digolongkan ke kesan positif (bagus,  padu, menarik, dan sebagainya), maupun 

kesan negatif (suram, hambar, membosankan, tidak menarik, dan sebagainya). Hal itu 

tergantung pengetahuan dan pengalaman estetis, karakter, cara berekspresi, dan 

kreativitas pemenuhan kebutuhan estetis masing-masing seniman penciptanya. Selain 

itu juga tergantung pada potensi penikmatnya. Penilaian estetis bersifat subjektif dan 

relatif. (The Liang Gie, 1976:46). 

Nilai-nilai yang terindera dari perwujudan bentuk atau struktur karya 

sebagai organisasi yang menyeluruh dari unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni 
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yang menyusunnya selanjutnya dapat disebut dengan nilai intraestetis atau  

disebut juga nilai artistik. Kajian nilai intraestetis atau disepadankan dengan nilai 

artistik tergantung pada struktur bentuk sebuah karya karya yang mampu diindera 

(lihat Djelantik, 1999). 

 Lebih jauh lagi Rohidi (2000:29) menjelaskan bahwa keindahan pada 

hakekatnya merujuk pada pengertian beberapa hal yang mempersyaratkan adanya 

persentuhan selera, pemahaman, dan kepekaan penghayatan untuk membedakan 

dan mengapresiasi makna dari suatu bentuk karya manusia yang mengakibatkan 

perasaan-perasaan di atas. Persentuhan selera, pemahaman, dan penghayatan yang 

menumbuhkan rasa pesona itu akan memperoleh maknanya jika orang yang 

terlibat di dalamnya menggunakan simbol-simbol yang dipahami bersama dalam 

konteks kebudayaannya. Nilai-nilai simbolis atau nilai-nilai lain yang dipahami 

lebih dari sekedar struktur karya kemudian digolongkan dalam kajian nilai 

ekstraestetis. 

Mengacu pada pendapat tersebut, akhirnya di setiap lingkungan atau 

wilayah masyarakat terdapat jenis–jenis kesenian tertentu yang beraneka ragam. 

Tentu saja keberagaman seni tersebut mempunyai atau mencerminkan nilai–nilai 

atau unsur–unsur budaya  yang ada secara integratif, mempunyai masyarakat 

pendukung, tercipta pranata–pranata, terdapat sistem simbol yang diyakini 

bersama, tersusun bentuk–bentuk estetis yang beraneka, ada sistem 

pengembangan atau penyempurnaan, ada sistem trasmisi atau pewarisan, terjadi 

perbenturan dan atau pertautan dengan budaya asing yang masuk, serta 

munculnya strategi adaptif menghadapi perkembangan jaman. Jadi, kebudayaan 



24 

 

sebagai pedoman masyarakat salah satu perwujudan atau presentasinya adalah 

lewat kompleksitas kesenian seperti tersebut di atas.  

 Dalam budaya Jawa, estetika terkait dengan konsep keselarasan dan 

kemantapan yang bersumber pada konsepsi sistem klasifikasi simbolik 

kebudayaan Jawa (Koentjaraningrat, 1982 dan Suseno, 1988). Dalam klasifikasi 

simbolik itu, semua benda, hal, dan peristiwa senantiasa dapat ditempatkan ke 

dalam kategori-kategori berdasarkan sifat masing-masing, termasuk warna dan 

bentuk. 

Kebudayaan Jawa beserta unsur keseniannya terbentuk melalui proses 

dialektika yang terus menerus berabad lamanya dengan kebudayaan yang datang 

dari luar, terutama Hindu, Budha, Islam yang bercampur animisme yang 

menghasilkan sinkretisme. (Koentjaraningrat, 1984, Kayam, 2001, Amin 2001).  

Dalam esetetika Hindu atau India Klasik ditemukan Sad Angga sebagai 

norma norma keindahan, yakni sekumpulan syarat, khususnya seni lukis dan dapat 

pla untuk seni lainnya. (Sedyawati, 1981: 13-19)  Syarat-syarat tersebut adalah 1) 

rupa bedha, perbedaan bentuk, bentuk harus dikenali dan dibedakan, 2) sadrsya, 

adanya kesamaan dalam penglihatan, 3) pramana, sesuai dengan ukuran dan 

kenyataan, 4) warnikabhangga, penguraian dan pengerjaan warna, 5) bhawa, 

pancaran rasa dan suasana, dan 6) lawanya, ada pancaran pesona keindahan. 

Dalam perkembangan, sejumlah pusat budaya atau kraton Jawa pada era 

Islam dikenal empat pedoman pokok estetika Jawa, yaitu anggraita, rasa, 

wirama, dan greget. (Soemardjo, 2000:337)  Anggrahita artinya karya seni dicipta 

dengan kesungguhan niat, gagasan, dan proses penciptaan. Kerumitan dan 
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kehalusan  sebagai ciri khas seni Jawa adalah bukti dari prinsip anggrahita. Ada 

satu hal dalam prinsip anggrahita yang harus diperhatikan yaitu modifikasi 

prinsip pramana (kemiripan) dalam estetika Hindu menjadi prinsip pengubahan 

bentuk (stilasi, distorsi, dsb.), khususnya bentuk-bentuk makhluk hidup seperti 

manusia dan binatang. Modifikasi ini mengakomodasi persepsi-persepsi dalam 

Islam yang mengharamkan karya dengan perwujudan makhluk hidup serupa 

dengan kenyataannya. Rasa artinya seniman menciptakan karya dengan 

mengedepankan rasa dan olah jiwa, bukan semata-mata apa adanya atau karena 

suatu pamrih. Akhirnya, ketika karya sudah tercipta penikmat harus menggunakan 

rasa untuk dapat menikmatinya.   Wirama dalam karya seni Jawa diwujudkan 

dalam irama atau susunan unsur-unsur yang mengalun halus berulang-ulang, 

sehingga menimbulkan kepuasan bagi pencipta dan penikmatnya. Greget adalah 

kualitas  karya berupa kemampuan seniman mencipta karya yang berpenampilan 

sempurna, mampu menarik perhatian, menyentuh atau menggugah rasa, dan 

menyiratkan simbol adiluhung. Adiluhung bisa diartikan dengan utama, unggul, 

besar, tinggi, atau mendalam. 

Wiryomartono (2001: 149-162) menambahkan, kesenian adalah makarya 

tanpa pamrih, artinya berkarya dengan rasa, intuisi, batin, kepekaan, dan mata 

hati, untuk maksud dan tujuan dalam pengertian sampurna. Karya adalah dalam 

rangka menyempurnakan, artinya melihat dan menghasilkan keutuhan dalam 

keadaan selaras. Kata sampurna tidak terbatas dalam arti menjadi wujud utuh dan 

lengkap, melainkan memberi keberlimpahan yang membuat segalanya dalam 

keterpaduan dan keselaraan. Konsepsi keindahan bagi orang Jawa merupakan 
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pengalaman sensual yang melibatkan rasa dalam kondisi rahayu yang 

membuatnya utuh dan selamat, serta laras, yakni harmoni dalam pengertian 

mencari kecocokan, membuat segalanya lentur, tidak kaku, tidak programatik dan 

tidak meiliki keinginan pribadi. Berkarya seni bagi orang Jawa erat dengan 

pengertian memayu hayuning bawana. 

Suseno (1988:213-214) menambahkan, sifat alus (halus) dan kasar juga 

termasuk kategori estetis Jawa, dan terkait nilai baik buruk. Baik berarti terlaksana 

dalam keselarasan sempurna, buruk berarti gangguan terhadap keselarasan. Baik 

merealisasikan keselarasan kelihatan indah, buruk menunjukkan pelanggaran 

keselarasan dan kelihatan jelek. 

Khusus mengenai rasa dalam konsepsi keindahan Jawa, Sedyawati 

(1981:20) mengartikan sebagai berpadunya ide yang digiring oleh serangkaian 

pengertian akali, dengan penerimaan indera yang dilontarkan oleh wujud, gerak, 

atau suara berpola tertentu yang melambnagkan pengertian-pengertian tersebut. 

Dalam kaitan ini, hadirnya unsur ketepatan dan kepantasan dalam suatu karya 

wayang kulit, misalnya, merupakan kunci tercapainya rasa. Hal ini berarti, 

ketepatan suatu pola untuk menggabarkan watak dan suasana serta kepantasan 

suatu pola untuk mewakili suatu pengertian merupakan nilai yang harus dipenuhi 

untuk meraih rasa sebagai puncak keindahan. 

 Estetika adalah suatu filsafat mengenai keindahan, yang berkaitan dengan 

seni dalam arti sempit dan budaya dalam arti luas. Dalam konteks Islam, estetika 

adalah “seni suci” atau sacred art. Keindahan adalah perwujudan salah satu sifat 

Allah dalam Asma’ul Husna, yaitu Ya Badii’ yang berarti Yang Maha Mencipta 
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Keindahan. Allah telah menciptakan segala yang ada di alam semesta dalam 

bentuk-bentuk yang indah, misalnya matahari, bulan, bumi, bintang-bintang, 

manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Manusia yang beriman dan 

mengakui sifat-sifat Allah (Asmaul Husna) maka secara lahiriah dan batiniah akan 

menyukai, menjaga, dan menciptakan keindahan dalam hidupnya. 

  Sebuah hadis yang terkenal di kalangan pencinta keindahan 

menyebutkan, “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan”. 

Hadis ini sebenarnya ada dalam suatu rangkaian hadis yang lebih panjang, antara 

lain sabda Nabi Muhammad SAW, “Tidak akan masuk surga orang yang di dalam 

dirinya ada kesombongan meskipun hanya seberat dharrah (atom), dan tidak akan 

masuk neraka orang yang dalam dirinya ada iman biarpun hanya seberat 

dharrah”. Karena di situ disebutkan ada kesombongan, maka beberapa sahabat 

bertanya, “Ya, Rasulullah orang menyukai pakaian yang bagus, sandal yang 

bagus, apakah itu juga termasuk kesombongan?” Kemudian dijawab Nabi, 

“Bukan. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan!” Nabi 

kemudian mengatakan, “Yang dimaksud kesombongan itu adalah orang yang 

mengingkari kebenaran dan suka menghina manusia”. 

 Dalam Al-Qur’an juga banyak dikatakan bahwa memang Allah SWT 

tidak secara eksplisit mengatakan diri-Nya bagus, tetapi Dia adalah sebagus-

bagusnya pencipta seperti disebutkan dalam surat al-Sajdah, “Maha Tinggi Allah 

sebagai sebagus-bagusnya pencipta. Dia-lah yang membuat semua yang 

diciptakan itu indah”. Seperti disebutkan di awal, semua ciptaan Allah di alam 

semesta ini indah, namun dalam Al-Qur’an surat at-Tin menyebutkan bahwa 
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seindah-indahnya ciptaan Allah adalah manusia. Di lain ayat disebutkan bahwa 

manusia adalah makhluk yang paling tinggi dengan sebutan ahsan taqwim, artinya 

makhluk dalam bentuk yang paling indah secara lahiriah dan batiniah.  

 Manusia secara bentuk lahiriah memiliki daya tarik keindahan yang tak 

tertandingi, baik laki-laki maupun wanita, dari anak-anak sampai orang tua, dan 

dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bila diapresiasi bagian per bagian atau 

secara keseluruhan dan dilihat dari sudut pandang manapun, manusia selalu 

mempunyai daya tarik. Hal ini bisa dibuktikan, hampir semua karya seni di 

berbagai bangsa dan zaman, khususnya seni rupa menjadikan manusia sebagai 

obyek penciptaan. 

 Secara batiniah, manusia juga memiliki keistimewaan dibandingkan 

makhluk lain. Manusia memiliki pikiran dan rasa yang merupakan sumber 

kekuatan utama untuk menciptakan karya-karya bercitarasa keindahan. 

 Ada beberapa riwayat, terutama dalam hadits, bukan Al-Qur’an, yang 

mengatakan umat Islam dilarang membuat representasi makhluk hidup. 

Representasi maksudnya meliputi pematungan sampai penggambaran. Jadi tidak 

diperbolehkan menggambar atau mematungkan makhluk hidup. Terdapat 

kekhawatiran bahwa karya seni rupa dengan obyek makhluk bernyawa, seperti 

manusia dan binatang dapat menjadi penyebab kemusyrikan.  

 Oleh karena itu, seniman penciptanya sangat dicela dengan ancaman 

anak diminta untuk meniupkan ruh pada karyanya itu. Para kolektor atau peminat 

seni rupa “makhluk bernyawa” diancam, rumahnya tak akan dimasuki malaikat 

pembawa rahmat. Hal itu terdapat dalam hadits Shahih Muslim yang menyatakan 
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“Malaikat, khususnya Jibril, tidak akan masuk ke dalam rumah yang didalamnya 

ada patung, lukisan, dan anjing.”  

 Meskipun banyak umat Islam yang yang berpendapat begitu, namun 

sebenarnya para ulama masih berselisih paham tentang seberapa jauh pelarangan 

menggambar dan mematung obyek makhluk hidup. Selain pengharaman, ada banyak 

pihak pula yang berpendapat bahwa representasi makhluk hidup itu haram kalau 

ditampilkan dalam bentuknya yang utuh, dimana tidak ada anggota tubuhnya yang 

dihilangkan. Diperbolehkan kalau dibuat secara tidak utuh, misalnya burung 

digambarkan sayapnya saja, rusa digambarkan kepalanya saja, dan sebagainya.  

 Bahkan ada yang membolehkan membuat gambar atau patung makhluk 

hidup dalam bentuk yang utuh dengan syarat dasar tidak untuk dipuja atau 

disembah, sehingga menjadikan manusia penciptanya atau penikmatnya musryik 

atau mengingkari Tuhan. Jadi sebenarnya penolakan Al-Qur’an bukan tertuju 

pada hasil karya seni rupa berupa patung atau gambar, tetapi pada kemusyrikan 

dan penyembahan terhadapnya.  

 Garis besar sintesa mengenai boleh dan tidaknya karya seni rupa 

dicontohkan dalam tiga surat Al-Qur’an yang mencantumkan salah satu bentuk 

seni rupa, yaitu patung pada masa nabi yang berbeda. Yang pertama dalam Surat 

Al-Anbiya’, 21:51-58 diceritakan mengenai patung-patung yang disembah oleh 

ayah Nabi Ibrahim, Raja Namrud, dan kaumnya. Allah dalam surat itu menolak 

keberadaan patung-patung pada kaum tersebut karena menjadikan musyrik, yaitu 

mengingkari keberadaan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Allah merestui 

penghancurannya lewat tangan Nabi Ibrahim. 
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 Pada Surat Saba’, 34:12-13 diceritakan mengenai nikmat yang 

dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman sebagai umat yang bertaqwa. Nabi 

Sulaiman memimpin sebuah negeri yang kaya raya dan sangat indah. Istananya 

megah dengan banyak patung yang menghiasi sudut-sudutnya. Patung-patung itu 

menurut tafsir Al-Qurthubi, terbuat dari kaca, marmer, dan tembaga. Patung-

patung itu sama sekali tidak disembah, hanya dijadikan pajangan penghias istana 

dan dikagumi keindahannya. Keterampilan membuat, kepandaian atau ketepatan 

dalam penempatan, serta kemampuan untuk memiliki dan merawatnya dianggap 

bagian dari anugerah Allah, Tuhan Yang Maha Indah. 

 Surat yang berikutnya adalah Surat Ali ‘Imran, 3:48-49 dan Surat Al-

Maidah, 5:110. Dalam surat-surat itu diceritakan tentang salah satu mukjizat Nabi 

Isa yang membuat patung tanah liat berbentuk seekor burung. Untuk meyakinkan 

orang-orang bahwa dia adalah nabi utusan Allah dan diikuti petuah-petuahnya, 

maka ditiuplah patung burung tersebut. Atas kuasa Allah, jadilah patung burung 

itu menjadi seekor burung yang hidup dan kemudian dilepaskan untuk terbang 

bebas. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu dinasehati untuk tidak 

mengkultuskan patung dan Nabi Isa, manusia yang mampu membuat dan meniup 

patung burung sehingga menjadi burung hidup. Umat Nabi Isa justru diamanati 

untuk mengimani Allah yang Maha Kuasa menciptakan Nabi Isa, manusia, 

makhluk hidup lain, dan alam semesta. Allah-lah yang mengizinkan patung tanah 

liat tersebut menjadi seekor burung hidup. Dari kisah ini, sama sekali tidak 

terdapat kekhawatiran penyembahan manusia atau bentuk-bentuk patung yang 

membuat syirik, jadi mendapat pembenaran Allah. 
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1.5.4.  Karya Seni dalam Tradisi Ritual 

 Telah disampaikan di muka bahwa kesenian sebagai ekspresi budaya 

merupakan pemenuhan kebutuhan estetis yang secara langsung dan tidak langsung 

terkait dengan kebutuhan serta unsur budaya yang lain dalam sebuah sistem yang 

integratif. Sebagai pedoman berkreasi kadang kesenian menghasilkan sebuah hasil 

karya yang bisa dianggap mandiri sebagai ekspresi estetis, namun di pihak lain 

sebuah hasil karya bisa jadi muncul karena terkait dengan unsur kebudayaan yang 

lain. Salah satu unsur yang banyak terkait adalah sistem religi masyarakat. 

 Sedyawati, dkk (2002:13) mengatakan bahwa rata-rata karya seni 

tradisional diciptakan dan digunakan karena terkait dengan sistem religi 

masyarakat pendukungnya. Sistem religi itu terwujud dalam upacara-upacara atau 

ritual kepercayaan, entah itu animisme dinamisme atau agama ketuhanan. Karya 

seni di sini berperan sebagai media dalam ritual tersebut. Karya-karya yang dapat 

digolongkan sebagai karya estetik dapat difungsikan sebagai alat pemujaan, alat-

alat pendukung upacara, dan media simbolis penyampaian nilai-nilai religius 

tertentu. Jadi secara integratif memang kesenian saling terkait dengan nilai dan 

aktivitas religi. (lihat Koentjaraningrat, 1990:377) 

 Kemudian terkait dengan ritual agama Islam, terdapat tiga hubungan 

antara bentuk-bentuk kesenian dengan agama Islam. Pertama adalah bentuk 

kesenian yang sudah ada sebelum Islam masuk, kemudian mengalami perubahan 

karena pengaruh Islam. Kedua adalah bentuk seni baru bermuatan Islam 

sepenuhnya  yang tidak ada sebelumnya di Indonesia. Yang terakhir adalah 

karya–karya di luar keduanya yang diciptakan sebagai kombinasi keduanya atau 
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bisa jadi sebagai strategi adaptasi dalam interaksi sosialnya (lihat Sedyawati, 

2002:58). 

 Ritual–ritual keagamaan yang menggunakan bentuk–bentuk karya seni ada 

yang dilakukan secara individual dan ada pula yang dilakukan secara massal 

dalam kelompok masyarakat tertentu. Salah satu contoh model ritual yang 

dilakukan secara massal adalah prosesi ritual Dugderan di komunitas masyarakat 

Semarang pada waktu menjelang Bulan Puasa yang di dalamnya menggunakan 

bentuk karya seni rupa Warak Ngendog. Warak Ngendog sebagai simbol utama 

ritual Dugderan penulis jadikan sebagai obyek kajian dalam penelitian ini. 

 

1.5.5. Kajian Semiotika sebuah Karya Seni 

 Karya seni Warak Ngendog sebagai simbol estetis dalam kerangka 

kebudayaannya selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan semiotika. 

Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Tanda adalah segala yang 

terkait dengan arti atau makna dari suatu fenomena. Berdasarkan  keterkaitan 

dengan suatu makna atau arti dari sebuah fenomena, simbol dan tanda dapat 

disepadankan, sehingga semiotika dapat pula digunakan sebagai pendekatan 

dalam kajian nilai simbolis (lihat Tinarbuko, 2001: 92). 

Semiotika berasal dari kata ”semion” (Yunani) yang berarti tanda atau 

makna. Ferdinand de Saussure mendefinisikan semiotika sebagai cabang ilmu 

yang mengkaji masalah tanda, termasuk sistem dan proses yang berlaku dalam 

masyarakatnya. Dia menganalisis tanda dari sudut linguistik atau kebahasaan 

(lihat Iswidayati, 2006:31). 
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 Tanda (sign) menurut Saussure adalah kesatuan dari penanda (signifier) 

dan petanda (signified). Penanda identik dengan ekspresi, bentuk, gambaran 

akustik atau bunyi. Petanda identik dengan konsep, makna atau isi dari suatu 

tanda yang bersangkutan. Penanda dan petanda tidak dapat dipisahkan seperti 

halnya dua sisi mata uang (lihat Berger, 2005). 

 Sebagai contoh, ada sebuah konsep yang menerangkan bentuk dari bahan 

kayu, dudukannya rangkaian papan mendatar, berkaki empat batang kayu vertikal, 

dan di bagian belakang dudukan ada sandaran dari rangkaian papan vertikal. 

Gambaran akustik tersebut merujuk pada suatu tempat duduk manusia. Tempat 

duduk dengan gambaran akustik tersebut dapat disebut sebagai petanda 

(signified). Berikutnya, untuk mempermudah penyebutan dan komunikasi 

antarmanusia dimunculkan lafal ”kursi”. Lafal kursi disebut sebagai penanda 

(signifier) karena mampu menunjukkan konsep, makna atau petanda (signified) 

dari gambaran akustik bentuk tertentu dari bahan kayu tersebut. Dari pengertian 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut; 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Tanda menurut de Saussure 
(Sumber: Iswidayati, 2006) 

 

Tanda  
(sign) 

Penanda  
(signifier); “kursi” 

Petanda  
(signified) ; bentuk tempat duduk, 
bahan kayu, berkaki empat, dst. 
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Kemudian C.S.Pierce menyatakan bahwa semiotika setara dengan logika, 

pengetahuan atau ilmu, karena sesungguhnya jagad raya ini terdiri dari tanda-

tanda dan tanda-tanda itu menjadi unsur komunikasi antarmakhluk, khususnya 

antarmanusia (lihat Iswidayati, 2006:31). 

C.S.Pierce dalam Iswidayati (2006:32) membahas tanda dengan lebih 

memusatkan perhatiannya pada masalah fungsi. Menurutnya, tanda akan dapat 

berfungsi jika unsur-unsur di dalamnya saling berhubungan. Unsur-unsur tanda 

terdiri dari objek (denotatum), dasar (ground), dan subjek (interpretant). Makna 

dari tanda atau hubungan antara ketiganya dinamakan representamen. Pengertian 

dari unsur-unsur itu adalah sebagai berikut; 

a.  Objek (denotatum) adalah suatu keadaan  yang ditampilkan melalui tanda, 

b.  Dasar (ground) adalah latar belakang yang dimiliki penafsir tanda untuk dapat 

mengartikan suatu tanda, 

c.  Subjek (interpretant) adalah pengertian tanda yang muncul dalam benak orang 

yang menggunakannya sehingga tanda original akan dapat berkembang 

menjadi tanda baru. 

Hubungan antarunsur tanda dapat digambarkan sebagai berikut; 

Objek (denotatum) 

 

                Dasar (ground)     Subjek (interpretant) 

 
Gambar 2. Hubungan Antarunsur Tanda menurut C.S.Pierce 

(Sumber: Iswidayati, 2006) 
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Selanjutnya Pierce membuat klasifikasi jenis tanda menjadi tiga yang 

berbeda secara esensial, terutama dalam hubungan dengan obyek-obyeknya, yaitu 

ikon, indeks, dan simbol (dalam Noth, 1995 dan Iswidayati, 2006).  

Dalam konteks kesenian, ikon bisa digambarkan sebagai struktur atau 

wujud karya-karya yang dapat diindera. Ikon adalah tanda-tanda yang terihat sama 

dengan obyek yang diwakilinya. Misalnya foto Megawati sebagai Presiden 

Indonesia adalah ikon dari Presiden Megawati.  

Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat  dengan 

apa yang diwakili. Misalnya, asap merupakan indeks adanya api atau jejak-jejak 

telapak kaki  di tanah basah merupakan indeks orang yang melewati tanah itu.  

Simbol merupakan segala sesuatu dibalik fenomena yang diwakilinya berdasarkan 

pemahaman yang disepakati bersama oleh masyarakat tertentu. Mengacungkan 

jempol merupakan simbol pujian atas kehebatan atau keberhasilan. 

Menggelengkan kepala adalah simbol ketidaksetujuan. Garuda Pancasila 

merupakan simbol negara Indonesia karena dipahami bersama oleh bangsa 

Indonesia  sebagai bentuk burung yang kaya makna di dalamnya, seperti adanya 

simbol kekuatan, waktu kemerdekaan (bulu sayap 17, bulu ekor 8, bulu leher 45), 

dan nilai-nilai Pancasila. Bagi masyarakat lain, Eskimo misalnya, Garuda 

Pancasila bisa jadi dimaknai tak lebih dari sekedar burung besar pamakan daging 

(lihat Bramantyo, 2003:21, Liliweri, 2003:177, dan    Tinarbuko, 2001:93). 

Simbol atau dapat juga disebut tanda merupakan komponen utama dalam 

kebudayaan. Setiap hal yang dilihat dan diamati manusia diolah menjadi 

serangkaian simbol yang dimengerti oleh manusia. Di dalam simbol, termasuk 
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simbol ekspresif seperti karya seni rupa, tersimpan berbagai makna antara lain 

gagasan, abstraksi, pendirian, pertimbangan, hasrat, kepercayaan, serta 

pengalaman tertentu dalam bentuk yang dipahami bersama. Oleh karena itu 

kesenian sebagaimana juga kebudayaan dapat ditanggapi sebagai sistem-sistem 

simbol (Suparlan, Geertz, dan Parsons dalam Rohidi, 2000:13). Karya seni adalah 

simbol atau tanda estetis ekspresif. Karya seni adalah simbol ungkapan manusia 

dalam bentuk yang suprarasional, di mana sesuatu yang ditampilkan dalam karya 

merupakan perwakilan dari suatu makna, bukan sekedar perbentukan yang apa 

adanya (lihat Erick Kahler dalam Rohidi, 1983:44). 

 Dalam lingkup pemaknaan yang lebih besar, dibedakan makna denotatif 

dan makna konotatif. Menurut Pierce, pada tahap denotatif dapat dicatat semua 

tanda-tanda visual yang tampak, seperti warna, tekstur, bentuk atau bidang. Tahap 

ini dapat dianggap sebagai informasi data. Dilengkapi oleh Saussure, identifikasi 

makna denotatif dapat dipelajari dari fisik benda-benda, seperti prinsip anatomis, 

material, dan fungsional (lihat Noth, 1995). 

 Makna konotatif meliputi semua signifikansi sugestif simbol yang lebih 

daripada arti referensialnya. Dalam konotatif, Pierce menyebutkan ada yang 

tersirat di balik yang terbaca. Saussure mengatakan bahwa makna konotatif adalah 

makna-makna yang lebih dalam dari sekedar bentuk fisik. Faktor-faktor 

intertekstual atau interdimensional mempengaruhi makna konotatif dari sebuah 

bentuk fisik, antara lain faktor ideologis, mitologis, teologis, dan sosial. Makna 

kadang bersifat jelas, tetapi  bisa juga susah diungkapkan. Secara radikal, 

sebenarnya makna itu tidak bisa dibatasi (lihat Tinarbuko, 2001:95 dan 

Bramantyo, 2003:25). 
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Barthes (dalam Iswidayati, 2006) juga banyak mengaitkan konsep 

tingkatan pemaknaan dengan fenomena kebudayaan. Barthes juga membagi 

pemaknaan dalam dua tingkatan, yaitu makna primer atau denotasi dan makna 

sekunder atau konotasi. 

Dikatakan, bahwa denotasi merupakan makna eksplisit yang terdapat 

dalam unsur-unsur tanda. Konotasi dan mitos merupakan penjelasan dari interaksi 

yang timbul ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi pengguna, serta 

nilai-nilai budaya dan ideologis yang melandasinya. 

Makna-makna konotasi merupakan manifestasi dari sistem ideologi yang 

ada dalam masyarakat. Dengan demikian, kajian semiotik tidak dapat dipisahkan 

dari kajian ideologi. Secara umum, ideologi memiliki pengertian sebagai sistem 

norma, nilai, dan kepercayaan yang mengarah pada tindakan-tindakan sosial atau 

politik dari suatu kelompok masyarakat tertentu. 

Selanjutnya, untuk menganalisa secara teknis sebuah tanda akan 

digunakan teori sintaksis, teori semantik, dan teori pragmatis  dari Pierce dan 

Roland Barthes. (lihat Zoest, 1992:7-10 dan Iswidayati, 2002:10)  Teori sintaksis  

berkaitan erat dengan analisis hubungan struktur visual yang ada pada karya, yaitu 

kajian tentang unsur–unsur dan prinsip–prinsip seni rupa. Jadi dapat pula 

dikatakan sebagai kajian nilai intraestetis atau makna denotatif. Teori semantik 

artinya memaknai lewat interpretasi konotasi dan hubungan masing-masing tanda. 

Kemudian yang terakhir, teori pragmatis digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara tanda, pengirim tanda, dan penerimanya. 
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Warak Ngendog dianalisis sintaksis, semantik, dan pragmatianya berdasar 

kata sebutan, bentuk, dan cara penyajiannya. Dari analisis tersebut akan dapat 

ditangkap kaidah-kaidah perbentukan dan makna simbolisnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 

Diagram Teoritik (diadopsi dari Rohidi, 2000) 
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1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Segala 

permasalahan diidentifikasi, dibahas, dan dikaji secara mendalam. Selanjutnya 

diperoleh gambaran atau penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

fenomena permasalahan. 

 

1.6.2. Fokus Penelitian 

1.6.2.1. Sasaran Penelitian 

Sasaran utama penelitian ini adalah pada karya seni Warak Ngendog untuk 

dikaji nilai–nilai estetis dan simbolisnya. Selanjutnya secara integratif dikaji pula 

bagaimana keberadaannya sebagai karya seni ritual masyarakat Semarang, proses 

penciptaan, dan penyajian karya seni Warak Ngendog. 

 

1.6.2.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Tempat penelitian adalah 

wilayah Kota Semarang dan sekitarnya sesuai keperluan. Penelitian ini tidak 

terbatas pada satu lingkup wilayah tertentu saja, tetapi secara selektif akan 

menggali data di wilayah manapun yang memungkinkan. Tempat–tempat yang  

didatangi untuk penelitian antara lain kompleks Masjid Besar Kauman, kantor–

kantor pemerintah kota Semarang yang berkompeten (Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, Badan Pusat Statistik), museum, perpustakaan, dan wilayah–wilayah 
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kecamatan yang terdapat perajin serta aktif mengikuti prosesi Dugderan, serta 

tokoh–tokoh masyarakat, pelaku seni, dan akademisi yang berkompeten.  

Waktu penelitian dilakukan berdasar kebutuhan penulisan dan kesempatan 

luang. Penelitian dimulai sejak tahun 2001 sampai 2007. Pada waktu-waktu 

menjelang Ramadhan penelitian dilakukan lebih intensif. 

 

1.6.3.  Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data 

yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian harus relevan, akurat, dan 

reliable. Mengacu pada Jazuli (2001:9) teknik pengumpulan data akan 

dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut : 

- Observasi: mengamati dan melakukan catatan – catatan secara langsung 

pada obyek penelitian. Selain mencatat secara tertulis juga akan 

melakukan pemotretan dan sketsa atau gambar tentang data yang relevan. 

- Wawancara: adalah percakapan antara peneliti dengan subyek penelitian 

atau narasumber dengan tujuan pengumpulan data. Wawancara dilakukan 

secara terencana dan bebas. Terencana artinya peneliti mempersiapkan 

terlebih dahulu daftar pertanyaan yang fokus dan relevan, sementara 

wawancara bebas dilakukan di luar susunan pertanyaan yang direncanakan 

namun masih dalam lingkup masalah untuk memperkaya atau melengkapi 

data-data yang ada. Nara sumber yang akan diwawancarai secara selektif 

terdiri dari ulama Masjid Kauman, tokoh–tokoh masyarakat, tokoh–tokoh 

budaya, akademisi, pejabat pemerintah yang berkompeten, pelaku seni, 

perajin, dan masyarakat pendukungnya. 
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- Dokumentasi: mengumpulkan bahan lewat data–data tertulis atau 

dokumen yang ada berkaitan dengan masalah penelitian seperti buku, 

terbitan ilmiah, kliping koran, brosur, dan sebagainya. Teknik ini 

dilakukan untuk memperkuat, menambah atau melengkapi data–data yang 

sebelumnya diperoleh lewat observasi dan wawancara. 

 

1.6.4.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

analisis yang tidak mengedepankan penghitungan angka–angka, namun berupa 

pernyataan–pernyataan deskriptif. Proses analisis data dilaksanakan secara 

sistematis dan serempak mulai dari proses pengumpulan data lewat beberapa 

teknik, mereduksi, mengklarifikasi, mendeskripsikan, menyajikan data, 

menyimpulkan, dan menginterpretasikan semua informasi secara selektif (lihat 

Miles dan Huberman,  1994:10). 

Secara spesifik, karya seni rupa Warak Ngendog dianalisis dari kajian 

semiotika. Kajian semiotik Warak Ngendog meliputi kajian sintaksis semiosis, 

kajian semantik semiosis, dan kajian pragmatik semiosis. Kajian semiotik secara 

garis besar juga akan ditampilkan dalam matrik analisis semiotik untuk 

mempermudah memahami nilai-nilai estetis simbolis yang ada. 

 

1.6.5.  Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah verifikasi atau pemeriksaan 

keabsahan data dengan melakukan empat kriteria, yaitu kredibilitas, 
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transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (lihat Lincoln dan Guba dalam 

Jazuli, 2001 : 34). Namun peneliti hanya menggunakan dependabilitas atau 

reliabelitas dan konfirmabilitas untuk verifikasi datanya.  

Penjabaran secara ringkas dua proses tersebut adalah data yang diperoleh 

lewat beberapa teknik selanjutnya ditafsirkan hingga akhirnya ditarik kesimpulan 

bersama dosen  pembimbing selama proses penulisan dan melakukan pengkajian 

silang seperlunya dengan para narasumber atau teman sejawat dalam komunitas 

profesi dan komunitas seni. Lewat proses ini diharapkan hasil penelitian menjadi 

lebih dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. 

 
1.6.6. Sistematika Penulisan 

 
Tesis ini dimulai dengan bagian awal yang terdiri dari halaman judul, 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan penulis, persembahan, 

dan kata pengantar. Esensi proses penelitian dari awal sampai simpulan akhir 

ditulis dalam sari. Untuk mempermudah pembaca, pokok-pokok tulisan disusun 

dalam daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. 

 Bab I Pendahuluan, menuliskan latar belakang masalah, masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Kerangka teori penulisan mengangkat 

teori-teori tentang kebudayaan dan masyarakat, agama dan kebudayaan, kesenian, 

karya seni dan estetika, serta karya seni dalam tradisi ritual. Teori tentang kajian 

semiotika dipilih untuk menganalisis karya seni rupa yang menjadi obyek 

penelitian ini. 

 Bab II mengulas tentang Kebudayaan Masyarakat Semarang, Ritual 

Dugderan, dan Warak Ngendog. Pertama-tama ditulis tentang kebudayaan 
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masyarakat Semarang ditinjau dari kondisi geografis, sejarah, sosial ekonomi, 

perkembangan dan pengaruh Islam, dan kehidupan beragama masyarakatnya. 

Setelah itu diulas tentang ritual Dugderan dan Warak Ngendog dari sisi sejarah 

dan prosesinya, termasuk fungsi Warak Ngendog sebagai ikon Dugderan. 

 Bab III Faktor Ekstraestetis dalam Warak Ngendog. Bab ini menjelaskan 

hakikat Islam sebagai konsep dasar Warak Ngendog, karakteristik Islam dalam 

kaidah estetis dan kualitas material Warak Ngendog. 

 Bab IV Perwujudan Intraestetis Warak Ngendog. Bab ini membahas 

desain dan deskripsi Warak Ngendog. 

 Bab V memuat Warak Ngendog dalam Kajian Semiotik. Analisis 

sintaksis, semantik, dan pragmatis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai estetis 

simbolis yang ada pada Warak Ngendog. Untuk memperjelas pemahaman disusun 

sebuah matrik analisis semiotik. 

 Bab VI adalah Penutup yang berisi simpulan penelitian dan saran-saran 

penulis untuk beberapa pihak. Daftar pustaka dan lampiran-lampiran merupakan 

bagian terakhir dari tesis yang menjadi rujukan penulisan. 
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BAB  II 

KEBUDAYAAN MASYARAKAT SEMARANG, RITUAL DUGDERAN, 

DAN WARAK NGENDOG 

 

2.1. Kebudayaan Masyarakat Semarang 

2.1.1. Kondisi Geografi Semarang 

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah wilayah Kota 

Semarang, ibukota Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Semarang 

terletak di antara garis 6,50 derajat sampai 7,10 derajat Lintang Selatan dan garis 

109,35 derajat sampai 110,50 derajat Bujur Timur (BPS Kota Semarang, 2003:1). 

Wilayah Kota Semarang terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Sebelah utara 

dibatasi oleh Laut Jawa, sebelah timur dibatasi oleh wilayah Kabupaten Demak 

dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Semarang, dan 

sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kendal. Peta wilayah dapat 

dilihat pada lampiran gambar. 

Menurut legenda peta, Kota Semarang memiliki relief geografis yang unik. 

Kota Semarang memiliki garis pantai di pesisir Laut Jawa sepanjang 13,6 

kilometer. Ketinggiannya berkisar 0,75 meter sampai dengan 348 meter dari 

permukaan laut. (BPS Kota Semarang, 2003:1)  Wilayah bagian timur, tengah, 

barat, dan utara Kota Semarang merupakan daerah dataran rendah yang berhawa 

panas, sebagaimana wilayah pinggiran pantai lainnya. Hampir berkebalikan 

dengan bagian dataran rendah kota, bagian selatan merupakan daerah perbukitan 

yang berhawa cukup sejuk karena merupakan alur dari lereng Gunung Ungaran 
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yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang. Gambaran ketinggian wilayah 

dapat dilihat pada tabel 2.1.1. 

Tabel 2.1.1. 

Ketinggian Wilayah Kota Semarang 

Bagian Wilayah Kecamatan Ketinggian 
(dalam skala meter) 

Semarang Utara, Semarang Barat bag. utara, 
Tugu bag. Utara, Genuk 

0,75 

Semarang Tengah bag. utara, Tugu 2,45 

Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang 
Timur, Gayamsari, Pedurungan 

3,49 

Candisari, Ngaliyan 90,56 

Semarang Selatan, Gajah Mungkur 136 

Banyumanik, Tembalang 270 

Mijen 253 

Gunungpati 259 - 348 

 
(BPS Kota Semarang, 2003:3). 

Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 kilometer persegi. Secara 

administratif Kota Semarang dibagi menjadi 16 wilayah kecamatan dan 177 

kelurahan. 16 wilayah kecamatan tersebut 8 kecamatan terletak di wilayah bagian 

atas yaitu Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, 

Candisari,  Tembalang, dan Ngaliyan. 8 kecamatan lain yang terletak di bagian 

bawah Kota Semarang adalah Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, 

Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, dan Tugu. 

Semarang bagian atas antara lain terdiri dari wilayah pertanian, 

perkebunan, pemukiman, dan pendidikan tinggi. Sementara di bagian bawah 

terdapat pusat pemerintahan kota dan propinsi, perniagaan, pemukiman, 
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pendidikan, tambak, serta jalur transportasi, baik darat (jalur pantura), laut 

(Pelabuhan Tanjung Emas), dan udara (Bandara Achmad Yani).  

Gambaran geografis Kota Semarang yang khas, terdiri dari wilayah 

perbukitan yang subur dan sejuk, wilayah dataran rendah yang ramai dilengkapi 

jalur transportasi jalan raya dan kereta api, wilayah pantai utara Laut Jawa yang 

dilengkapi pelabuhan menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk berkembang 

menjadi kota besar sebagaimana wilayah lain di Indonesia. 

 

2.1.2. Sejarah Berdirinya Semarang 

Jauh sebelum ada Semarang seperti saat ini, pada sekitar abad ke 5, 

terdapatlah perbukitan di kaki gunung Ungaran sebelah utara yang saat ini kita 

kenal dengan wilayah Candi, Mrican, Mugas,  Gunung Sawo, Gajahmungkur, 

Simongan, Jrakah, dan Krapyak. Wilayah-wilayah perbukitan tersebut berbatasan 

langsung dengan Laut Jawa.  

 Di salah satu pesisir wilayah Mugas terdapat daerah berawa-rawa yang 

dikenal dengan nama Tirangamper. Di dekat wilayah tersebut terdapat 

pemukiman penduduk yang bernama Bergota. Bergota didiami oleh mayoritas 

penduduk beragama Hindu dan Budha sebagai bagian dari kerajaan Mataram 

Hindu. Setelah itu diteruskan dalam pengaruh kekuasaan kerajaan Dinasti 

Syailendra, Medangkamulan, dan Majapahit. Pada masa itu, keberadaan 

pemukiman di Tirangamper belum banyak dikenal karena belum berfungsinya 

pantai berawa tersebut sebagaimana layaknya sebuah bandar. Pantai berawa 
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tersebut terus berproses menjadi daratan alluvial atau endapan akibat sedimentasi 

tiga buah sungai, yaitu Sungai Kreo, Kripik, dan Kaligarang. 

Meskipun belum memiliki bandar yang memadai, wilayah berbukit dan 

berawa tersebut pernah disinggahi armada Laksamana Sampo To Loang atau 

Laksamana Cheng Ho pada tahun 1406 (Muhammad, 1995:9). Laksamana Cheng 

Ho merupakan pelaut muslim utusan Kaisar Yung Lo dari Dinasti Ming untuk 

melakukan pelayaran muhibah ke beberapa wilayah di luar Kekaisaran Tiongkok. 

Laksamana Cheng Ho bersama beberapa pendampingnya bahkan menyusuri 

sungai untuk masuk lebih dalam  sampai wilayah Simongan. Di Simongan, Cheng 

Ho sempat  membangun sebuah masjid. Dalam perkembangannya masjid ini 

berubah menjadi kelenteng sebagai tempat ibadah kaum Kong Hu Cu, dan dikenal 

dengan nama Kelenteng Gedong Batu. Bukti pengaruh Islam yang masih ada di 

bangunan Gedung Batu adalah makam salah satu anak buah kapal Cheng Ho yang 

ditandai dengan dua nisan dan kaligrafi Cina di langit-langit yang berbunyi dua 

kalimat Syahadat.  

Kedatangan armada Laksamana Cheng Ho merupakan awal masuknya 

pendatang dari daratan Cina. Pendatang Cina mendirikan pemukiman di wilayah 

Pecinan dan Pedamaran, yang waktu itu masih di pesisir pantai. Berikutnya, pada 

sekitar tahun 1450 datanglah orang-orang muslim Melayu yang membangun 

pemukiman di kawasan Kampung Darat dan Kampung Melayu. Demikian pula 

dengan orang-orang muslim Arab, India, dan Persia yang mulai datang dan 

mendirikan pemukiman di wilayah Pekojan. 
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Menurut ahli geologi Belanda bernama Van Bemmelen, pada tahun 1500 

sedimentasi tiga sungai itu telah mampu membentuk dataran yang luas 

sebagaimana kawasan bagian bawah Semarang sekarang. (Muhammad, 1995:8) 

Wilayah tersebut menjadi bagian dari Kesultanan Demak, setelah pengaruh 

Kerajaan Majapahit memudar.  

Pada masa Kesultanan Demak, datanglah seorang ulama besar bernama 

Maulana Ibnu Abdul Salam. Beliau adalah murid Sunan Kalijaga, salah seorang 

Wali Sanga. Oleh Sultan Demak dan Wali Sanga, Maulana Ibnu Abdul Salam 

ditugaskan menyebarkan ajaran Islam di wilayah sebelah barat Demak. Wilayah 

tersebut banyak terdapat rawa akibat pendangkalan pantai dan banyak ditumbuhi 

pohon pandan namun tampak jarang-jarang atau berjauhan (Jawa: pandan arang).  

Karena menyebarkan agama di wilayah tersebut, dikenallah beliau dengan 

Sunan Pandan Arang,  Sunan Pandanaran, Ki Ageng Pandan Arang atau Ki Ageng 

Pandanaran. Di tempat yang agak tinggi dengan tetumbuhan pohon asam yang 

tampak jarang-jarang berkembanglah pemukiman penduduk. Oleh Sunan 

Pandanaran, pemukiman tersebut diberi nama Semarang. Semarang berasal  dari 

kata bahasa Jawa, asem arang  yang berarti pohon asam yang jarang. Di wilayah 

itulah Ki Ageng Pandanaran mulai merintis tata pemerintahan. 

Setelah pemerintahan mulai tertata, Ki Ageng Pandanaran membuka 

wilayah baru sebagai pusat pemerintahan di Bubakan, Jurnatan, dan Kanjengan. 

Di Kanjengan itulah Ki Ageng Pandanaran membangun bangsal kabupatennya 

yang pertama. Tak lama kemudian beliau wafat dan dimakamkan di Mugas. 

Sebagai penggantinya, Kesultanan Demak mengangkat secara resmi putra Ki 
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Ageng Pandanaran yang bernama Ki Ageng Pandanaran II sebagai Adipati 

Semarang pada tanggal 2 Mei 1547. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari 

Jadi Kota Semarang. 

Melengkapi keragaman penduduk Semarang, pada sekitar abad 16 

datanglah bangsa Portugis yang membangun kawasan dengan gedung-gedung 

besar berarsitektur Eropa  yang saat ini dikenal dengan Kota Lama. Tak lama 

kemudian Portugis pergi dan digantikan oleh kolonialis Belanda. Kolonialis 

Belanda meneruskan pembangunan gedung-gedung perkantoran dan perdagangan 

yang dikelilingi benteng segi lima de Vijfhoek pada tahun 1646. Kawasan itu 

dikenal dengan kawasan the little Netherlands. Selain itu Belanda juga 

membangun pemukiman di wilayah Semarang atas yang berhawa sejuk di 

kawasan Candi dan sekitarnya. 

Di luar pemukiman para pendatang, orang-orang pribumi menyebar di 

Kampung-kampung Jawa. Istilah Kampung Jawa terkait dengan pengelompokan 

penduduk Semarang menurut asal suku bangsanya, karena orang pribumi adalah 

mayoritas orang suku Jawa maka disebutlah istilah Kampung Jawa. Kampung 

Jawa tersebar merata di setiap kawasan Semarang, seperti di Kaligawe, Poncol, 

Depok, Randusari, Pengapon, dan sebagainya. 

Warga dari suku bangsa lain mengelompok dan menyusun pemukiman 

tersendiri. Orang-orang Cina dan keturunannya bermukim di suatu daerah yang 

disebut Pecinan. Wilayah itu sekarang berada di sekitar jalan Gang Pinggir sampai 

Jalan Mataram. Orang-orang Koja yang terdiri dari suku bangsa Arab, Pakistan, 

dan Gujarat beserta keturunannya tinggal di wilayah Pekojan. Sekarang tersebar di 



50 

 

sekitar Jalan Kauman, Jalan Wahid Hasyim sampai Jalan Petek di Semarang 

Bagian Utara. Bangsa pendatang tersebut mayoritas berprofesi sebagai pedagang, 

sehingga menguasai sektor perdagangan Semarang, bahkan sampai sekarang. 

Keberagaman penduduk tersebut juga membuat keberagaman kebudayaan. 

Setiap warga Semarang mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri berdasarkan 

negara asalnya. Namun, seiring berjalannya zaman terjadilah pembauran secara 

biologis dan kultural. Seolah tidak ada batas antara kelompok masyarakat yang 

ada, sehingga jadilah masyarakat Semarang yang multikultural. 

 

2.1.3.     Sosial Ekonomi Masyarakat Semarang 

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2003, jumlah penduduk Kota 

Semarang tercatat 1.378.193 jiwa dengan prosentase pertambahan penduduk 

sebesar 2,09 %. Dari waktu ke waktu, khususnya yang tercatat sejak tahun 1999 

sampai 2003, kepadatan penduduk cenderung naik. Hal ini disebabkan oleh 

jumlah kelahiran dan bertambahnya jumlah pendatang yang terus masuk ke 

Semarang atau urbanisasi. Masuknya pendatang disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain karena alasan mencari pekerjaan di kota. Bisa jadi jumlah penduduk 

tersebut lebih kecil dari kenyataannya. Meski tanpa data yang valid, banyak 

pendatang yang tak tercatat karena domisilinya yang tidak tetap atau masa 

bermukimnya yang tak tentu. 

Penyebaran penduduk Kota Semarang belum merata. Tingkat kepadatan 

tinggi ada di wilayah Semarang bagian bawah. Kepadatan penduduk tertinggi ada 

di wilayah Kecamatan Semarang Tengah, sedangkan kepadatan terendah ada di 
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Kecamatan Mijen. Tingkat kepadatan itu ditentukan berdasar perbandingan 

jumlah penduduk dengan luas wilayahnya.  Hal tersebut terjadi karena 

pemukiman penduduk, pekantoran pemerintah, sarana umum, dan pusat peniagaan 

terlebih dahulu ada dan masih berjalan di wilayah Semarang bagian bawah. 

Jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 2.2.1. 

Tabel 2.2.1 

Jumlah Penduduk Kota Semarang 

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

Mijen 20.512 20.173 40.685

Gunungpati 29.394 29.648 59.042

Banyumanik 56.079 55.448 111.527

Gajah Mungkur 29.686 29.534 59.220

Smg. Selatan 42.580 42.263 84.843

Candisari 39.502 40.627 80.129

Tembalang 55.986 54.829 110.815

Pedurungan 71.968 73.033 145.001

Genuk 33.733 33.709 67.442

Gayamsari 32.255 33.055 65.310

Smg. Timur 41.067 42.830 83.897

Smg. Utara 59.523 63.830 123.353

Smg.Tengah 37.104 39.320 76.424

Smg. Barat 75.200 75.296 150.496

Tugu 12.326 12.342 24.668

Ngaliyan 47.790 47.551 95.341

Total th. 2003 684.705 693.488 1.378.193

Total th. 2002 671.032 678.973 1.350.005

Total th. 2001 657.274 665.046 1.322.320

Total th. 2000 651.315 658.352 1.309.667

Total th. 1999 641.493 648.666 1.290.159

 
(BPS Kota Semarang, 2003:119). 
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Padatnya penduduk di bagian bawah kota sudah terjadi sejak awal sejarah 

perkembangan Kota Semarang. Sebagai wilayah diawali dengan pemukiman dan 

aktivitas perniagaan di pesisir utara Pulau Jawa, maka sudah lazim bila kepadatan 

penduduk diawali dari wilayah bagian bawah atau pesisir. 

Sebagai daerah pesisir yang memiliki pelabuhan dan perniagaan yang 

ramai, Kota Semarang banyak didatangi orang-orang dari berbagai suku bangsa. 

Selanjutnya, banyak diantara pendatang tersebut yang akhirnya menetap menjadi 

warga Semarang. Menurut Jatman (dalam Muhammad, 1995:3), Semarang 

berkembang dari waktu ke waktu karena peran serta masyarakat dari berbagai 

etnik. Selain mayoritas penduduk asli bersuku Jawa atau perantau Indonesia 

lainnya, Semarang juga banyak dihuni oleh para pendatang dari Cina, Arab, dan 

suku bangsa Koja atau suku bangsa dari India Barat dan sekitarnya. 

Pasang surut perpaduan berbagai suku bangsa dalam kehidupan Semarang 

terjadi seiring berjalannya sejarah Semarang. Beragam kekhasan ras, kondisi 

sosial dan ekonomi, serta kebudayaan selalu menjadi potensi kekayaan budaya 

Kota Semarang, namun juga tidak jarang menjadi potensi pemicu konflik. Sampai 

saat ini perpaduan masyarakat multietnik tersebut semakin membaik, karena 

situasi sosial politik yang positif dalam mendukung akulturasi budaya. Dampak 

dari kondisi tersebut antara adalah semakin membaik pula iklim sosial dan 

perekonomian masyarakat Semarang. 

Masing-masing warga masyarakat memiliki peran sosial dan ekonomi 

masing-masing. Para warga pendatang atau keturunan Cina, Arab, dan Koja 

kebanyakan bermata pencaharian sebagai pedagang berbagai macam barang dan 
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jasa atau pengusaha. Sementara warga pribumi memiliki beragam mata 

pencaharian, yaitu mulai dari pekerja nonformal, buruh industri, buruh bangunan, 

nelayan, petani, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, TNI atau Polisi, sampai 

pejabat publik.  

Dalam kehidupan sosial, penduduk Semarang tak lepas dari kondisi 

perekonomiannya. Para penduduk keturunan secara sosial menjadi warga 

masyarakat biasa, namun secara ekonomi mereka banyak yang menjadi atasan 

karena banyak yang menjadi pengusaha atau pedagang. Sementara itu, jabatan-

jabatan sosial cenderung diisi oleh penduduk pribumi. Hal ini disebabkan oleh 

jumlah penduduk pribumi yang mayoritas. 

Menurut data statistik, Kota Semarang digolongkan sebagai kota niaga dan 

jasa. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk usia kerja yang bermata 

pencaharian di bidang perniagaan dan jasa dibandingkan dengan jumlah penduduk 

usia kerja yang bermata pencahaian non perniagaan dan jasa. Menurut BPS Kota 

Semarang (2003), mata pencaharian yang terkait dengan perniagaan dan jasa 

meliputi pengusaha, pedagang, angkutan, buruh industri, dan buruh bangunan. 

Mata pencaharian yang tidak tergolong dalam perniagaan dan jasa yaitu petani, 

buruh tani, nelayan, PNS dan TNI, pensiunan PNS dan TNI. Perbandingan antara 

keduanya dapat dilihat pada table 2.2.2. 
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Tabel 2.2.2. 

Mata Pencaharian Penduduk Usia Kerja Kota Semarang  

NIAGA DAN 
JASA JUMLAH NON NIAGA  

DAN JASA JUMLAH 

Pengusaha 18.587 PNS dan TNI 91.135

Pedagang 75.826 Petani 24.259

Angkutan 27.763 Buruh tani 21.310

Buruh industri 188.598 Nelayan 2.227

Buruh bangunan 136.796 Pensiunan 35.258

Jumlah 447.570 Jumlah 174.189

Mata pencaharian lain-lain  234.017 

        
              (BPS Kota Semarang, 2003:142-145) 
 

2.1.4. Perkembangan dan Pengaruh Islam di Semarang 

Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Pandanaran I sebagai ulama yang 

pertama kali tiba di wilayah Semarang memulai dakwah agama Islam secara hati-

hati, mengingat masih banyaknya penganut agama Hindu dan Budha. Setelah 

banyak penduduk yang beragama Islam, didirikanlah masjid di daerah Mugas 

sebagai pusat dakwah dan padepokan santri, sekaligus mengurusi tata 

kemasyarakatan.  

Beberapa waktu kemudian didirikan lagi masjid yang lebih besar di 

kawasan Bubakan. Masjid besar tadi dijadikan pusat ibadah sekaligus pusat 

pemerintahan dalam waktu yang panjang. Islam dan Semarang pun semakin pesat 

berkembang. 

Pada masa pemerintahan Bupati Sura Hadimenggala II  (bupati ke 11), 

terjadilah pemberontakan warga Cina dari Kampung Pecinan di sekitar masjid 
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besar. Masjid besar tersebut akhirnya terbakar musnah bersama korban harta dan 

nyawa. Sebuah pukulan berat bagi Semarang yang selama itu damai. 

Seusai pemberontakan padam, pembangunan masjid dan kota Semarang 

pun dimulai kembali. Masjid besar didirikan lagi di tempat baru di sebelah barat 

alun-alun atau lapangan yang luas di pusat kota. Daerah sekitar masjid dikenal 

dengan nama Kauman. Dibangun pula pendapa atau istana kabupaten di sebelah 

selatan alun-alun. Wilayah sekitarnya disebut daerah Kanjengan. Di sebelah timur 

alun-alun atau sebelah timur masjid besar menyeberangi alun-alun dibangunlah 

pasar rakyat. Sedang satu sisi lagi di sebelah utara alun-alun didirikanlah tempat 

penginapan para tamu. Konsep tata kota ini sama dengan tata kota di kerajaan-

kerajaan Jawa pada umumnya.  

Para bupati Semarang adalah tokoh utama dalam perkembangan 

pemerintahan maupun penyebaran Islam. Hal ini dapat dipahami, karena para 

bupati mengemban amanat turun temurun sebagai pemimpin pemerintahan atau 

umara sekaligus pemimpin umat beragama atau ulama. Para bupati Semarang 

adalah keturunan Sunan Pandanaran I, salah seorang murid Wali Sanga, 

khususnya Sunan Kalijaga. 

Sunan Kalijaga termasuk kelompok wali muda yang  moderat, bersama 

Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunungjati. Wali moderat 

adalah wali yang menggunakan budaya lokal sebagai media dakwah agama. Hal 

ini terkait dengan Islam bercorak adaptif yang masuk ke Nusantara, khususnya di 

wilayah Jawa Pesisir Utara, dimana Semarang berada. Corak adaptif artinya, 

corak keislaman yang dikembangkan oleh para penyebar agama bagi para 
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penduduk Jawa Pesisir adalah corak keislaman yang telah mengalami pelunakan-

pelunakan terhadap kebudayaan Jawa asli (lihat Suparlan dalam Thohir, 1999:xi).  

Strategi ini sangat efektif menarik simpati masyarakat lokal yang 

mayoritas beragama Hindu, Budha, dan kepercayaan lainnya. Para wali tersebut 

sangat selektif memilih budaya lokal yang bisa dijadikan media dakwah. Jangan 

sampai budaya lokal yang dipilih justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 

Para wali pendahulu atau ”wali sepuh”  menjadi  kelompok penasehat dan penjaga 

nilai-nilai Islam agar tetap murni. ”Wali sepuh”  terdiri dari Syeikh Maulana 

Malik Ibrahim, Sunan Ampel,  Sunan Drajad, dan Sunan Giri. (Purwadi, 2005:22)  

Kecerdasan dan kreativitas para wali meramu dan menemukan metode 

dakwah yang efektif, antara lain ditemukan dalam karya-karya seni. Karya seni 

rupa, seni suara, seni musik, dan seni pertunjukan banyak sekali diciptakan para 

wali untuk  menarik simpati masyarakat lokal. Masyarakat yang simpati sangat  

mudah menerima dakwah dan anjuran para wali untuk memeluk agama Islam. 

Karya seni rupa bernilai tinggi ciptaan para wali antara lain seni ukir, seni 

batik, seni sungging wayang, seni tempa, kaligrafi, keramik, dan karya teknologi 

tepat guna seperti alat pertanian, alat pelayaran, dan arsitektur. Di bidang seni 

suara dan musik, antara lain tercipta berbagai gendhing  atau tembang Jawa, 

salawat Nabi, musik rebana, dan gamelan. Sedangkan seni pertunjukan yang 

diciptakan misalnya pertunjukan wayang, karawitan, kentrung, zipin, bantenan, 

tarian tayub, dan beberapa yang lain. Karya-karya seni tersebut bahkan masih 

hidup dan berkembang di masa sekarang, terutama di wilayah Pulau Jawa. 
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Sebagai keturunan murid para wali, para bupati Semarang mewarisi tradisi 

dakwah agama yang mengakui keberadaan pluralitas budaya lokal. Di bawah 

pimpinan bupati yang muslim moderat, Islam dapat berkembang pesat dan banyak 

mempengaruhi  kehidupan masyarakat. 

         

2.1.5.  Masyarakat Semarang dalam Kehidupan Beragama 

Masyarakat  Semarang termasuk masyarakat yang religius, di mana setiap 

individunya memeluk dan menjalankan ritual agama yang dianutnya. Hal ini 

berkait dengan sejarah berdirinya kota Semarang yang tak lepas dari penyebaran 

agama, utamanya Islam. Kota Semarang didirikan oleh seorang ulama bernama 

Sunan Pandanaran I. Sunan Pandanaran I mendapatkan amanah tugas 

menyebarkan agama Islam ke wilayah barat dari Kesultanan Demak dan wilayah 

Semarang menjadi tempat pilihan untuk dakwah agama Islam. Maka tak heran, 

sebagian besar penduduk kota Semarang adalah pemeluk agama Islam atau 

muslim yang taat.  

Penduduk muslim tersebar merata di setiap kecamatan yang ada di Kota 

Semarang. Hal ini ditandai dengan penyebaran tempat ibadah berupa masjid dan 

surau atau musholla. Menurut data dari Departemen Agama Kota Semarang tahun 

2004 ada 890 masjid dan ratusan mushola di Kota Semarang. Masjid-masjid 

ternama yang ada di Kota Semarang misalnya Masjid Besar Semarang atau 

Masjid Agung Kauman sejak tahun 1571, Masjid Al Falah di Kampung Melayu 

sejak tahun 1780, Masjid Diponegoro di  Menyanan sejak tahun 1820, Masjid 
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Baiturrahman di Simpang Lima sejak tahun 1974, dan Masjid Agung Jawa 

Tengah di Tlogosari sejak tahun 2002. 

Pondok-pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam maupun 

pusat pewarisan tradisi budaya Islami juga banyak berdiri di Semarang. Ulama 

atau kyai besar menjadi pemimpin atau pendidik utama pada pondok-pondok 

pesantren. Karisma kyai dan karakteristik pembelajaran di pondok pesantren 

menjadi daya tarik utama bagi para santri untuk menuntut ilmu. Hal inilah yang 

menjadi penyebab terjaganya tradisi maupun keberadaan sebuah pondok 

pesantren. Wilayah yang banyak berdiri pondok pesantren adalah Kauman, 

Terboyo, Tugu, Pedurungan, Mijen, dan Gunung Pati. 

Agama lain yang dianut penduduk kota Semarang adalah agama  Katholik, 

Kristen, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Rincian jumlah pemeluk agama di Kota 

Semarang dapat dilihat pada tabel 2.3.1. 

Tabel 2.3.1 

Jumlah Pemeluk Agama dan Jumlah Tempat Ibadah di Kota Semarang 

AGAMA JML PEMELUK (%) JML TEMPAT 
IBADAH KETERANGAN 

Islam 1.035.525  (82,75%)   890 masjid ditambah ratusan 
musholla (belum 
terdata) 

Katholik      99.056  ( 7,68 %) 
215 gereja 

belum didata jenis 
gereja Khatolik atau 
Kristen 

Kristen      92.149  ( 7,17 %) 

Budha      18.249  ( 1,38 %) 33 vihara termasuk 17 
kelenteng Tri Dharma

Hindu        7.782  ( 0,61 %)  5 pura  
Lain-lain        3.761  ( 0,30 %)  -  

 
(Data Depag Kota Semarang, 2005) 
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 Meski Kota Semarang memiliki penduduk dengan agama yang beraneka 

ragam, namun dapat hidup berdampingan dengan baik. Toleransi dan kerjasama 

antarpenduduk yang berbeda agama dapat terjalin dengan harmonis. 

Keharmonisan ini dapat dilihat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, 

dan berbagai aktivitas kehidupan lainnya. Hal ini yang membuat Kota Semarang 

disebut sebagai kawasan yang kondusif.  

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Semarang juga memiliki ritual-ritual 

khas keagamaan yang dilaksanakan sebagai tradisi masyarakat, selain ritual ibadah 

yang telah diwajibkan agama masing-masing. Ritual-ritual yang mentradisi itu 

dilakukan secara kolektif oleh masyarakat secara turun-temurun dengan tata cara 

tertentu. Terjadi proses akulturasi antara nilai-nilai agama yang dianut dengan budaya 

etnik tertentu, bahkan ada yang merupakan akulturasi multikultural. 

Tradisi keagamaan yang masih diselenggarakan penduduk muslim 

Semarang misalnya 

- Tradisi selamatan atau syukuran, yaitu tradisi mengundang para tetangga 

dan kerabat untuk berdoa bersama memohon keselamatan kepada Allah 

SWT atau mengucap syukur setelah mendapat anugerah tertentu dipimpin 

ulama. Biasanya disajikan makanan minuman tertentu dan dibagikan 

bungkusan makanan untuk dibawa pulang oleh para tamu.  

- Yasinan, yaitu tradisi mengundang para tetangga dan kerabat untuk bersama 

membaca Surat Yasin, Tahlil, dan doa untuk arwah leluhur yang telah 

meninggal dunia. 

- Manakib atau Barzanzi, yaitu membaca bersama syair tentang kisah-kisah 

Nabi Muhammad dan shalawat. 
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- Khataman, yaitu prosesi penandaan tuntasnya pembacaan Al-Qur’an oleh 

seseorang atau secara kolektif. Prosesi ditandai dengan pembacaan bagian 

terakhir atau surat-surat pada Juz 30 dalam Al Qur’an dihadapan para ustadz 

sebagai penguji kebenaran bacaannya. Setelah itu diteruskan dengan 

pembacaan doa khotmil Qur’an dan kadang kala dimeriahkan dengan 

permainan musik rebana dan arak-arakan. Bagi anak akhil baligh biasanya 

bersamaan dengan acara khitanan sebagai penanda anak tersebut memasuki 

masa remaja. 

- Takbiran, yaitu pembacaan puji-pujian pada Allah SWT pada saat 

menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Takbiran dilaksanakan umat 

muslim di masjid dan surau-surau menggunakan pengeras suara. Ada juga 

yang dilaksanakan secara berkeliling dengan arak-arakan tertentu, sehingga 

lazim disebut takbir keliling. Keesokan harinya, setelah melaksanakan salat 

jamaah hari raya di masjid atau lapangan dilanjutkan dengan tradisi saling 

berkunjung dan bersalaman saling meminta maaf. 

- Dugderan, yaitu ritual terbesar masyarakat Semarang. Dugderan 

diselenggarakan pada hari terakhir Bulan Sya’ban sebagai tanda dimulainya 

ibadah puasa keesokan harinya di Bulan Ramadan. Ada prosesi tertentu 

yang dilakukan oleh penguasa atau umara dan ulama untuk mengumumkan 

awal puasa, arak-arakan Warak Ngendog, dan aktivitas pendukung lainnya 

yang melibatkan warga multiagama dan etnik. 

Selain tradisi ritual keagamaan warga muslim, Semarang juga memiliki 

banyak tradisi ritual yang berkembang pada warga etnik Tionghoa. Semenjak 
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berakhirnya era pemerintahan Orde Baru, tradisi-tradisi budaya maupun ritual 

keagamaan warga Tionghoa kembali semarak. Pusat dari penyelenggaraan ritual-

ritual itu adalah di kawasan Pecinan, khususnya di kelenteng-kelenteng Tri Dharma 

yang ada di kawasan Pecinan. Kelenteng Tri Dharma artinya kelenteng yang 

digunakan untuk peribadatan tiga umat sekaligus, yaitu Budha, Kong Hu Cu, dan 

Taoisme.  

Ada 16 buah kelenteng  yang tersebar di Pecinan. Yang terbesar adalah 

kelenteng Tay Kak Sie di Gang Lombok. Selain itu ada juga sebuah kelenteng 

besar di luar Pecinan, yaitu kelenteng Sam Po Kong di wilayah Gedung Batu. 

Contoh ritual Kong Hu Cu yaitu arak-arakan Dewa Bumi, perayaan Imlek, arak-

arakan Sam Po Kong, dan larung sesaji untuk Dewi Samudra. 

 

2.1.6. Sistem Kesenian Masyarakat Semarang 

 Kota Semarang digolongkan sebagai kota niaga dan jasa, sebagaimana halnya 

kota-kota besar lain di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas perdagangan 

dan jasa sangat menonjol. Bahkan menurut Jatman (2004: 2) masyarakat Semarang 

secara psikologis dan kultural telah banyak yang berubah menjadi individu komersial 

dan materialis. Sebagian besar masyarakat Semarang dikatakan banyak yang 

mengedepankan kepentingan mencari keuntungan di setiap aktivitas kehidupannya, 

sebagaimana halnya dalam kebiasaan dunia dagang.  

Hal tersebut menjadi salah satu faktor utama mengapa kehidupan seni 

Semarang cenderung bersifat komersial. Jenis-jenis kesenian yang ada, terutama 

kesenian tradisional banyak yang tak bisa mempertahankan keberadaannya 
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dengan baik di Semarang. Kalaupun bisa bertahan, harus ada usaha untuk 

mengemasnya  menyesuaikan dengan selera pasar atau  masyarakat. 

Menurut Muhammad (1995), Semarang di masa lalu banyak memiliki 

kesenian-kesenian khas, yaitu kesenian yang mampu menampilkan ciri yang 

berbeda  dengan kesenian wilayah lainnya. Kesenian khas kota Semarang yang 

pernah ada dan sangat terkenal yaitu kesenian Gambang Semarang, wayang orang 

Sri Wanita, dan wayang orang Wahyu Budaya. Sekarang kesenian-kesenian 

tersebut telah hilang. Meskipun begitu, saat ini masih tersisa beberapa jenis 

kesenian tradisional dan munculnya jenis-jenis kesenian baru yang sesuai dengan 

perkembangan jaman. 

Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang tahun 2003, jenis seni 

pertunjukan yang ada di Kota Semarang saat ini yaitu, wayang orang, wayang 

kulit, ketoprak, musik bantenan, musik qasidah, musik rebana, musik 

campursari, musik keroncong,  musik Melayu atau dangdut, kuda lumping, tari, 

dagelan atau lawak, barongsai, dan  liong sam si. Kesenian-kesenian tersebut 

hidup dalam kelompok, sanggar atau komunitas-komunitas masyarakat. 

Pembauran antar etnik terjadi dalam komunitas-komunitas seni tersebut, terutama 

jenis kesenian yang berasal dari Tiong Hoa.  

Masing-masing dikelola dengan manajemen yang berbeda-beda 

kualitasnya. Ada yang dikelola secara sederhana atau apa adanya, namun ada juga 

yang dikelola secara professional sesuai dengan karakter masyarakat Semarang, 

sehingga dapat menjadi sebuah organisasi yang menguntungkan secara komersial.  

Permodalan organisasi juga berbeda-beda. Ada yang bermodal kuat sebagaimana 
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bentuk usaha profesional, ada yang bermodal swadaya seadanya, dan ada pula 

yang mengandalkan  bantuan pemerintah terkait. Contoh model yang terakhir 

adalah kelompok wayang orang Ngesti Pandawa sebagai satu-satunya organisasi 

seni wayang orang yang tersisa. Bantuan pemerintah tersebut bertujuan untuk 

mempertahankan keberadaan seni wayang orang tersebut agar tidak punah. 

Keberadaan setiap jenis kesenian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4.1. 

Tabel 2.4.1 

Perkumpulan dan Anggota Kesenian di Kota Semarang  

Pada Tahun 2001 dan 2003 

JENIS KESENIAN 
TAHUN  2001 TAHUN 2003 

KELOMPOK ANGGOTA KELOMPOK ANGGOTA 
Wayang orang 1 56 1 52 
Wayang kulit 7 77 2 46 
Gambang Semarang 1 13 0 0 
Ketoprak 27 540 24 625 
Teater 8 211 8 349 
Bantenan 6 136 7 139 
Qasidah/ rebana 28 493 21 396 
Karawitan 43 1031 29 720 
Campur sari 6 46 11 89 
Keroncong 83 1.252 74 946 
Dangdut / Melayu 34 615 60 870 
Kuda lumping 7 50 2 31 
Tari 20 582 27 667 
Dagelan/ lawak 7 50 6 40 
Barongsai 13 89 24 133 
Liong Sam Si 17 192 26 287 
Band 31 185 48 279 

 

         (BPS Kota Semarang, 2003:227-235) 
 

Seni rupa juga berusaha menunjukkan keberadaannya. Beberapa seniman 

dan sanggar bermunculan. Seniman rupa yang terkenal dari Semarang misalnya 
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Kok Poo, Mozes Misdy, dan Auly Kastari. Bahkan Semarang pernah melahirkan 

seniman rupa terbesar yang dimiliki Indonesia yaitu Raden Saleh Syarif 

Bustaman. 

Dalam rangka menciptakan sarana komunikasi dan koordinasi antar 

komunitas kesenian dibentuklah organisasi yang mewadahinya. Salah satu 

organisasi tersebut adalah Dewan Kesenian Kota yang beranggotakan tokoh-tokoh 

birokrasi, akademisi, seniman, pemerhati seni, dan para anggota komunitas 

kesenian. Selain itu peran akademisi seni di peguruan tinggi dan pemerintah lewat 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata juga berusaha 

melakukan usaha-usaha pengembangan kesenian. Lewat peran Dewan Kesenian 

Kota, pemerintah terkait, dan kalangan perguruan tinggi diharapkan dapat  

diciptakan program-program kegiatan yang mendorong kuantitas dan kualitas 

kehidupan kesenian di Kota Semarang.  

 

2.2. Ritual Dugderan dan Warak Ngendog 

2.2.1. Dugderan dalam Perspektif Sejarah 

Tahun 1881 M, pada masa Bupati RMT Purbaningrat, berkembanglah 

sebuah tradisi khas berupa arak-arakan menyambut datangnya Bulan Ramadan 

atau Bulan Puasa yang disebut Dugderan. Sesaat setelah jamaah Salat Asar tepat 

satu hari menjelang Bulan Ramadan, dipukullah bedug Masjid Besar Kauman 

disusul dengan penyulutan meriam di halaman pendapa  kabupaten di Kanjengan. 

Bunyi bedug “dug” dan bunyi meriam “der” yang berkali-kali pada akhirnya 

digabungkan menjadi istilah “dugderan”.  
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Mendengar gegap gempitanya suara di sekitar alun-alun pusat kota, 

masyarakatpun berbondong-bondong datang untuk menyaksikan apa yang terjadi. 

Setelah masyarakat berkumpul di alun-alun di depan masjid, keluarlah Kanjeng 

Bupati dan Imam Masjid Besar memberi sambutan dan pengumuman. Salah satu 

isinya adalah informasi yang pasti tentang awal puasa bagi masyarakat dari segala 

pelosok dan golongan. Selain itu ada pula ajakan untuk selalu meningkatkan tali 

silaturahmi atau persatuan dan ajakan untuk senantiasa meningkatkan kualitas 

ibadah. Tradisi ini diulang-ulang pada tahun-tahun berikutnya sebagai ritual 

masyarakat Semarang.  

Bupati RMT Purbaningrat mempunyai tujuan luhur dibalik tradisi baru 

tersebut. Semuanya didasari keprihatinan terhadap kedamaian masyarakat 

Semarang yang dibangun selama itu. Saat datangnya penjajah Belanda, ternyata 

ada gerakan pecah belah yang merusak tatanan masyarakat saat itu. Pembauran 

masyarakat dari berbagai suku, agama, dan golongan, ternyata telah berubah 

menjadi pengkotakan-pengkotakan yang tidak sehat dengan berbagai alasan yang 

dihembuskan pihak penjajah. Warga Belanda mengelompok di perkampungan 

Belanda di wilayah Semarang atas, warga Cina di daerah Pecinan, warga Arab di 

daerah Pekojan, warga perantauan luar Jawa mengelompok di Kampung Melayu, 

dan masyarakat pribumi Jawa menamakan wilayahnya dengan kampung Jawa. 

Tersebar pula pembedaan martabat bagi setiap ras masyarakat. Orang Belanda 

mempunyai martabat tertinggi, sedangkan orang Jawa mempunyai martabat 

terendah. Politik devide it impera  yang selama itu diterapkan penjajah Belanda di 

seluruh kawasan Nusantara sangat efektif memecah belah masyarakat Semarang. 
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Ketegangan tersebut diperparah lagi dengan perbedaan di kalangan umat 

Islam sendiri yang seharusnya menjadi pemersatu antar ras yang berbeda, yaitu 

sering berbedanya faham tentang syariah agama, salah satunya tentang perbedaan 

penentuan awal Bulan Puasa yang tentunya merembet pada hari-hari besar Islam 

lainnya, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Kenyataan tersebut sangat 

mengkhawatirkan dan menjadi bahaya laten yang sewaktu-waktu dapat memicu 

perselisihan. Dengan keberanian dan kecerdasan sang Bupati dilakukanlah 

usaha-usaha untuk memadukan berbagai perbedaan.   

Usaha sang Bupati ini sangat mendapat dukungan dari para pemimpin 

agama atau ulama. Salah satu ulama besar yang banyak memberi peran adalah 

Kyai Saleh Darat.  Kyai Saleh Darat adalah ulama besar pendiri Pesantren Darat 

pada tahun 1872. Beliau banyak menulis kitab-kitab tafsir, ringkasan, dan 

terjemahan karya ulama-ulama besar pendahulunya. Semua karya Kyai Saleh 

Darat berbahasa Jawa dengan huruf Arab pegon atau huruf Arab ”gundul” tanpa 

harohat. Salah satu kitabnya yang sangat terkenal adalah Kitab Al-Hikam. Kitab-

kitab karya sang kyai semua ditulis tangan di atas kertas berwarna kuning, maka 

biasa dikenal dengan nama Kitab Kuning (Wahid dalam Muhammad, 1995:165). 

Tradisi Dugderan disimpulkan merupakan ide dari kedua umara dan 

ulama besar tersebut. Dalam konteks budaya Jawa yang masih feodalis dan 

paternalistik, memungkinkan peran yang sangat besar dari kalangan pejabat 

ditambah ulama berpengaruh untuk menciptakan karya fenomenal atau sekedar 

mitos yang bisa mempengaruhi masyarakatnya. Sebaliknya, golongan masyarakat 

bawah kemungkinannya sangat kecil untuk boleh atau mampu menampilkan 

gagasan yang fenomenal (lihat Mulder, 1985).  
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Hal ini berdasarkan kultur masyarakat saat itu, bahwa dalam struktur 

masyarakat Jawa berdasar hierarkhis antarindividu. Ada struktur yang lebih tinggi 

dibandingkan struktur lain dalam masyarakat. Struktur yang lebih tinggi ditempati 

oleh orang atau kelompok orang yang dianggap lebih tua, lebih berilmu, atau lebih 

berkuasa secara politik maupun ekonomi. Dalam pandangan hidup orang Jawa 

struktur itu tidak mempertajam  perbedaan antarindividu, namun tetap 

mengedepankan keselarasan hidup sesuai tugas, kewajiban, dan wewenang 

masing-masing. Sesungguhnya dalam kehidupan bermasyarakat semua struktur 

itu saling bekerja sama untuk mewujudkan tata masyarakat yang harmoni. Dengan 

kata lain, antarmanusia terjadi hubungan vertikal dan horizontal. (Mulder, 1985) 

Bupati sebagai penguasa dianggap memiliki kemampuan dan pengaruh 

yang kuat dari segi politik dan ekonomi. Segala kebijakannya dipercaya mampu 

melindungi rakyatnya dari marabahaya, memakmurkan secara ekonomi, dan 

menciptakan ketentraman. Ulama sebagai pemimpin umat diyakini memiliki ilmu 

yang diturunkan dari para nabi dan wali, bahkan memperoleh rahmat dan karomah 

langsung dari Tuhan. Kepandaian, keluasan dan kedalaman wawasan, keutamaan 

akhlaq, dan kebijaksanaannya dipercaya mampu menjaga ketenangan batin di 

dunia maupun jaminan kelak di akhirat bagi umatnya.  

Sebagai contoh antara lain, ulama menyusun rangkaian doa dan rangkaian 

ibadah sunah dalam rangka mencapai sesuatu, maka umatnya cenderung 

mengikuti apa yang dilakukan ulama tersebut. Demikian juga dengan penguasa. 

Penguasa mempunyai wewenang menentukan suatu kegiatan kapanpun, 

dimanapun, dan apapun bentuknya tanpa ada satupun rakyat yang bisa 

menghalanginya. 
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Paradigma tersebut menunjuk pada Bupati Semarang saat itu (RMT 

Purbaningrat sebagai keturunan Sunan Pandanaran I) dan Kyai Saleh Darat 

sebagai dua tokoh yang sangat berpengaruh di Semarang saat itu. Segala gagasan, 

kebijakan, dan karya-karya keduanya menjadi panutan bagi masyarakat. Peran 

prinsip kedua tokoh tersebut termasuk dalam hal menyusun suatu tradisi ritual dan 

mencipta sebuah karya simbolis. Tradisi ritual yang dimaksud adalah Dugderan 

dengan karya seni rupa simbolis berupa Warak Ngendog. 

Tujuan utama tradisi Dugderan adalah untuk mengumpulkan seluruh 

lapisan masyarakat dalam suasana suka cita untuk bersatu, berbaur, dan bertegur 

sapa tanpa pembedaan. Selain itu dapat dipastikan pula awal Ramadan secara 

tegas dan serempak untuk semua faham agama Islam berdasar kesepakatan bupati 

(umara) dengan imam masjid (ulama). Semangat persatuan sangat terasa pada 

tradisi tersebut. 

 

2.2.2. Prosesi Dugderan 

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah perubahan-perubahan pada 

tradisi ritual Dugderan. Warak Ngendog yang dahulu selalu diarak dengan dipikul 

oleh empat orang, sejak adanya kemajuan teknologi beberapa diantaranya diarak 

dengan dinaikkan di atas mobil bak terbuka. Hiasan-hiasan tambahan semakin 

menambah semarak arak-arakan, seperti kembang manggar, umbul-umbul, dan 

aneka hiasan janur.  

Pemerintah kota terus berusaha meningkatkan daya tarik tradisi Dugderan. 

Usaha tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam 
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menyemarakkan tradisi Dugderan. Usaha yang dilakukan antara lain 

memindahkan pusat tradisi Dugderan dari halaman Masjid Besar Kauman dan 

halaman Kabupaten di Kanjengan ke halaman Balai Kota (Kantor Walikota 

sekarang) di Jalan Pemuda pada tahun 1980 saat pemerintahan Walikota H. Imam 

Soeparto.   

Secara historis hal ini diakui tidak sesuai dengan tata prosesi yang 

digunakan sejak pertama kali Dugderan dilakukan. Namun, alasan 

ketidakmampuan daya tampung kawasan Kauman menjadi faktor utama 

kepindahan lokasi prosesi. Sebagaimana disampaikan oleh Budiharjo (2004), 

modernisasi dan penataan kota yang kurang terencana menyebabkan banyak 

kawasan budaya yang beralih fungsi.  

Kawasan Kanjengan dan Alun-alun Semarang sebagai kawasan terbuka 

telah berubah menjadi kawasan niaga. Kanjengan yang dulu sebagai pusat 

pemerintahan berubah menjadi gedung perkantoran dagang. Gedung pusat 

pemerintahan kota dibangun dengan lebih megah di Jalan Bodjong yang kini 

bernama Jalan Pemuda, kurang lebih 2 kilometer sebelah barat kawasan Kauman. 

Alun-alun Semarang yang luas akhirnya berubah menjadi Pasar Yaik, padahal 

tepat di sebelah timurnya sudah ada Pasar Johar. Proses pembangunan ini terjadi 

antara tahun 1970 sampai 1980-an. Pembangunan dua kawasan penting inilah 

yang akhirnya mempersempit ruang publik di sekitar Masjid Agung Semarang 

atau Masjid Kauman.  Kondisi ini diperparah dengan ketidakteraturan pangkalan 

angkutan umum dan pedagang kaki lima. 
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2.2.2.1. Prosesi Dugderan Terpusat di Balaikota (Tahun 1980-2003) 

Kota Semarang pada tahun 1980 dipimpin oleh walikota H. Imam 

Soeparto. Pada masa itu kondisi kawasan Kauman telah banyak berubah, 

sebagaimana telah dipaparkan di atas. Menyikapi kondisi tersebut, prosesi 

Dugderan dipusatkan di kawasan kantor walikota dan DPRD Kota Semarang yang 

lebih dikenal dengan Balaikota.  

            
Gambar 4 

Pasar rakyat dalam rangka Dugderan 

(Sumber: Supramono, 2004) 

 

Kawasan Kauman, khususnya di jalan-jalan sekitar Pasar Johar dan Pasar 

Yaik digunakan untuk lokasi pasar rakyat yang menjual aneka kebutuhan 

persiapan puasa, pakaian, aneka barang kerajinan, mainan anak-anak tradisional 

sampai modern, dan arena permainan khas pasar malam, seperti Tong Setan, 

Bianglala, dan Drummollen. Benda khas arena pasar rakyat dalam rangka 

Dugderan adalah miniatur Warak Ngendog dari bahan kayu dihiasi kertas minyak 
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warna-warni. Warak Ngendog mini ini diberi roda di keempat kakinya, sehingga 

bisa ditarik oleh anak-anak yang memainkannya. 

Walikota yang memerankan Bupati Semarang mengundang para pejabat 

pemerintahan atau umara, dari lurah, camat, kalangan kepolisian, militer, sampai 

anggora DPRD dan tokoh masyarakat. Dari kalangan pemimpin agama atau 

ulama tak ketinggalan diundang, mulai dari para kyai, habib, sampai pimpinan 

pondok pesantren. Bahkan para pemimpin agama nonmuslim pun diundang pada 

perhelatan akbar Dugderan. 

Prosesi dimulai pada pukul 14.00 WIB di hari terakhir Bulan Ruwah atau 

Sya’ban. Para tamu undangan duduk di tenda kehormatan di halaman Balaikota 

menghadap ke arah jalan Pemuda. Di hadapan tamu undangan berjajar rapi para 

peserta arak-arakan yang dibagi dalam beberapa kelompok.  

              
Gambar 5 

Lurah Kauman dan prajurit patangpuluhan 

(Sumber: Supramono, 2003) 
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Kelompok pertama terdiri dari Prajurit Patangpuluhan atau para pemuda 

yang memerankan prajurit Semarang tempo dulu yang berjumlah empat puluh 

orang. Mereka berpakaian baju beskap lurik atau kembangan, berikat kepala iket 

udheng, berkain parang, bercelana tiga per empat, beralas kaki sandal, bersenjata 

keris di pinggang belakang, dan membawa tombak. Prajurit Patangpuluhan 

dipimpin oleh seorang Lurah Prajurit. 

 

 
Gambar 6 

Barisan pemuda Nusantara simbol keragaman masyarakat Semarang 

(Sumber: Supramono, 2003) 

 

Kelompok selanjutnya terdiri dari pasukan polisi berkuda dan pasukan 

pengibar bendera atau disebut Paskibra yang membawa bendera Merah Putih dan foto 

para pahlawan. Setelah itu disusul barisan pemuda pemudi berpakaian adat 

Nusantara, barisan Pramuka, barisan pelajar, barisan polisi dan militer. Di bagian 

samping dan belakang gedung Balai Kota telah bersiap deretan kelompok drum band, 

puluhan Warak Ngendog yang siap dipanggul dan sebagian diantaranya dinaikkan di 
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atas mobil bak terbuka, serta beberapa mobil hias dari beberapa instansi. Kelompok 

kesenian dengan berbagai alat musik tradisional bersiap mengiringi arak-arakan 

Warak Ngendog. Alat musik yang ada antara lain rebana dan gamelan reog. Kembang 

mayang atau rontek dari lidi dan kertas beraneka warna dipasang di tiap bagian untuk 

hiasan khas tradisi Islam. Warga masyarakat yang ingin menyaksikan prosesi 

berdesakan di luar pagar Balai Kota dan sepanjang Jalan Pemuda. 

              
Gambar 7 

Pentas tari pembukaan ritual Dugderan 

(Sumber: Supramono, 2003) 

 

Sebelum acara dimulai, di hadapan tamu undangan dan barisan peserta 

digelar pementasan Tari Semarangan dan Gerak Tari Warak Ngendog. Tari 

Semarangan dibawakan oleh kelompok remaja putri berpakaian kebaya Semarangan 

diringi musik gamelan. Gerak Tari Warak Ngendog menampilkan bentuk Warak 

Ngendog berukuran panjang dan tinggi sekitar 2 x 1,5 meter yang dipanggul oleh 

empat pemuda berpakaian prajurit Semarangan diikuti sekelompok penari pria dan 

wanita. Gerak tari Warak Ngendog juga diiringi dengan musik gamelan. 
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Gambar 8 

Walikota bersama para pejabat Kota Semarang  

memimpin ritual Dugderan 

(Sumber: Supramono, 2003) 

 

Acara dimulai setelah Bupati Semarang yang diperankan oleh Walikota 

Semarang keluar dari gedung Balai Kota dan berdiri di panggung pimpinan 

prosesi. Walikota akan memimpin jalannya prosesi Dugderan. Beliau berpakaian 

kebesaran Bupati Semarang, yang terdiri dari baju beskap berhiaskan roncean 

manik-manik berkilauan, berkain Sidomukti, bertutup kepala blangkon, beralas 

kaki selop kulit, dan menyelipkan keris di pinggangnya. 

Setelah Sang Bupati berdiri di panggung, Lurah Prajurit Patangpuluhan 

menghadap Bupati dan melaporkan bahwa prosesi siap dimulai dan menyerahkan 

gulungan ”Surat Keputusan” para ulama kepada Sang Bupati.  Sang Bupati 

membacakan isi surat tersebut agar diketahui oleh seluruh masyarakat. Isinya 

tentang penetapan hari besuk atau satu hari setelah Dugderan sebagai awal Puasa 

Ramadan.   
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Gambar 9 

Lurah Kauman membacakan keputusan ulama  
tentang awal puasa kepada Walikota 

(Sumber: Supramono, 2003) 

 

Sang Bupati turun dari panggung dan menabuh bedug besar berkali-kali, 

sebagaimana irama bedug yang menandai saat kumandang azan salat Asar.  

             
Gambar 10 

Walikota Semarang menabuh bedug di halaman Balaikota 

(Sumber: Supramono, 2003) 
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Seusai bedug ditabuh, terdengar bunyi letusan seperti suara meriam 

sebanyak 17 kali sebagaimana jumlah rekaat salat wajib sehari semalam. Pada 

awalnya, yang disulut adalah meriam sebenarnya, namun karena alasan 

penghematan biaya, kepraktisan media, teknis, dan tenaga, serta mengganti 

rumitnya prosedur peminjaman meriam ke Korp Artileri TNI untuk kepentingan 

sipil, maka fungsi meriam digantikan oleh petasan bambu (Jw: mercon bumbung), 

lalu petasan ukuran besar, dan terakhir berupa balon berisi karbit yang diletuskan 

dengan cara ditusuk gagang bambu berujung jarum. Penggantian ini tidak 

mengubah kualitas suara letusan yang diperlukan dan tidak terlalu mengurangi 

persepsi masyarakat tentang asal suara ”der”. Kebanyakan masyarakat masih 

menganggap suara ”der” berasal dari meriam. 

             
Gambar 11 

Deretan balon karbit ditusuk jarum sebagai ganti bunyi meriam 

(Sumber: Supramono, 2003) 

 

Bunyi bedug ”dug” disusul bunyi meriam ”der” menjadi awal nama tradisi 

Dugderan. Prosesi inti ini menandai resminya keputusan bersama ulama (simbol 



77 

 

bunyi bedug) dan umara (simbol bunyi meriam) tentang awal puasa pada 

keesokan hari.  

Acara berikutnya adalah pemberangkatan arak-arakan. Seorang yang 

berperan sebagai Manggala Yudha atau Panglima Perang memanggil Prajurit 

Patangpuluhan dengan berbahasa Jawa untuk segera berjalan meninggalkan 

Balaikota menuju Masjid Kauman. Di belakangnya diarak Warak Ngendog utama 

yang dipanggul empat orang secara bergantian. Di punggung Warak Ngendog 

duduk seorang bocah berpakaian prajurit Semarangan. Di belakangnya menyusul 

semua peserta arak-arakan. 

               
Gambar 12 

Manggala Yudha memimpin arak-arakan dari Balaikota  

menuju Masjid Besar Kauman 

(Sumber: Supramono, 2003) 

 

Mulai tahun 1995, bertepatan dengan pencanangan Tahun Kunjungan 

Wisata Indonesia, agenda Dugderan ditambahi dengan Festival Warak Ngendog. 

Festival diselenggarakan di halaman Taman Budaya Raden Saleh pada pagi hari 
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sebelum pelaksanaan prosesi Dugderan. Ada 16 Warak Ngendog dari 16 

kecamatan yang ada di Semarang. Ke-16 Warak Ngendog itu dibuat berdasarkan 

kaidah unsur estetis simbolis Warak Ngendog yang diyakini secara turun temurun 

sejak pertama kali diciptakan. Kalaupun ada kreativitas dalam perwujudannya 

semata-mata hanya agar tampak lebih menarik. Jumlah Warak Ngendog akan 

bertambah banyak pada saat arak-arakan. Hal ini disebabkan karena ada tambahan 

peserta dari berbagai instansi pemerintah dan swasta. 

             
Gambar 13 

Salah satu penyajian tari dalam Festival Warak Ngendog 

(Sumber: Supramono, 2003) 

 

Setiap Warak Ngendog peserta festival disajikan oleh sekelompok penari 

diiringi musik pengiring. Secara garis besar, kelompok penari terdiri dari 4 orang 

pemanggul Warak Ngendog dan 6-12 orang penari pendamping. Gerakan, tata 

rias, kostum, properti pendukung, alat musik, dan irama musik pengiring 

menyesuaikan dengan tema pementasan yang dicipta oleh koreografer masing-

masing.  
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Dalam pementasan ini koreografer dan kelompok penari mampu 

menyajikan beraneka kekhasan seni dari berbagai budaya. Sebagai contoh, ada 

pementasan Warak Ngendog terintegrasi dengan seni tradisi Reog Ponorogo, seni 

tradisi Zipin Timur Tengah, seni tradisi Semarangan, seni Barongsay atau Liong 

Sam Si, dan sebagainya. Pementasan dilaksanakan di hadapan dewan juri.  

Pertunjukan ini disaksikan penonton dari masyarakat Semarang dan 

sekitarnya serta para wisatawan dari dalam dan luar negeri. Dewan juri terdiri dari 

para seniman senior dan akademisi seni yang berkompeten. Kelompok pementas 

terbaik akan mendapatkan suatu penghargaan dan dipilih untuk tampil di hadapan 

Walikota dan para tamu dalam prosesi Dugderan di Balaikota. 

Penyelenggaraan Festival Warak Ngendog menjelang prosesi Dugderan 

diteruskan dari tahun ke tahun. Festival ini sangat baik untuk semakin menambah 

kesemarakan ritual tahunan Dugderan. Warak Ngendog sebagai simbol utama 

ritual Dugderan akan semakin dikenal oleh masyarakat, terutama generasi muda. 

Selain itu, kreativitas seniman muda Semarang yang tergabung dalam berbagai 

kelompok pementasan Warak Ngendog selalu termotivasi untuk terus berkarya 

dan melestarikan seni tradisi khas Semarang tersebut. Pengaruh positif juga 

diharapkan dari meningkatnya ketertarikan wisatawan untuk datang ke Semarang. 

 

2.2.2.2. Prosesi Dugderan Kembali Terpusat di Kauman (Tahun 2004) 

 Diawali dengan berbagai kajian budaya dari beberapa pihak, 

terutama dari kalangan budayawan Semarang, akademisi, ulama, dan tokoh 

masyarakat, disimpulkan telah terjadi penyimpangan kultural dalam Prosesi 
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Dugderan selama dipusatkan di Balaikota. Prosesi yang ada hanya bersifat 

seremonial, bermotif ekonomis praktis, bahkan dapat mengarah pada motif  

politis. Secara simbolis, prosesi yang dilakukan di Balaikota pada tahun 1980-

2003 bersifat keduniawian atau tidak mencerminkan nilai-nilai religius (lihat 

Budiharjo dalam Suara Merdeka, 2004). 

Dalam sejarah, Dugderan pertama kali dilaksanakan di Masjid Kauman. 

Bupati Semarang selaku umara datang ke Masjid Kauman untuk bersama-sama 

ulama menyampaikan hasil keputusan tentang awal puasa. Dari peristiwa tersebut 

dapat dipahami bahwa Dugderan merupakan ritual keagamaan dan masjid 

merupakan pusat kepasrahan kekuasaan duniawi pada kekuasaan Ketuhanan. 

Masjid adalah tempat ibadah, rumah Allah, tempat untuk mengembalikan segala 

peliknya urusan dunia. Ulama yang ahli ibadah dan berpusat di masjid menjadi 

penasehat bupati yang terbaik. 

              
Gambar 14 

Masjid Besar Kauman Semarang 

(Sumber: Supramono, 2005) 
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Berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, akhirnya mulai tahun 2004, 

tepatnya pada hari Kamis Wage tanggal 14 Oktober 2004 atau 30 Sya’ban 1425 

Hijriyah, Prosesi Dugderan dipusatkan kembali di Masjid Kauman. Masjid 

Kauman adalah pusat ibadah kepada Allah, sehingga difungsikan kembali sebagai 

tempat kembalinya urusan keduniawian pada keagaman, serta bersatunya umara 

dan ulama sebagai pemimpin umat. 

 

              
Gambar 15 

Rombongan ”Bupati Semarang”  memasuki kompleks Masjid Besar 
Kauman 

(Sumber: Supramono, 2004) 

  

Prosesi diawali dengan persiapan peserta arak-arakan Dugderan dan pentas 

Warak Ngendog serta Tari Semarangan di Balaikota. Rombongan Walikota 

Semarang yang memerankan Bupati Semarang mulai berangkat dari Balaikota 

menuju Masjid Besar Kauman pada sekitar pukul 14.00 WIB. Rombongan Sang 

Bupati dikawal oleh Prajurit Patangpuluhan dan arak-arakan Warag Ngendog.  
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Gambar  16 

 Halaqoh Ulama Semarang di serambi Masjid Besar Kauman 

(Sumber: Supramono, 2004) 

 

Sementara itu di serambi Masjid Besar Kauman telah berkumpul puluhan 

ulama dan habaib terkemuka di Semarang. Para ulama dan habaib membahas 

awal mulai puasa dari berbagai dasar ilmu perhitungan. Musyawarah dipimpin 

oleh ulama tertua Masjid Besar Kauman. Setelah diambil keputusan, bahwa puasa 

dimulai pada esok hari, maka dibuatlah surat keputusan ulama pada selembar 

kertas.  

Tak lama kemudian tibalah rombongan Sang Bupati. Hadir pula Gubernur 

Jawa Tengah yang memerankan pemimpin Kesultanan Mataram, atasan dari 

Bupati Semarang. Para ulama menyambut kedatangan para umara dengan 

sukacita di pelataran masjid. Setelah itu diteruskan dengan ramah tamah dan 

penyampaian keputusan ulama tentang awal puasa di serambi masjid.  
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Gambar 17  

Ketua Takmir Masjid Kauman, ”Sultan Mataram”, dan  

”Bupati Semarang” dalam satu majelis halaqoh ulama Semarang 

(Sumber: Supramono, 2004)  

 

Sang Bupati mengikuti saja apa yang telah diputuskan para ulama. 

Selanjutnya, sebagai pengukuhan atas keputusan ulama, maka Sang Bupati 

membacakan teks surat keputusan ulama tentang awal dimulainya ibadah puasa di 

Bulan Ramadan. Pembacaan dilakukan oleh Sang Bupati dengan berdiri di tangga 

serambi masjid didampingi gubernur selaku Sultan Mataram dan para ulama. 
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Gambar 18 

Pembacaan keputusan halaqoh ulama dan umara  

tentang awal Puasa Ramadhan 

(Sumber: Supramono, 2004) 

 

Bunyi teks berbahasa Jawa yang berisi keputusan ulama tentang awal 

puasa tertulis dalam Transkripsi Sambutan Bupati Semarang yang tersimpan di 

Arsip Daerah Kota Semarang dan Kelurahan Kauman. Bunyinya adalah sebagai 

berikut: 

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wa barakatuh 

 

Mahardhikeng tyas ring kamardhikan!  

Kanthi angunjukake syukur Ngalhamdulillah, sanggya puji konjuk mring 
Gusti Allah Subhanallaahi wa ta’ala. Ingsun tampa pepunthoning 
Halaqoh saka para Ngulama ing saindhenging wewengkon Semarang, 
wiwit saka Mangkang tumekeng Mrican, saka Gunung Brintik tekan 
Gunungpati, saka Bubakan kongsi Jabalkat. 

Marmane sira kabeh padha ngrungokana hei sakabehing para kawula ing 
Semarang! 

Kaya mangkene mungguh Halaqoh saka para Ngulama kang katetepake 
kanthi pangimbanging saliring reh murih antuka kanugrahan sarta sih 
welasaning Gusti, yen dina kawitan sasi Ramelan taun 1425 hijriyah ing 
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titimangsa iki tetela tumiba jebles dina iki, hiya dina Respati Kresna 
utawa Kemis Wage, bakda Ashar, hiya ing tanggal 14 Oktober 2004 iki. 

Ing sabanjuring Ingsun biwarakake, menawa ing wulan suci Ramelan iki 
poma dipoma sira kabeh den padha bisa nyegah utawa angurang-
ngurangi panggawe maksiyat. Kosok baline dipadha tawekal lan tawajuh 
amemardi marang panggawe becik kang satemah bisa anuwuhake 
barokah, lan meigunani ing bebrayan.  

Memayu hayuning Bumi Nuswantara myang memayu hayuning bawana! 

Insya Allah para kawula ing tlatah Semarang bakal kasinungan sihing 
Gusti, Bumi Semarang bakal dadi gemah ripah loh jinawi tata tentrem 
kerta raharja. Subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku. 
Hayu, rahayu, raharja, niskala satuhu! Baldatun thoyyibatun wa rabbun 
ghafur. Amiin yaa rabbal ’alamiin. 

 

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wa barakatuh 

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut; 

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wa barakatuh. 

 

Semoga merasakan kesejahteraan hati dalam suasana yang melegakan!  

Dengan mengucap syukur Alhamdulillaah, serta segala puji bagi Allah 
Subhanallahu wa ta’ala. 

Saya terima rumusan Halaqoh atau keputusan musyawarah  para ulama 
dari seluruh wilayah Semarang. Beliau-beliau adalah ulama yang berasal 
dari Mangkang sampai ke Mrican, dari Gunung Brintik sampai Gunung 
Pati, dan dari Bubakan sampai Jabalkat. 

Maka kalian semua dengarkan, hei, seluruh rakyat Semarang! 

Seperti berikut ini bunyi keputusan para ulama yang ditetapkan dengan 
segala keseimbangan pendapat agar mendapat anugerah serta kasih sayang 
Tuhan, hari pertama bulan Ramadhan tahun 1425 H di masa saat ini tepat 
pada hari ini, yaitu hari Kamis Wage setelah Asar atau tanggal 14 Oktober 
2004.  

Selanjutnya, saya beritahukan, bahwa di bulan suci Ramadhan ini 
seyogyanya kalian semua berusaha mencegah atau mengurangi perbuatan-
perbuatan maksiat. 

Kebalikannya kita semua harus tawakal dan tawajuh menjalankan 
perbuatan-perbuatan baik sehingga bisa mendatangkan anugerah, dan 
berguna bagi kehidupan. Mewujudkan kesejahteraan Bumi Nusantara 
menuju kesejahteraan dunia. 
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Insya Allah semua rakyat di wilayah Semarang akan memperoleh kasih 
sayang Tuhan, Bumi Semarang akan menjadi makmur sejahtera, tertata, 
tenteram, dan berkembang. Subur apapun yang ditanam, murah apapun 
yang dibeli. Selamat, bahagia, dan terhindar bencana selalu. 

 

Baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. Amiin yaa rabbal ’alamiin. 

Wassalaamu’alaikum wr. wb. 

 

Transkripsi tersebut merupakan tulisan sambutan Bupati Semarang 

sebagaimana dibacakan oleh Bupati Semarang dari waktu ke waktu, bahkan 

sampai saat sekarang. Kata yang menunjukkan waktu, sebagaimana yang digaris 

bawah, dapat diganti menyesuaikan dengan hari, tanggal, dan tahun saat 

terjadinya ritual Dugderan. 

            
Gambar 19 

”Bupati Semarang”  menabuh bedug Masjid Besar Kauman 

(Sumber: Supramono, 2004) 

 

Setelah teks keputusan selesai dibacakan, Sang Bupati memukul Bedug 

Masjid Besar Kauman disaksikan segenap undangan. Bunyi meriam berdentuman 
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dari kawasan Kanjengan seusai tabuhan bunyi bedug. Suasana semakin meriah 

dengan datangnya arak-arakan Warak Ngendog dan rombongan lainnya. 

Mulai tahun 2005, ritual Dugderan terjadi sedikit modifikasi dalam 

pelaksanaannya. Setelah ritual utama di Masjid Besar Kauman selesai, Bupati 

Semarang yang diperankan oleh Walikota Semarang, bersama dengan para ulama 

dan para pejabat berangkat menuju Masjid Agung Jawa Tengah di kawasan 

Tlogosari Semarang. Di masjid ini, ulama dan umara Semarang menghadap pada 

Sultan Mataram yang diperankan oleh Gubernur Jawa Tengah.  

          
Gambar 20 

Rombongan umara dan ulama Semarang menghadap ”Sultan Mataram”  

di Masjid Agung Jawa Tengah 

(Sumber: Supramono, 2005) 

 

Modifikasi tersebut tidak mengurangi inti ritual sebagaimana ritual yang 

telah ”diluruskan” pada tahun 2004. Dalam keseluruhan prosesi ritual Dugderan 

mulai tahun 2005, masjid sebagai simbol keilahian tetap menjadi pusat kegiatan. 
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Kemudian tentang prosesi menghadapnya ulama dan  umara Semarang pada 

Sultan Mataram, menyiratkan simbol penghormatan dan kepatuhan pada 

pemimpin. Selain itu, para pemimpin atau umara dan ulama mampu menunjukkan 

keharmonisan hubungan mereka, sehingga diharapkan akan berpengaruh positif 

terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 

2.2.3.  Warak Ngendog sebagai Simbol Ritual Dugderan 

Semakin lengkap makna persatuan pada tradisi Dugderan tersebut dengan 

munculnya karya kreatif bernama binatang “warak”. Warak berasal dari 

perpaduan beberapa binatang simbol budaya. Binatang itu berkepala “kilin”  

sebagai binatang paling berkuasa dan berpengaruh di Cina dengan badan “bouraq” 

sebagai binatang suci kendaraan Nabi Muhammad saat Isra’ Mi’raj.  

Ada juga yang berpendapat bahwa warak berkepala naga, binatang simbol 

milik orang Cina dengan badan kambing, binatang yang banyak dimiliki orang 

pribumi Jawa dan sering digunakan untuk berkurban saat Idul Adha. Perpaduan 

beberapa binatang simbol milik beberapa kelompok etnik  masyarakat  tersebut 

diharapkan diikuti dengan semakin eratnya persatuan orang Cina dengan orang 

Jawa atau umat Islam.  

Ada pendapat yang mengatakan Warak merupakan “hadiah” dari warga 

Cina agar digunakan untuk memeriahkan tradisi ritual Dugderan sebagai bukti 

ketulusan mereka untuk bersatu dan berdamai guna menebus kesalahannya waktu 

membakar masjid besar saat pemberontakan warga Pecinan dulu. Namun 

pendapat tersebut sangat lemah dasarnya, karena hanya mengacu pada 
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perbentukan kepala kilin atau naga pada Warak Ngendog. Sementara dari unsur 

nama, bentuk keseluruhan, dan makna karya lebih dominan pengaruh kebudayaan 

Jawa dan Islam. Meski begitu, keragaman budaya multietnik tampak dalam 

keutuhan karya. 

-  

Gambar 21 

Salah satu bentuk Warak Ngendog sebagai simbol Dugderan 

(Sumber: Supramono, 2005) 

 

Kemudian bentuk Warak ada yang ditambahi dengan sebuah telur                

(Jawa: endhog) di antara dua kaki belakangnya. Dalam bentuk kecil atau mainan, 

telurnya merupakan telur ayam atau itik asli yang sudah matang. Pemasangan 

telur asli pada mainan ini dimaksudkan agar anak merasa tertarik untuk memiliki 

dan memakannya sebagai hadiah kemauan mereka untuk ikut berlatih puasa. 

Karena biasa ditambahi atribut telur atau endhog tersebut, selanjutnya dikenal 
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pula istilah Warak Ngendog. Secara detail makna simbolis Warak Ngendog akan 

dijelaskan pada bab-bab berikutnya. 

Warak Ngendog dan tradisi ritual Dugderan adalah satu kesatuan. Menurut 

akumulasi pendapat Jawahir Muhamad, KH.Hanief Ismail, dan analogi penulis, 

keduanya diciptakan bersamaan ketika ritual Dugderan pertama kali digagas dan 

dilaksanakan. Ritual Dugderan merupakan proses yang sudah disepakati susunan 

kegiatannya. Susunan acaranya cenderung ceremonial dan kaku, meskipun 

suasananya dibuat penuh keakraban dari awal sampai menjelang pembacaan 

pengumuman awal puasa. Suasana menjadi hening dan penuh perhatian ketika 

Sang Bupati didampingi sejumlah tokoh dan ulama membacakan isi 

pengumuman. Begitu usai membaca, Sang Bupati memukul bedug. Dari acara 

inilah suasana kaku mulai mencair. Puncak kemeriahan ritual Dugderan ketika 

disulutnya meriam sampai 17 kali. Suara menjadi hingar bingar dan masyarakat 

menjadi gembira. Di antara hingar bingarnya suara meriam, dikeluarkan sebuah 

karya fenomenal dan menarik perhatian berupa ”seekor” binatang khayal yang 

selanjutnya disebut Warak Ngendog. Masyarakat semakin gembira demi melihat 

sebuah bentuk yang sangat menarik perhatian.  

Masyarakat yang merapat ke tempat ritual Dugderan sangat leluasa 

menyaksikan atraksi dikeluarkannya Warak Ngendog. Sementara yang ada di 

kejauhan tidak dapat melihat ritual Dugderan dan menyimak isi pengumuman. 

Namun, ketika Warak Ngendog diarak di jalan-jalan kota masyarakat di penjuru 

Semarang sudah langsung tahu bahwa Dugderan telah selesai, awal puasa telah 
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ditetapkan esok hari, dan ada pesan-pesan atau nasehat mulia  lewat wujud 

binatang khayal tersebut. 

Melihat keterpaduan antara ritual Dugderan dan pengarakan Warak 

Ngendog, kesetaraan fungsi antara keduanya sebagai sarana pengumuman awal 

puasa dan pesan-pesan untuk diterapkan dalam berpuasa, maka Warak Ngendok 

merupakan simbol yang penting dalam Dugderan. Karena bentuknya yang unik, 

kehadirannya sangat dinantikan sebagaimana masyarakat menantikan 

dilaksanakannnya ritual Dugderan, dan lebih utama lagi layaknya menantikan 

datangnya Bulan Ramadhan sebagai bulan mulia untuk meningkatkan ketaqwaan 

bagi umat Islam. 

 

2.2.4. Warak Ngendog dalam Perspektif  Sejarah 

Sebagaimana halnya dengan sejarah Dugderan, Warak Ngendog diyakini 

juga sebagai kreasi dari Kyai Saleh Darat dan Bupati RMT Purbaningrat, bisa 

sebagai kreasi perorangan diantara mereka atau kolaborasi keduanya pada tahun 

1881.  

Ide penciptaan Warak Ngendog berkaitan dengan ritual Dugderan 

menyambut bulan Ramadhan. Urutannya bisa digambarkan sebagai berikut; 

- Untuk memeriahkan acara seusai ritual musyawarah dan pembacaan 

pengumuman awal puasa perlu dipukul bedug dan disulut meriam 

sebagai simbol bersatunya ulama dan umara (Dugderan). 
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- Tidak semua lapisan masyarakat di penjuru Semarang menyaksikan 

pembacaan pengumuman awal puasa dan mendengar bunyi bedug dan 

meriam. 

- Diperlukan sebuah wujud yang mampu menjadi ikon yang menarik 

perhatian dan fungsinya setara dengan pengumuman awal puasa sekaligus 

dengan pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada masyarakat. 

- Wujud yang menarik adalah bentuk binatang yang belum pernah 

dilihat. 

- Berdasarkan tujuan menarik perhatian, tidak menimbulkan perdebatan 

persepsi dalil-dalil agama, dapat dimuati simbol-simbol nasehat, serta 

latar belakang pemikiran dan penjiwaan dari kedua tokoh yang Islami 

dan berbudaya Jawa, maka muncullah bentuk sebagaimana Warak 

Ngendog. 

Berdasarkan masanya, bahan dan teknik pembuatannya dimulai dari bahan 

yang ada pada zamannya. Saat ini bahannya adalah kayu dan kertas minyak 

ditambahi berbagai ornamen dari kertas karton, gabus, dan sebagainya Pada 

awalnya, di tahun 1881-an  Warak Ngendog bisa jadi dibuat dari bahan-bahan 

yang sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan sabut kelapa. 

Ide dan gagasan dari ulama dan umara utama Semarang saat itu dikerjakan 

dibantu oleh santri atau abdi kabupaten Semarang. Bentuk mengacu pada 

gabungan bagian-bagian badan beberapa binatang, sehingga muncul perwujudan 

yang khayal dan menarik. Kepala berbentuk rakus dan menakutkan, badan, leher, 

kaki, dan ekor ditutup dengan bulu yang tersusun terbalik. 
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Dalam perkembangan berikutnya ditemukan tiga kelompok Warak 

Ngendog berdasarkan perbentukannya, yaitu;  

-  Warak Ngendog klasik, Warak Ngendog yang masih menampilkan unsur 

dan struktur asli serta diciptakan turun temurun atau berulang-ulang dalam 

wujud sama. Kepala terdiri dari bagian mulut bergigi tajam, mata melotot, 

telinga tegak atau tanduk, dan jenggot yang panjang lebat. Badan, leher dan 

keempat kakinya ditutup bulu yang terbalik dengan warna berselang-seling 

merah, kuning, putih, hijau, dan biru. Terdapat ekor panjang, kaku 

melengkung atau mendongak, berbulu serupa badan, dan terdapat surai di 

ujungnya. Bentuk telur atau endhog terletak di antara dua kaki belakangnya. 

 

Gambar 22 

 

Warak Ngendog Klasik dengan bentuk yang sederhana 

(Sumber: Supramono, 2004) 
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- Warak Ngendok modifikasi atau model baru. Secara umum sama dengan 

Warak Ngendog klasik. Perbedaan hanya di bagian kepala. Bentuk 

kepala naga sangat jelas. Ada kesamaan bentuk naga Cina atau naga 

Jawa, antara lain pada moncong yang mirip buaya dengan deretan gigi 

tajam, lidah bercabang menjulur, mata melotot, berkumis dan 

berjanggut, bertanduk kecil bercabang seperti rusa, kulit bersisik, 

bersurai di bagian belakang kepala. Naga Jawa biasanya memakai 

mahkota di atas kepalanya. 

 

 

Gambar 23 

 

Warak Ngendog model baru  dengan kepala naga Cina 

(Sumber: Supramono, 2004) 
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Gambar 24 

 

Warak Ngendog model baru  dengan kepala naga Jawa yang bermahkota 

(Sumber: Supramono, 2004) 

- Warak Ngendog kontemporer. Secara struktur sama dengan Warak 

Ngendog klasik, namun detail-detail kepala dan bulu tidak sesuai. 

Misalnya; kepalanya seperti harimau, bulunya tidak terbalik, tidak 

berbulu tapi bersisik, dan sebagainya 
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Gambar 25 

 

Salah satu Warak Ngendog kontemporer  dengan badan bersisik 

(Sumber: Supramono, 2004) 

 

Perubahan-perubahan bentuk yang cenderung mengurangi bentuk baku, 

dikhawatirkan dapat membahayakan eksistensi nilai-nilai yang terkandung dalam 

Warak Ngendog. Warak Ngendog adalah totalitas karya dengan standar bentuk 

dan makna yang melekat padanya. Oleh karena itu, pengenalan dan pemahaman 

tentang Warak Ngendog yang mendalam diperlukan sebelum membuat dan 

menyajikannya dalam sebuah pentas. 
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BAB  III 

PERWUJUDAN EKSTRAESTETIS  WARAK NGENDOG  

 

3.1. Hakikat Islam sebagai Konsep Dasar Warak Ngendog 

 Karya seni rupa Warak Ngendog dan ritual Dugderan sebagai satu 

kesatuan tradisi integratif adalah bagian kebudayaan khas masyarakat Semarang. 

Berdasarkan tinjauan sejarah, urut-urutan ritual, dan serangkaian simbol-simbol 

yang terdapat dalam tradisi Dugderan, penulis berpendapat bahwa tradisi tersebut 

ada bukan secara serta-merta atau secara spontan. Tradisi tersebut muncul lewat 

proses akumulasi konsep pemikiran umara dan ulama Semarang pada sekitar 

tahun 1880-an. Integrasi nilai-nilai agama Islam dengan kebudayaan Jawa dapat 

diamati dalam tradisi Dugderan.  

 Meskipun tidak mudah mengintegrasikan agama dengan kebudayaan, 

namun tradisi Dugderan telah menunjukkan bahwa kedua hal tersebut dapat 

diintegrasikan. Sebagaimana halnya dengan tradisi Gerebeg di Demak, Surakarta, 

dan Yogyakarta, tradisi Nyadran, tradisi Kenduri atau Selametan, tradisi Tabuik di 

Sumatera Barat, dan banyak lagi lainnya.  

 Dalam banyak hal, memang masih ada rasa khawatir terhadap hubungan, 

apalagi pengintegrasian antara agama dengan kebudayaan. Kekhawatiran ini 

sesungguhnya dapat dijawab secara sederhana, bahwa agama diturunkan atau 

diciptakan oleh Tuhan yang permanen dan universal, sedangkan kebudayaan 

adalah buatan manusia yang temporal dan spatial.  Bila dirunut ke belakang, 
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kekhawatiran itu bersumber pada ketakutan teologis mengenai relasi antara agama 

yang sakral dengan tradisi budaya yang profan.  

 Secara eksistensial, bila ketuhanan atau agama dipahami dan dihayati 

sebagai tujuan akhir yang kemudian melahirkan apa yang disebut “aktualisasi”, 

maka aktualisasi kesadaran akan adanya Tuhan dalam perilaku keseharian 

menjadi tidak mengenal dualisme yang terpisah antara yang suci dan duniawi. 

Dengan demikian, agama yang sakral merupakan inti kebudayaan. Kebudayaan 

sebagai perilaku manusia merupakan perwujudan konfigurasi semangat agama. 

(lihat Abdullah, 2003:xiii) 

 Manifestasi agama dalam berbagai bentuk budaya lokal di Indonesia, 

dapat dilihat dalam keberagaman budaya nasional. Kita dapat mengamati banyak 

sekali ekspresi dan pola budaya yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik 

setiap masyarakat di berbagai wilayah. Antara masyarakat di Jawa dengan 

Sumatera atau wilayah yang lain, antara masyarakat yang tinggal di pesisir pantai 

dengan masyarakat pedalaman, atau antara masyarakat pribumi dengan 

pendatang, masing-masing memiliki kekhasan dalam ekspresi dan pola budaya 

yang mengintegrasikan nilai-nilai agama. Dengan kata lain, agama selalu 

berhadapan dengan dialektika budaya setempat. Namun sejarah Indonesia 

membuktikan, bahwa agama yang sakral dan universal mampu berdialog secara 

mutual dengan budaya-budaya lokal yang bersifat partikular. 

 Kesulitan menerjemahkan hubungan dialektik antara agama dan 

kebudayaan memang selalu menjadi bahan perdebatan. Setiap pihak berusaha 
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menyampaikan pendapat dari sudut pandang masing-masing, sehingga tidak 

mustahil muncul kesepahaman bahkan sebaliknya memunculkan  pertentangan.  

 Menurut pendapat Abdullah (2003:1), sebenarnya kesulitan itu dapat 

diatasi lewat dua cara. Pertama, secara normatif-etis melalui penelusuran konsep 

“agama” yang terkandung dalam istilah “din”. Kata ini berakar dari kata “dyn” 

yang memiliki berbagai makna yang berbeda namun saling berhubungan dan 

membuat suatu kesatuan dari keseluruhan makna, yaitu Islam. Setidaknya ada 

lima makna pokok dari istilah “din”, yaitu: 1) hutang, tanggungan atau kewajiban 

(dayn), 2) ketundukan, ketaatan, dan ketaqwaan (wara’, ta’ah, taqwa),  3) 

kekuasaan dan hukum (sulthan, hukm),  4) kecenderungan alam, serta 5) 

pengaturan dan kebiasaan (tadbir, al-‘adah). 

 Dari kata “din” lahir pula turunannya berupa kata madinah, artinya kota 

atau negara. Suatu kota atau negara mengandaikan seorang pemimpin yang 

disebut dayyan. Keterkaitan antara negara dengan pemimpin menunjukkan 

kehidupan yang berperadaban atau berbudaya, ada hukum, tatanan, keadilan, 

wewenang sosial. Masyarakat atau penduduk yang beradab tersebut disebut  

masyarakat madani. Secara konseptual kebahasaan Arab, kata madani  berkaitan 

dengan kata maddana yang bermakna haddara, membangun kota, 

memperadabkan, memperbaiki atau memanusiakan. Kata maddana muncul pula 

kata tamaddun, yang berarti peradaban, kebudayaan, dan perbaikan masyarakat. 

Jadi, setiap pemahaman tentang hukum, tatanan, keadilan, wewenang sosial, dan 

perbaikan masyarakat sejalan dengan kompleksitas pengertian konsep “din”. 

“Din” yang dimaksud di sini adalah agama Islam. 
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 Berdasarkan penelusuran makna harfiah “din” dihadapkan pada sebuah 

pemahaman tentang relasi antara agama dengan kebudayaan. Ada interdependensi 

antara agama (Islam) sebagai wahyu dan kehidupan budaya manusia. Dengan 

demikian bisa dikatakan, konsep kebudayaan merupakan derivasi dari konsep 

agama, karenanya kebudayaan merupakan subordinate dari agama.  

 Menurut Kuntowijoyo (2003:21), agama atau pemahaman ketuhanan harus 

dipandang sebagai frame of reference dari kebudayaan. Ada dua cara untuk 

memahami ketuhanan. Pertama, ketuhanan dalam arti teoritik adalah pengetahuan 

tentang yang tertinggi yang menimbulkan persembahan. Dalam pemahaman ini 

tidak tidak dijumpai persesuaian antara yang sakral dan profan. Kedua, 

pemahaman ketuhanan secara eksistensial, artinya Tuhan dihayati sebagai tujuan 

akhir yang melahirkan aktualisasi. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari manusia 

mengaktualisasikan kesadarannya pada Tuhan dalam perilakunya. Dalam 

pengertian ini tidak terjadi dualisme antara yang sakral dan profane. Hubungan 

agama dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. 

Kebudayaan merupakan perwujudan konfigurasi dari semangat keagamaan. 

Pemahaman eksistensial ini membawa agama menjadi terlibat dalam hubungan 

dialektik kemanusiaan. 

 Berpijak pada sejarah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, terlebih 

dahulu masyarakat Nusantara kaya akan berbagai pemahaman tentang ketuhanan 

dan kebudayaan yang berakar. Oleh karena itu, para ulama penyebar agama pada 

khususnya, dan orang muslim pada umumnya dituntut mampu mengembangkan 

kemampuan yang diperlukan untuk eksplorasi dan memanfaatkan unsur-unsur 
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kebudayaan dan spirit masyarakat lokal yang kuat, sehingga unsur-unsur itu dapat 

diubah menjadi kekuatan moral dan spiritual yang perkasa agar dapat memainkan 

peranan penting dalam memobilisasi dinamisme dalam kehidupan kultural 

masyarakat.  

 Geertz (dalam Baidhawy, 2003:2) mengatakan, berkat tuntutan 

menciptakan hubungan mutual antara Islam dengan budaya lokal dan kreativitas 

yang tinggi dalam mengaktualisasikan agama Islam menjadi tata perilaku, ulama 

berperan sangat penting dalam proses pembentukan kebudayaan Indonesia. 

 Manifestasi Islam dalam budaya Indonesia dapat disaksikan pada 

beragam budaya lokal. Di Aceh terkenal ungkapan adat bak po teumeureuhom, 

hukom bak Syiah Kuala, artinya adat ada pada almarhum Iskandar Muda dan 

hukum ada pada Syiah Kuala atau Hamzah al-Fansuri. Di Minangkabau terkenal 

ungkapan adat basendi syara, syara basendi kitabullah, artinya adat bersendi 

agama, agama bersendi kitab Allah. 

 Di Jawa, juga banyak sekali ditemukan manifestasi Islam dalam budaya 

lokal. Penyebaran Islam yang dipelopori oleh Walisanga atau sembilan wali serta 

para ulama dan pemimpin negara yang pernah menjadi murid-murid wali, mampu 

menyelaraskan Islam sebagai agama baru dengan adat istiadat setempat yang 

mayoritas dipengaruhi kepercayaan dinamisme, animisme, Hindu, dan Budha. 

Kreativitas para wali dan ulama pada masa-masa awal penyebaran Islam diakui 

telah membawa kesuksesan penyebaran Islam di tengah-tengah masyarakat 

Nusantara, khususnya Jawa. Tanpa mengingkari ajaran-ajaran prinsip dalam 

Islam, mereka terbukti telah mampu memperbarui atau menciptakan budaya Jawa 
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yang Islami. Salah satu unsur budaya yang tampak menonjol dipengaruhi Islam 

adalah kesenian.  

Terdapat tiga hubungan antara bentuk-bentuk kesenian Nusantara dengan 

agama Islam. Pertama adalah bentuk kesenian yang sudah ada sebelum Islam 

masuk, kemudian mengalami perubahan karena pengaruh Islam. Kedua adalah 

bentuk seni baru bermuatan Islam sepenuhnya  yang tidak ada sebelumnya di 

Indonesia. Yang terakhir adalah karya–karya di luar keduanya yang diciptakan 

sebagai kombinasi keduanya atau bisa jadi sebagai strategi adaptasi dalam 

interaksi sosialnya (lihat Sedyawati, 2002:58). Kesenian Nusantara yang ada 

sangat banyak dan beragam. Tidak mudah untuk mengklasifikasikannya berdasar 

tiga hubungan kesenian Nusantara dengan Islam, namun secara benang merah 

telah terjadi dialog antara Islam dengan kesenian Nusantara.  

Karya seni  diciptakan dan digunakan karena terkait dengan sistem religi 

masyarakat pendukungnya. Sistem religi itu terwujud dalam upacara-upacara atau 

ritual kepercayaan. Karya seni di sini berperan sebagai media dalam ritual 

tersebut. Karya-karya yang dapat digolongkan sebagai karya seni rupa estetik 

dapat difungsikan sebagai alat pemujaan, alat-alat pendukung upacara, dan media 

simbolis penyampaian nilai-nilai religius tertentu. Jadi secara integratif memang 

kesenian saling terkait dengan nilai dan aktivitas religi (lihat Koentjaraningrat, 

1990:377). 

Di bidang seni suara, para wali serta ulama dan umara murid atau 

penerusnya telah menciptakan banyak sekali tembang Macapat, tembang dolanan, 

suluk dan gendhing dalam pewayangan. Instrumen musik gamelan juga telah 
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dimuati simbol-simbol  pada nama instrumen serta nada-nada atau aransemennya. 

Karya seni musik lain adalah bedhug dan kenthongan. Karya-karya sastra juga 

banyak diciptakan, misalnya lakon-lakon carangan wayang kulit.  

Karya-karya seni rupa juga sangat banyak diciptakan, misalnya wayang 

kulit, wayang golek, pola hias ukir dan batik, busana kebaya dan beskap yang 

lebih bisa menutup aurat.   Dalam seni arsitektur, para wali menciptakan pola 

meru atau atap susun tiga pada bangunan masjid seperti di Masjid Agung Demak, 

menara masjid seperti bentuk candi seperti di Menara Kudus, dan pola tata kota 

yang berpusat di alun-alun.  

 Para wali, ulama, dan murid-muridnya menggunakan karya seni ciptaanya 

sebagai media dakwah yang efektif. Karya-karya seni tersebut dikemas dan 

disajikan sangat menarik  bagi masyarakat. Selain menarik juga kaya dengan 

muatan simbol-simbol yang mampu disampaikan para wali dan dipahami 

masyarakat tentang keutamaan Islam, ajaran kebenaran, tauladan tokoh dan 

perilaku baik atau buruk.  

Seni patung juga diciptakan, namun tidak dibuat secara permanen untuk 

dipajang dalam waktu yang lama. Bentuk-bentuk yang bisa disebut patung dibuat 

secara detail dan kaya akan makna simbolis. Biasanya digunakan sebagai ikon 

utama sebuah ritual tradisi keagamaan. Seusai ritual, bentuk-bentuk patung 

tersebut tidak dipajang dalam waktu lama, namun disimpan dalam tempat tertutup 

atau langsung dirusak, dibuang atau dibiarkan tergeletak di tempat sampah begitu 

saja. Hal ini disebabkan agama Islam mengharamkan pemujaan benda-benda yang 
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menjurus syirik atau pengingkaran Tuhan. Karya-karya berbentuk patung antara 

lain wayang kulit, wayang golek, tumpeng sekatenan, dan Warak Ngendog. 

Ritual–ritual keagamaan yang menggunakan bentuk–bentuk karya seni ada 

yang dilakukan secara individual dan ada pula yang dilakukan secara massal 

dalam kelompok masyarakat tertentu. Salah satu contoh model ritual yang kedua 

adalah prosesi ritual Dugderan di komunitas masyarakat Semarang. Dugderan 

dilaksanakan pada waktu menjelang Bulan Puasa. Di dalam ritual tersebut diusung 

sebuah bentuk karya seni rupa  patung simbolis yang disebut Warak.  

Warak sesuai kaidah Islam hanya merupakan suatu bentuk penarik 

perhatian dan media simbolis dalam ritual tradisi Dugderan, bukan media syirik 

sebagai patung yang dipuja, dihormati atau disembah.  Oleh karena itu, patung 

Warak dibuat dari bahan yang tidak permanen dan tidak disimpan dalam waktu 

lama. Bahkan, begitu usai ritual patung tersebut digeletakkan begitu saja hingga 

akan cepat rusak dengan sendirinya. Perlakuan semacam itu bertujuan agar 

masyarakat tidak terlalu mengkultuskan atau menjadikannya sebagai benda 

keramat yang akan mendatangkan kekuatan magis dan sebagainya sehingga akan 

menjurus syirik.  

Kekhawatiran ini beralasan, karena dalam perjalanan sejarah masyarakat 

Indonesia sangat berakar dan lama menganut animisme, dinamisme, atau agama 

Hindu-Budha yang akrab dengan patung atau benda-benda sebagai media 

persembahan. Para ulama menjaga akidah umat Islam agar semakin kuat tidak 

dirusak kembali oleh kepercayaan yang salah tentang ketuhanan. 
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Bentuk Warak secara kaidah Islam sama sekali tidak menggambarkan 

makhluk hidup yang ada di bumi. Ada golongan umat Islam yang membolehkan 

menggambarkan bentuk makhluk hidup secara utuh, ada golongan yang 

membolehkan namun tidak utuh lewat penggambaran bagian per bagian, dan ada 

pula yang melarang keras penggambaran makhluk hidup. Warak dibuat dalam 

bentuk binatang khayal yang merupakan gabungan dan stilasi dari beberapa 

bagian makhluk hidup.  Secara prinsip perbentukan tersebut dapat diterima oleh 

berbagai golongan umat Islam maupun masyarakat yang lain.  

Bila diamati bagian per bagian, ada  kepala berbentuk  naga sebagai 

distorsi dan stilasi gabungan ular, singa, dan kijang. Ada juga yang mengatakan 

berkepala kilin, binatang suci di daratan Cina dengan bentuk menyerupai binatang 

jerapah. Keempat kakinya berbentuk kaki unggas dengan cakar yang tajam. Badan 

patung menunjukkan badan binatang mamalia seperti sapi atau kambing, karena 

bila dilihat ukuran besarnya ketika diarak bisa disebandingkan dengan badan sapi 

untuk ukuran besar atau kambing untuk ukuran sedang. Pada Warak mainan 

dalam ukuran mini bisa disebandingkan dengan ukuran badan kancil atau anak 

kambing. Bagian ekor menyerupai ekor singa atau ekor sapi yang mendongak.  

Gabungan berbagai bagian binatang itu menciptakan bentuk binatang 

khayal, imajinatif atau di luar kewajaran pikir masyarakat. Daya imajinatif 

tersebut ditambahi dengan warna-warna mencolok pada bulunya yang menempel 

dalam posisi terbalik.  Semakin unik lagi dengan adanya telur atau endhog (Jw) di 

antara dua kaki belakang patung, sehingga selanjutnya dikenal dengan nama 

Warak Ngendog. Sumber ide binatang khayal tersebut berasal dari binatang-
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binatang yang biasa dikenal atau ada di lingkungan masyarakat, khususnya di 

Semarang dan sekitarnya. Namun, lewat kreativitas penciptanya Warak Ngendog 

menjadi bentuk patung simbolis yang sangat menarik. 

Ulama, umara, pencipta atau penggagas ritual Dugderan tentunya tidak 

membiarkan ritual yang dihadiri banyak orang tersebut hanya sekedar arena arak-

arakan atau hiburan saja. Muatan ajaran agama sangat efektif bila dapat 

disampaikan dalam peristiwa besar tersebut. Salah satunya lewat diaraknya 

sebuah patung yang diberi nama Warak atau Warak Ngendog bila ada bentuk  

“telurnya”.  

   

3.2. Karakteristik Islam dalam Kaidah Estetis 

   Dalam konteks Islam, estetika adalah “seni suci” atau sacred art. 

Keindahan adalah perwujudan salah satu sifat Allah dalam Asma’ul Husna, yaitu 

Ya Badii’ yang berarti Yang Maha Mencipta Keindahan. Allah telah menciptakan 

segala yang ada di alam semesta dalam bentuk-bentuk yang indah, misalnya 

matahari, bulan, bumi, bintang-bintang, manusia, binatang, tumbuhan, dan 

sebagainya. Manusia yang beriman dan mengakui sifat-sifat Allah (Asmaul 

Husna) maka secara lahiriah dan batiniah akan menyukai, menjaga, dan 

menciptakan keindahan dalam hidupnya. 

   Terdapat berbagai pandangan dari bagian-bagian umat Islam tentang 

bagaimana menciptakan maupun menikmati keindahan, khususnya yang terkait 

dengan seni rupa. Ayat-ayat Al-Qur’an, hadits, dan tafsir ulama ada yang disikapi 

masing-masing individu dan kelompok secara berbeda. Dalam perkembangan 
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zaman umat Islam di dunia hidup dalam kelompok-kelompok atau golongan-

golongan tertentu sesuai dengan imamnya, tafsir yang diikutinya, dan lingkungan 

budaya tempat Islam hidup dan berkembang. Sebagaimana telah disebutkan, 

dialog Islam dengan budaya setempat ternyata mampu memunculkan suatu 

tatanan baru dalam hidup beragama dan bermasyarakat.  

 Berkaitan dengan kegiatan berkarya seni, secara garis besar umat muslim 

dapat dibagi menjadi dua golongan besar. Golongan yang pertama adalah muslim 

yang tidak mau mencampuradukkan persoalan aqidah agama dengan aktivitas 

duniawi yang dikhawatirkan menimbulkan bid’ah dan syirik.  

 Meskipun ada penafsiran tentang kriteria boleh dan tidaknya berkarya 

seni lewat ayat-ayat Al-Qur’an, namun golongan ini tetap berhati-hati untuk 

meninggalkan sesuatu yang masih menjadi perdebatan. Berkarya seni dalam Islam 

masih menjadi perdebatan para ulama dan ahli tafsir, sehingga lebih baik untuk 

ditinggalkan. Ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan “Bila sesuatu itu 

meragukan, maka tinggalkanlah” (Al-Hadis). Golongan ini berusaha menjalankan 

ibadah agama Islam dengan semurni-murninya. Purifikasi atau menjaga 

kemurnian ajaran agama mutlak dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang 

selalu berkembang dan akrab dengan berbagai pengaruh peradaban. 

 Golongan yang menjalankan syariah Islam secara murni inipun terbagi 

dalam beberapa tingkatan. Ada sub golongan yang sangat radikal melindungi 

ibadahnya dari aktivitas yang meragukan, termasuk seni. Tak segan-segan mereka 

melakukan pengusiran atau perlawanan terhadap kelompok lain yang secara sadar 

atau tidak sadar membawa pengaruh yang dianggap membahayakan aqidah.  
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 Ada pula sub golongan yang lebih toleran. Kelompok murni ini tidak 

sampai melakukan pengusiran atau perlawanan terhadap pengaruh yang dianggap 

membahayakan aqidah, namun mereka menutup diri atau berpaling tak mau 

berapresiasi dan membiarkan pengaruh itu berjalan dengan sendirinya 

berdasarkan kriteria tidak terjadi singgungan. Kelompok ini berpegangan pada 

Surat Al-Kafirun, yang salah satu ayatnya berarti “Bagimu agamamu dan bagi 

saya agama saya.”  

 Di Indonesia, khususnya di Jawa golongan ini dikenal dengan “golongan 

putih”. Anggota Walisanga yang bisa dimasukkan dalam golongan ini antara lain 

Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Maulana Malik Ibrahim. Mereka pantang 

mencampuradukkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Ajaran agama Islam harus 

dilaksanakan secara bersih. Apabila ingin tetap melaksanakan tradisi budaya 

dipersilahkan, namun tidak boleh menggunakan atau memasukkan sedikitpun 

ajaran Islam dan tradisi budaya yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam 

berusaha untuk dihilangkan. Usaha ini dilakukan agar masyarakat Jawa yang 

awam Islam terhindar dari kemusyrikan dan bid’ah atau salah tafsir. 

 Sementara itu, ada golongan yang menggunakan tradisi budaya lokal 

sebagai sarana dakwah. Golongan ini tetap menjalankan ibadah sesuai aqidah 

Islam yang benar, namun tetap menghormati atau membiarkan tradisi budaya 

lokal tetap hidup. Bahkan secara kreatif dan tanpa terjadi ketersinggungan tradisi 

budaya lokal disempurnakan sedemikian rupa menjadi lebih menarik dan 

meninggalkan hal-hal yang berbau syirik.  
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 Golongan ini dikenal dengan “golongan moderat” memiliki tokoh 

ternama, antara lain Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan 

Gunungjati, dan Sunan Muria. Lewat usaha golongan moderat inilah Islam sangat 

pesat berkembang dan diterima oleh masyarakat Jawa dan Indonesia pada 

umumnya. Dakwah yang lebih ramah terhadap tradisi budaya lokal telah mampu 

menarik masyarakat yang saat itu banyak yang beragama Hindu, Budha atau 

animisme dan dinamisme.  

 Walisanga yang sangat dipercaya memimpin umat di Indonesia sangat 

bijaksana dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Para sunan tidak 

memperbesar perbedaan menjadi suatu konflik. Dialog atau kompromi antara 

pendirian sunan penjaga syariat, sunan moderat, dan budaya lokal justru 

menyempurnakan serta menjadi alat kontrol penciptaan karya-karya seni sebagai 

salah satu media dakwah.   

 Ciri-ciri pada karya seni rupa Nusantara berdasarkan kriteria Islami yang 

“kompromis”  antara lain karya seni tersebut tidak boleh disembah atau dipuja. Ini 

adalah syarat yang paling mendasar. Menyembah atau memujanya berarti syirik 

yang merupakan dosa terbesar dan tak terampuni dalam Islam. Karya seni hanya 

sebagai hiasan, koleksi, peralatan hidup sehari-hari, dan media atau pelengkap 

suatu ritual tradisi yang tidak bertentangan dengan aqidah Islam. 

 Yang kedua, meminimalkan penggambaran makhluk hidup yang 

bernyawa seperti manusia dan binatang. Obyek-obyek yang biasa diterapkan 

dalam karya seni rupa adalah tumbuh-tumbuhan, seperti tumbuhan utuh, ranting, 

daun, atau bunga dalam bentuk asli maupun stilasi. Bila menerapkan obyek 
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manusia atau binatang maka bisa dibuat tidah utuh dalam bagian per bagian. 

Selain itu bisa dibuat dalam bentuk stilasi sebagaimana dalam bentuk-bentuk 

wayang, batik, gerabah atau ukir. Bahkan dibolehkan untuk membuat karya 

berupa makhluk estetis simbolis yang sama sekali tidak menyerupai makhluk 

hidup apapun yang ada di bumi. Sebagai contoh adalah Warak Ngendog. Simbol-

simbol yang ada kental dengan muatan ajaran-ajaran Islam. 

 Munculnya berbagai penafsiran dan golongan pada umat Islam, 

ditambah terjadinya dialog dengan budaya setempat menciptakan beragam karya-

karya estetis Islami. Karya-karya estetis Islami menjadi salah satu corak atau gaya 

tersendiri diantara beberapa corak yang telah ada. Corak Islami tampak pada 

karya seni bangunan, seni batik, seni lukis, seni pahat atau ukir, mozaik, kaligrafi, 

seni busana, perabot rumah, peralatan hidup, bahkan seni patung. Selain itu, corak 

Islami juga muncul pada karya seni sastra, seni suara, seni musik, dan seni 

pertunjukan. 

    

3.3. Kualitas Material Karya Seni Rupa Warak Ngendog 

 Warak Ngendog adalah karya seni rupa berupa patung binatang simbolis 

dalam ritual Islami Dugderan. Sebagaimana dipersyaratkan dalam kaidah estetis 

agama Islam, Warak Ngendog dibuat tidak permanen. Meskipun dibuat dengan 

struktur rangka yang kuat dan dihias dengan rumit, Warak Ngendog hanya 

digunakan dalam satu hari pada saat ritual Dugderan. Setelah itu akan 

digeletakkan begitu saja di tempat terbuka atau bahkan di tempat sampah sampai 

rusak dengan sendirinya.  
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 Bagi para seniman perajin Warak Ngendog, proses pembuatannya adalah 

sebuah ekspresi seni. Penyajian dalam ritual Dugderan adalah klimaks atau 

katarsis bagi pembuat dan penyajinya. Sedangkan antiklimaksnya adalah 

“pembuangan” patung binatang khayal tersebut. 

 Material yang digunakan untuk membuatnya terdiri dari bahan-bahan 

yang tidak tahan lama, antara lain kayu randu atau sengon, bambu, kertas karton, 

kertas minyak, cat, lem, dan pernik-pernik seperlunya. Secara garis besar karya-

karya Warak Ngendog dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu Warak Ngendog 

sebagai media ritual Dugderan dan Warak Ngendog sebagai karya kerajinan 

souvenir. 

 

       

Gambar 26 

Warak Ngendog sebagai media ritual dengan ukuran besar 
(Sumber: Supramono, 2003) 
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 Warak Ngendog dalam media ritual Dugderan dibuat dalam ukuran yang 

besar dan kecil. Warak berukuran besar rata-rata tinggi kaki sampai punggung 

sekitar 1,5 meter, panjang leher sampai kepalanya sekitar 1,5 meter, sehingga 

tinggi Warak bisa mencapai 3 meter. Panjang badan rata-rata sekitar 1,2 meter. 

Volume badannya sebanding dengan badan binatang sapi, sehingga 

memungkinkan dinaiiki seorang anak atau bahkan seorang dewasa.    

  

     

 Gambar 27 

Warak Ngendog sebagai media ritual dengan ukuran kecil 
(Sumber: Supramono, 2004) 

 
 

 Sementara itu, Warak sebagai media ritual yang berukuran kecil 

memiliki tinggi kaki sampai punggung sekitar 0,6 meter, tinggi leher sekitar 0,6 

meter, sehingga tingginya sekitar 1,2 meter.  Panjang badannya kurang lebih 0,6 

meter pula. Volume badannya sebanding dengan binatang kambing atau domba. 
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Biasanya saat disajikan dalam tarian atau arak-arakan ritual tidak dinaiki 

seorangpun.  

 Dalam penyajian tarian atau arak-arakan, Warak Ngendog diletakkan di 

atas struktur batang bambu atau kayu yang menopang dengan kuat. Terdapat 

empat ujung batang penopang. Di setiap ujung batang penopang inilah empat 

penari atau pemanggul mengusung Warak Ngendog dalam setiap penyajian.   

 Warak Ngendog untuk media ritual proses pembuatannya memerlukan 

kerjasama beberapa orang. Hal ini disebabkan ukurannya yang  besar, konstruksi 

yang rumit, serta bahan baku yang memerlukan biaya cukup banyak. Dahulu, 

Warak Ngendog untuk ritual disajikan oleh setiap desa. Saat ini, hanya satu 

Warak Ngendog oleh satu kecamatan. Selain itu ditambah Warak Ngendog 

persembahan beberapa instansi atau komunitas budaya yang ada di Semarang. 

 Menurut pengamatan penulis dan penjelasan Bapak Mustofa, seorang 

pembuat Warak Ngendog di Kecamatang Semarang Tengah, bahan-bahan untuk 

membuat sebuah Warak Ngendog sebagai media ritual adalah sebagai berikut: 

- Kayu. Semua jenis kayu bisa digunakan, namun yang sering digunakan 

adalah jenis kayu sengon, karena kayunya cukup lunak atau mudah 

dibentuk, cukup kuat, ringan, dan murah harganya. Kayu digunakan untuk 

rangka atau konstruksi Warak. Bahan kayu diolah sedemikian rupa untuk 

empat buah kaki, badan, dan leher Warak. Untuk merangkainya menjadi 

bentuk tubuh Warak  diperlukan paku atau pasak kayu atau bambu dan 

lem kayu. 
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- Bambu. Bambu yang biasa digunakan adalah jenis bambu apus. Empat 

batang bambu dipotong dan dihaluskan. Kemudian, dua batang yang lebih 

panjang disusun membujur dari depan ke belakang sejajar badan Warak. 

Batang bambu yang satu menjadi pijakan kaki Warak sebelah kanan depan 

dan belakang, batang yang satu lagi menjadi pijakan kaki kiri depan dan 

belakang.  Empat ujung batang-batang bambu yang membujur dari depan 

dan ke belakang ini digunakan empat orang untuk memanggul Warak pada 

saat penyajian.  Dua batang bambu yang lebih pendek direkatkan 

melintang sebagai penguat susunan bambu yang membujur tepat 

menghubungkan kedua kaki depan dan satunya menghubungkan kedua 

kaki belakang. Media untuk merekatkan susunan bambu tersebut adalah 

paku dan ikatan tali rotan atau tali bambu. Saat ini lebih sering digunakan 

tali rosella atau kawat bendrat. Beberapa karya Warak ada yang 

menggunakan batang kayu jati, kayu bengkirai, atau bahkan pipa besi.   

- Kertas semen, seratan bambu atau batang rotan, kawat, lem, dan cat. 

Bahan-bahan ini digunakan untuk membuat kepala Warak. Diperlukan 

ketrampilan khusus untuk membuat kerangka kepala dari seratan bambu 

atau rotan yang dirangkai dengan kawat membentuk sebuah kepala Warak 

yang menyerupai naga atau kilin. Kerangka itu kemudian dilekati kertas 

minyak menyesuaikan dengan lekuk-lekuk kepala Warak. Setelah lemnya 

mengering, permukaan atau “kulit” kepala dicat. Setelah cat kering, kepala 

Warak hampir jadi tersebut ditempeli dengan aneka kertas, benang wool 

atau rafia, dan pernik-pernik yang menggambarkan tanduk, rambut surai, 
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mata, hidung, gigi, lidah, kumis, janggut, mahkota atau hiasan kepala, dan 

sebagainya. Kepala tersebut selanjutnya dilekatkan pada susunan tubuh 

yang dibuat dari kayu. Beberapa karya Warak ada yang tidak 

menggunakan bahan dasar kepala dari rangkaian bambu dan kertas semen, 

namun langsung dari kayu yang dipahat membentuk kepala Warak. 

Kerangka dari bambu yang ditutupi kertas semen juga digunakan untuk 

membuat “telur” Warak. Susunan kerangka bambu, balutan kertas semen, 

dan warna catnya dibuat menyerupai telur yang sesungguhnya. Bentuknya 

bulat oval, berdiameter lebar sekitar 40 cm dan panjang sekitar 60 cm, 

serta berwarna cokelat muda atau krem sebagaimana warna telur ayam. 

Bentuk telur atau endhog (Jw) ini diletakkan di antara dua kaki belakang 

Warak. Ikatan benang kasur atau kawat cukup kuat melekatkan “telur” 

tersebut agar tidak lepas atau bergeser pada saat penyajian. 

- Kertas warna-warni, biasanya menggunakan jenis kertas minyak atau 

grenjeng. Lembaran-lembaran kertas warna-warni tersebut dipotong dalam 

bentuk lajur-lajur panjang dengan ukuran lebar kurang lebih 10 cm. Lajur-

lajur kertas itu kemudian dilipat dan diguntingi kecil-kecil pada salah satu 

sisi lipatan, sehingga menghasilkan bentuk menyerupai bulu binatang. 

Kertas warna-warni yang telah diguntingi menyerupai bulu binatang 

tersebut dikumpulkan dalam kelompok warna sejenis. Biasanya terdiri dari 

kelompok warna kuning, merah, biru, hijau, dan putih. Selanjutnya, kertas-

kertas itu ditempelkan pada tubuh Warak secara rapat dan rapi. Sisi kertas 

yang tidak diguntingi diberi lem kertas dan ditempelkan pada seluruh 
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permukaan badan Warak. Untuk memunculkan bagian kertas yang 

diguntingi menjadi menyerupai bulu, maka penempelan dilakukan secara 

bertahap dimulai dari bagian bawah terlebih dahulu. Penempelan dimulai 

dari bagian kaki, kemudian disusul bagian badan, dan terakhir pada bagian 

leher. Susunan warna bulu adalah selang-seling dengan pola berulang, 

misalnya biru, hijau, kuning, putih, merah, kemudian diulangi lagi biru, 

hijau, kuning, putih, merah, dan seterusnya. Setelah semua bagian tertutup 

dengan tempelan kertas yang membentuk bulu, maka langkah terakhir 

adalah mengusap dengan tekanan tertentu semua susunan bulu tersebut 

dari arah belakang ke depan. Proses ini dilakukan secara bertahap, 

sehingga akhirnya diperoleh susunan bulu yang rapi terbalik. Tidak seperti 

lazimnya bulu binatang yang rebah ke arah belakang, merapat, dan 

menutupi permukaan kulit. Bulu Warak justru tersusun terbalik ke depan. 

Ada maksud atau simbol tertentu di balik susunan bulu yang terbalik ini. 

Kertas warna-warni juga dimanfaatkan untuk menutup dan menghias 

batang penyangga Warak. Selain itu juga untuk membuat “kembang 

mayang” atau “kembang manggar” sebagai hiasan pelengkap ritual.   

 Alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah patung Warak, antara 

lain gergaji, palu, pahat, ketam atau penyerut kayu, pisau, gunting, dan kuas. 

Proses pembuatannya bisa selesai dalam waktu 1-5 hari, tergantung besar kecil 

ukuran dan tingkat kerumitannya. Diperlukan tenaga beberapa orang perajin untuk 

menciptakan Warak yang kuat dan indah.  
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 Selain itu diperlukan pula perajin yang mengetahui “pakem” atau 

panduan estetis simbolis patung Warak Ngendog untuk memandu proses 

pembuatan. Dengan adanya pemandu dalam setiap kelompok pembuat  Warak, 

maka nilai-nilai estetis dan simbolis Warak tetap terjaga. Lewat kebersamaan 

kelompok pembuat Warak tersebut juga telah terjadi pewarisan nilai-nilai, 

terutama bila ada beberapa generasi dalam kelompok itu. Generasi yang lebih tua 

secara langsung atau tidak langsung akan mewariskan nilai-nilai dalam karya seni 

Warak pada generasi muda. 

 Sementara itu, Warak Ngendog juga dibuat dalam ukuran kecil. 

Fungsinya adalah sebagai barang souvenir atau mainan anak-anak. Ukuran tinggi 

dan panjangnya rata-rata sekitar 40 x 30 cm. Satu hari pembuatan oleh seorang 

perajin bisa menghasilkan 5 sampai 10 buah Warak kecil.  Bahan yang diperlukan 

juga lebih sederhana, bahkan biasa memanfaatkan barang-barang bekas. 

 Menurut penuturan Mbah Kamilah, seorang perajin souvenir warak dari 

Kampung Tireman Semarang, produksi warak dalam ukuran kecil telah ada sejak 

tahun 1945 an, setelah Indonesia merdeka. Dia membantu orang tuanya sejak 

umur 9 tahunan. Sekarangpun dia bersama beberapa tetangganya masih setia 

berkarya Warak Ngendog. Warga Kampung Tireman, serta warga di sekitar 

Masjid Kauman dan sepanjang jalan Mataram lambat laun mengembangkan sentra 

produksi Warak mainan. Masyarakat pengunjung ritual Dugderan adalah pangsa 

pasar yang menarik mereka berbisnis Warak mainan. Dari segi ekonomis usaha 

ini sangat menjanjikan. Tahun 1945 sampai sekitar tahun 1970an adalah masa 

keemasan produksi souvenir Warak. (Soetrisman, 2003:155-156) 
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 Namun seiring perkembangan zaman, idealisme para perajin yang ingin 

mempertahankan produksi bersaing dengan kenyataan bahwa produksi mereka 

dihargai sangat murah. Sangat sulit menjadikan produksi Warak sebagai 

gantungan ekonomis perajin mengingat kecilnya keuntungan yang diperoleh dari 

setiap penjualan. Dengan harga berkisar Rp 5.000 – Rp 15.000, sangat sulit 

menyesuaikan harga bahan baku, imbalan kerja, keuntungan, dan kebutuhan 

hidup. Saat ini hanya tinggal beberapa perajin yang masih mau memproduksi 

Warak Ngendog. Menurut penulis, salah satu hal penyebab merosotnya jumlah 

perajin, kuantitas produksi, ketertarikan warga, dan harga jual adalah tiadanya 

kreativitas pengembangan produk. 

 Karya ditinjau dari bahan dan teknis pembuatan yang sederhana dan 

tidak tahan lama menjadikan Warak Ngendog berharga murah. Hanya kalangan 

masyarakat yang notabene berekonomi kurang mampu yang berminat membeli, 

karena harganya yang murah. Masyarakat dari kalangan menengah ke atas atau 

para wisatawan pendatang tidak tertarik membeli karena ”bertentangan” dengan 

selera estetis mereka. Rasanya perlu untuk memproduksi Warak dengan bahan 

dan teknik pembuatan yang lebih kreatif agar produksi bisa bangkit lagi dan 

menarik masyarakat dari berbagai kalangan untuk memilikinya sebagai benda 

souvenir khas Semarang yang unik dan berkualitas baik. Bahan logam, fiberglass, 

kaca, kayu, atau yang lain bisa dijadikan alternatif.  
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 Gambar 28 

 Warak Ngendog sebagai souvenir atau mainan dengan ukuran yang kecil 
(Sumber: Supramono, 2004) 

 
 

 Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Warak Ngendog yang 

difungsikan sebagai souvenir atau mainan antara lain; 

- Kayu. Jenis kayu yang sering digunakan adalah jenis kayu sengon atau 

kayu randu, karena kayunya cukup lunak untuk dibentuk, cukup kuat, 

ringan, dan murah harganya. Kayu digunakan untuk rangka atau 

konstruksi Warak. Bahan kayu diolah sedemikian rupa menggunakan alat 

gergaji, pisau, dan palu. Bahan kayu diolah menjadi empat buah kaki, 

badan, dan leher Warak. Adakalanya leher Warak dibuat dari plat logam 

seng atau yang lain. Tujuannya, ketika Warak diangkat atau ditarik maka 

kepala Warak dapat bergerak-gerak lentur ke depan belakang atau ke kiri 

kanan.  
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Gambar 29 

Perajin sedang merangkai kerangka dasar bentuk Warak mainan 
(Sumber: Supramono, 2004) 

 

Kepala Warak dibuat sederhana dari dua potong kayu yang bersusun dan 

dibentuk menyerupai mulut atas dan bawah. Untuk merangkai bahan kayu 

menjadi bentuk  Warak  diperlukan paku dan lem kayu. Untuk merangkai 

bahan kayu menjadi bentuk  Warak  diperlukan paku dan lem kayu. 

Selanjutnya konstruksi patung Warak itu diletakkan di atas sebuah papan 

berukuran panjang sekitar 30 cm dan lebar sekitar 15 cm. Pada bagian 

bawah papan di pasang dua pasang roda kecil dari kayu. Poros roda terbuat 

dari potongan bambu. Diperlukan empat potongan seng atau karet bekas 

yang ditekuk dan dipaku di bagian bawah papan untuk melekatkan poros 

roda-roda agar dapat berputar dengan baik. Seutas tali dipasang di bagian 
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depan papan alas atau bahkan di leher warak. Tali ini digunakan untuk 

menarik Warak kecil tersebut agar dapat menggelinding kemanapun anak 

kecil membawanya bermain. Ada kalanya, kepala, papan alas, dan roda 

disajikan dalam warna dasar kayu. Namun, agar lebih menarik banyak 

perajin yang mengecat bagian-bagian tersebut. 

- Kertas warna-warni dari kertas minyak atau kertas grenjeng. Proses 

pembuatan, penempelan, dan pola penyusunannya sama dengan Warak 

untuk media ritual. 

- Telur atau “telur-teluran”. Sejak awal kemunculan tradisi Dugderan, 

patung Warak dalam bentuk kecil sangat dicari para pengunjung, terutama 

dari kalangan anak-anak. Seperti biasanya, setiap patung Warak selalu 

diberi “telur” atau endhog (Jw) di antara dua kaki belakangnya, sehingga 

akhirnya disebut Warak Ngendog. Namun untuk Warak mainan, para 

perajin atau pedagangnya meletakkan telur sesungguhnya. Telur ayam atau 

itik yang sudah direbus sengaja dipasang pada Warak mainan. Tujuannya 

adalah untuk lebih memikat anak-anak untuk membelinya, mengingat telur 

rebus termasuk makanan yang sangat lezat. Namun pada zaman dahulu 

harga telur mahal, sehingga hanya orang mampu yang sering makan telur. 

Masyarakat biasa makan telur hanya pada saat-saat tertentu, misalnya saat 

kenduri atau selamatan, pesta perkawinan, atau lebaran.  Ternyata 

kreativitas ini ditanggapi positif oleh para orang tua saat itu. Sebagai 

makanan istimewa, telur pada Warak mainan dijadikan sebagai hadiah 
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pancingan bagi anak-anak agar lebih bersemangat untuk ikut berpuasa 

pada Bulan Ramadan, tepat sehari setelah usai ritual Dugderan. 

 Warak Ngendog mainan hanya dibuat menjelang ritual Dugderan. 

Sekitar tiga bulan sebelum bulan Ramadan atau bulan puasa, para perajin di 

sekitar wilayah Kauman  mulai menyiapkan bahan baku dan membuatnya dalam 

rumah-rumah mereka. Dahulu banyak sekali rumah-rumah yang dijadikan 

aktivitas perajin Warak Ngendog mainan. Mereka melibatkan anggota 

keluarganya untuk bersama memproduksi karya Warak Ngendog. Puluhan bahkan 

ratusan karya berhasil diciptakan. Karya-karya itu dijajakan di sepanjang area 

pasar rakyat dalam rangka Dugderan. Mengingat bahan dan teknik pembuatan 

yang sederhana, maka harga jualnya pun sangat terjangkau atau bisa dikatakan 

murah.  

 Di zaman modern, era Warak Ngendog mainan semakin pudar. 

Banyaknya mainan dari dalam negeri maupun luar negeri yang lebih bagus secara 

kualitas bahan dan teknik pembuatan serta model yang mengikuti trend telah 

mengubah pilihan anak-anak modern. Warak Ngendog mainan akhir-akhir ini 

telah mengalami penurunan produksi yang tajam. Jumlah perajinpun semakin 

berkurang.  

 Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kreativitas produksi, rendahnya 

minat generasi muda untuk meneruskan usaha kerajinan Warak Ngendog,  serta 

prospek pasar yang tidak menguntungkan. Warak Ngendog hanya muncul sebagai 

selingan pajangan pedagang Dugderan ditengah-tengah sesaknya aneka karya 

kerajinan lain dan mainan modern. Meskipun begitu Warak Ngendog kecil tetap 
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ada saja yang mencari, karena para pengunjung merasa tidak lengkap menghadiri 

Dugderan tanpa oleh-oleh patung Warak Ngendog kecil.  

 Namun, Warak Ngendog kecil hanya sebagai souvenir sesaat atau 

sekedarnya bagi para pengunjung Dugderan. Karena kualitas bahan dan 

pembuatan yang masih sederhana, maka Warak Ngendog kecil akan segera rusak 

setelah beberapa saat dimainkan atau dipajang.    
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BAB  IV 

PERWUJUDAN INTRAESTETIS KARYA  WARAK NGENDOG 

 

4.1.  Desain Warak Ngendog 

Patung Warak sesuai kaidah Islam hanya merupakan  karya seni penarik 

perhatian dan media simbolis dalam ritual tradisi Dugderan, bukan media syirik 

sebagai patung yang dipuja, dihormati atau disembah.  Patung Warak dibuat dari 

bahan yang tidak permanen dan tidak disimpan dalam waktu lama. Bahkan, begitu 

usai ritual patung tersebut digeletakkan begitu saja hingga akan cepat rusak 

dengan sendirinya. Perlakuan semacam itu bertujuan agar masyarakat tidak terlalu 

mengkultuskan atau menjadikannya sebagai benda keramat yang akan 

mendatangkan kekuatan magis dan sebagainya sehingga akan menjurus syirik.  

Bentuk Warak secara kaidah Islam sama sekali tidak menggambarkan 

makhluk hidup yang ada di bumi. Ada golongan umat Islam yang membolehkan 

menggambarkan bentuk makhluk hidup secara utuh, ada golongan yang 

membolehkan namun tidak utuh lewat penggambaran bagian per bagian, dan ada 

pula yang melarang keras penggambaran makhluk hidup. Warak dibuat dalam 

bentuk binatang khayal yang merupakan gabungan dan stilasi dari beberapa 

bagian makhluk hidup.  Secara prinsip perbentukan tersebut dapat diterima oleh 

berbagai golongan umat Islam maupun masyarakat yang lain.  
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Gambar 30 

Warak berkepala naga 
(Sumber: Supramono, 2004) 

 

Bila diamati bagian per bagian, ada  kepala berbentuk  naga sebagai 

distorsi dan stilasi gabungan antara ular, singa, dan kijang. Ada juga yang 

mengatakan berkepala kilin, binatang suci di daratan Cina dengan bentuk 

menyerupai binatang jerapah.  

Keempat kakinya berbentuk kaki unggas dengan cakar yang tajam. Badan 

patung menunjukkan badan binatang mamalia seperti sapi atau kambing, karena 

bila dilihat ukuran besarnya ketika diarak bisa disebandingkan dengan badan sapi 

untuk Warak ukuran besar atau kambing untuk Warak ukuran sedang. Pada 

Warak mainan yang berukuran kecil bisa disebandingkan dengan ukuran badan 

kancil atau anak kambing. Bagian ekor menyerupai ekor singa atau sapi yang 

mendongak.  
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Gambar 31 

Kaki warak berbentuk cakar 
(Sumber: Supramono, 2004) 

 

Gabungan berbagai bagian binatang itu menciptakan bentuk binatang 

khayal, imajinatif atau di luar kewajaran pikir masyarakat. Daya imajinatif 

tersebut ditambahi dengan warna-warna menyolok pada bulunya yang menempel 

dalam posisi terbalik.  Semakin unik lagi dengan adanya telur atau endhog (Jw) di 

antara dua kaki belakang patung, sehingga selanjutnya dikenal dengan nama 

Warak Ngendog.  

Setiap bagian tercipta dari sumber ide tentang binatang-binatang simbolis 

yang berbeda. Pemilihan binatang-binatang simbolis yang diintegrasikan dalam 

penciptaan Warak Ngendog mengacu pada konsep tema atau tujuan dari 

penciptaan dan penyajiannya pada ritual Dugderan.  Warak Ngendog diciptakan 

sebagai suatu bentuk unik yang dapat menarik perhatian pengunjung ritual 

Dugderan.  
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Gambar 32 

“Telur” atau endhog warak 
(Sumber: Supramono, 2004) 

 

Selain itu Warak Ngedog dimuati nilai simbolis yang pemaknaannya 

berdasarkan kesepahaman kultural masyarakat yang menciptakan, menyajikan, 

dan mengapresiasinya. Sebagai media dalam ritual keagamaan, Warak Ngendog 

mengusung misi ajaran atau dakwah bagi umat muslim dan masyarakat pada 

umumnya.  

Kesepahaman kultural yang melatarbelakangi penciptaan, penyajian, dan 

pemaknaan nilai-nilai simbolis tersebut menentukan ide-ide yang diintegrasikan 

dalam sebuah desain Warak Ngendog. Pemilihan bentuk-bentuk yang akan 

diintegrasikan tidak asal dalam pertimbangan. Desain Warak Ngendog berasal 

dari ide-ide yang berakar pada masyarakat saat itu.  

Seniman yang menciptakannya menggabungkan bentuk-bentuk binatang 

yang paling dikenal dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Semarang, 
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baik kehidupan nyata sehari-hari maupun yang bersifat mitos. Selain berdasarkan 

ide-ide dari binatang-binatang nyata dan atau mitos yang paling dikenal dan 

berpengaruh, pemilihannya juga mempertimbangan dengan kebutuhan nilai-nilai 

simbolis yang akan disampaikan lewat karya. 

Secara Islam, Warak berasal dari bahasa Arab, wara yang artinya menjaga 

atau mengendalikan. Dari arti kata tersebut tersirat sesuatu yang harus dijaga atau 

dikendalikan. Secara lahiriah, sesuatu yang harus dijaga atau dikendalikan 

menunjuk pada suatu wujud yang liar dan tidak terkendali.  Sesuatu yang liar 

berarti tidak atau sulit dikenali, sangat mempengaruhi kehidupan, menakutkan, 

dan bisa menimbulkan kerusakan.  Bila dikaitkan dengan batiniah, sesuatu yang 

sulit atau tidak dikenali, sangat mempengaruhi kehidupan, menakutkan, dapat 

menimbulkan kerusakan, tak pernah berhenti atau tak pernah puas, dan sering 

muncul secara tak terencana, sehingga harus dikendalikan adalah hawa nafsu. 

Hawa nafsu  antara lain nafsu makan, nafsu seksual, nafsu menghancurkan, nafsu 

memiliki, dan nafsu menguasai. Hawa nafsu yang tak terkendali identik dengan 

binatang. Binatang tak memiliki akal, rasa, dan hati yang bisa mengendalikan 

nafsunya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pencipta karya harus mampu 

mewujudkan simbol nafsu dalam wujud binatang liar yang sulit dikenali, namun 

berpengaruh dalam kehidupan. Untuk mewujudkannya, seniman penciptanya 

menggali ide dengan menyarikan binatang mitos dan realita masyarakat Semarang 

saat itu. 
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Masyarakat Semarang saat itu terdiri dari mayoritas etnik Jawa, termasuk 

di dalamnya Jawa Islam dan Jawa yang menganut kepercayaan sebelum Islam 

masuk. Selain itu banyak juga warga etnik Tionghoa, Arab, Koja atau India-

Pakistan, Melayu, dan beberapa pendatang dari suku-suku di sekitar Jawa. 

Binatang mitos liar, paling menakutkan, paling berbahaya, paling kuat, dan paling 

berpengaruh pada masyarakat Jawa maupun Tionghoa yang mayoritas di 

Semarang adalah naga.  

Sebagai binatang mitos yang paling berpengaruh, naga diwujudkan pada 

bagian kepala dan leher Warak sebagai bagian yang paling menonjol. Untuk 

bagian badan, kaki, ekor, dan telur bersal dari bentuk binatang nyata yang dekat 

dengan masyarakat, yaitu mamalia dan unggas piaraan. 

 

4.1.1. Naga dalam Desain Warak Ngendog 

Naga adalah binatang mitos. Naga dianggap binatang yang paling ditakuti 

dan berpengaruh di antara semua binatang khayal maupun nyata yang ada dalam 

kehidupan masyarakat. Secara universal binatang mitos ini ada dalam masyarakat 

Jawa dan Indonesia pada umumnya, Cina dan wilayah-wilayah pengaruhnya, 

bahkan di Yunani dan sekitarnya. 

Di masyarakat Jawa, naga dikenal lewat cerita pewayangan. Perlu 

diketahui bahwa wayang adalah kesenian yang sangat digemari masyarakat pada 

zaman Hindu. Tokoh, cerita, dan simbol-simbol ajarannya sangat dikagumi oleh 

masyarakat saat itu. Bahkan, dalam usaha menarik simpati atau mempertahankan 

kepercayaan rakyat terhadap raja, putri, dan para bangsawan, para raja , putri, dan 
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para bangsawan itu mengidentikkan dirinya dengan tokoh pewayangan yang baik 

dan dikagumi rakyat. 

 Sebagai misal, Prabu Dharmawangsa dari Singasari menganggap dirinya 

sebagai keturunan Dewa Brahma sang pencipta dunia dan Prabu Erlangga dari 

Kahuripan dipercaya sebagai penjelmaan Krisna, raja bijaksana titisan Dewa 

Wisnu sang pengatur dunia. Selain itu ada Prabu Brawijaya, raja terakhir kerajaan 

Majapahit, yang dipercaya sebagai Yudhistira atau Puntadewa. Puntadewa adalah 

putra pertama dari lima bersaudara Pandawa. Puntadewa adalah raja Amarta yang 

sangat bijak, baik hati, halus budi, dan suka memberi tanpa pamrih. Sifat ini 

tercermin nyata ketika Brawijaya memberi keleluasaan pada putra-putranya dari 

negeri Campa, para pedagang, dan ulama musyafir dari Arab dan Gujarat untuk 

menyebarkan Islam. Bahkan, Brawijaya memberikan wilayah Demak pada 

putranya yang bernama Raden Patah untuk dijadikan sebagai pusat perkembangan 

Islam. Dari wilayah Demak Islam dapat berkembang dengan pesat, utamanya di 

Pulau Jawa.  

Untuk mengenang kebaikan Prabu Brawijaya, jasad Prabu Brawijaya 

dimakamkan di kompleks Masjid Demak, meskipun beliau tidak beragama Islam. 

Nisan makamnya dibuat istimewa dengan ukuran  panjang sekitar 5 meter, paling 

panjang di antara nisan-nisan yang ada. Menurut tuturan salah seorang penjaga 

makam dan museum kompleks Masjid Agung Demak, hal tersebut dimaksudkan 

untuk mengenang Prabu Brawijaya sebagai tokoh yang istimewa, meskipun 

beragama Hindu beliau tetap memberikan keleluasaan dan dukungan untuk 

keberhasilan penyebaran Islam. 
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Gambar 33 

Ukiran Nagaraja sebagai bentuk triwikrama Hyang Antaboga  
terukir di atas perangkat gamelan Jawa  

(Sumber: Supramono, 2005) 
  

Dalam dunia wayang dikenal tokoh Hyang Antaboga atau Anantaboga. 

Dia adalah dewa penguasa bumi yang bersemayam di Saptapratala, yaitu istana di 

bawah bumi  lapis ke tujuh. Bila sedang murka dia bisa ber-triwikrama atau 

menjelma menjadi seekor ular naga yang sangat besar, sangat kuat, dan sangat 

berbisa. Kepala ular ini mempunyai moncong seperti buaya tapi tidak terlalu 

panjang dengan deretan gigi yang tajam. Di dagunya ada jenggot. Lidahnya 

menjulur panjang. Sebuah mahkota indah menghiasi kepalanya. Badan ular naga 

itu sangat besar dan panjang. Kulitnya bersisik hijau gelap dan bercorak indah. 

Ujung ekornya terdapat semacam benjolan dihiasi semacam gelang berkilauan. 

Antaboga berputra Dewi Pertiwi yang diperistri Prabu Kresna, Dewi 

Nagagini yang diperistri Raden Wrekodara, Pratiwanggana, dan Nagatatmala. 

Keempat putra Antaboga tersebut sangat cantik dan tampan, namun bila murka 
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mereka bisa berubah pula menjadi ular besar atau naga. (Soetarno, 1990:22-23) 

Mereka mewarisi kesaktian ayahnya dan sebagai putra dewa penguasa bumi 

mereka diserahi tugas untuk mengatur tata kehidupan yang berkaitan dengan 

bumi. Salah satu yang terkenal adalah Dewi Pertiwi atau Ibu Pertiwi, dewi yang 

memberikan kesuburan dan keberhasilan dalam pertanian. Banyak sekali tradisi 

mayarakat Jawa yang dilakukan untuk memberi penghormatan dan persembahan 

pada Dewi Pertiwi. Dewi ini sangat besar jasa-jasanya dalam memberi rezeki 

pangan yang melimpah dalam kehidupan mayarakat Jawa yang agraris. 

Pada zaman Walisanga, unsur-unsur budaya lokal mampu dikemas lebih 

menarik dan lengkap dengan muatan nilai-nilai agama. Wujud ular naga tetap 

dimunculkan dalam bentuk-bentuk wayang kulit. Deskripsi bentuknya mengacu 

pada mitos masyarakat dengan penggambaran sebagaimana disebutkan di atas.  

Tokoh wayang yang menggambarkan bentuk ular naga antara lain ular naga 

tiwikrama dari Hyang Antaboga dan para putra-putrinya.  

Selain itu, sosok naga muncul pada wayang gunungan.  Gunungan adalah 

wayang berbentuk stilasi gunung dengan segala isinya. Gunungan berbentuk 

seperti kerucut yang menunjuk ke atas. Gunungan terdiri dari dua sisi. Sisi depan 

bisa dibagi dalam tiga bagian, yaitu bagian bawah, tengah, dan atas.  

Bagian bawah gunungan terdapat gambar pintu gerbang dijaga dua raksasa  

di kanan kirinya.  Bagian tengah tepat di atas pintu gerbang ada gambar binatang 

mamalia berhadapan, harimau di kiri dan banteng di kanan. Bagian atas terdapat 

sebatang pohon yang banyak dahan dan daunnya. Di batangnya terdapat ular besar 

yang membelit. Di cabang-cabang pohon terdapat binatang-binatang “dunia atas” 
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yaitu burung. Penggambaran sisi bagian depan sangat rinci dengan komposisi 

simetris kanan kiri. Sunggingan dan warnanya sangat indah dan menarik.   

Sementara itu, sisi bagian belakang menggambarkan satu kepala raksasa dengan 

rambut api yang berkobar. Warnanya dominan hitam dan merah.   

Wayang gunungan adalah wayang yang sangat penting kedudukannya di 

antara ratusan tokoh wayang. Gunung mempunyai fungsi sebagai simbol 

penunjuk awal, pergantian, dan akhir cerita. Di awal cerita gunung ditancapkan di 

tengah pakeliran dengan posisi condong ke kanan sebagai simbol wayang belum 

dimulai bagaikan dunia yang belum beriwayat. Saat cerita dimulai atau saat 

berganti adegan gunungan dicabut, diangkat dan diputar-putar oleh sang dalang, 

lalu ditancapkan berjajar dengan deretan tokoh-tokoh baik. Untuk jeda atau 

menunggu lanjutan adegan, gunungan ditancapkan lagi di tengah pakeliran 

dengan sedikit condong ke kiri.  

Gunungan bisa dikatakan sebagai pusat atau intisari dari pertunjukan 

wayang. Bentuk menyerupai kerucut gunung yang tinggi menunjukkan simbol 

bahwa pertunjukan wayang merupakan ajaran kehidupan yang bernilai sangat 

tinggi. Secara garis besar cerita wayang menggambarkan persaingan kebaikan 

dengan keburukan yang akhirnya dimenangi oleh kebaikan. Bentuk gunungan 

yang mengerucut ke atas serta muncul di awal, pergantian adegan, dan akhir cerita 

menyiratkan ajakan agar para penonton atau manusia selalu mengingat pada 

Tuhan Yang Maha Kuasa dalam setiap kesempatan.  

Penggambaran gunungan dalam dua sisi menunjukkan dua sisi kehidupan, 

yaitu sisi kedamaian atau kebaikan dan sisi amarah atau kejahatan. Sisi depan 
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gunungan adalah bagian yang paling banyak menyiratkan makna. Selain sebagai 

simbol kedamaian, sisi depan gunungan juga menggambarkan tiga tingkatan 

kehidupan, yaitu dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Hal ini mirip dengan 

tingkatan kehidupan dalam ajaran Hindu dan Budha. Namun, dalam kaitannya 

dengan misi dakwah Islam, sisi depan gunungan yang damai menggambarkan 

kedamaian Islam.  

Tiga tingkatan yang ada menunjukkan tingkatan syari’ah, hakikat, dan 

ma’rifat. Syari’at berarti menganut Islam sebatas dalam rutinitas ibadah 

keseharian. Hakikat berarti dapat memahami dan menghayati makna dibalik 

ibadah syari’at. Sedangkan ma’rifat berarti telah memeluk Islam secara 

seutuhnya. Lahir dan batin manusia benar-benar telah menyatu dalam Islam, 

sehingga setiap aktivitas kehidupan duniawinya merupakan cerminan ladang 

ibadah akhiratnya (lihat Hasyim,  1974: 26-27). 
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Gambar 34 

 Sunggingan naga membelit pohon kalpataru dalam gunungan wayang  
(Sumber: Supramono, 2005)  

 

Sosok ular naga terdapat dalam tingkatan hakikat  atau bagian atas 

gunungan dengan posisi membelit erat batang pohon “kedamaian”. Hal ini 

menyimbolkan dorongan agar umat manusia mampu memeluk Islam dengan 

sungguh-sungguh. Memeluk Islam dengan sungguh-sungguh akan membawa 

hidup penuh berkah di dunia dan akhirat. 

Pada zaman Walisongo juga, sosok naga konon pernah dapat dilihat secara 

nyata. Peristiwanya terjadi ketika rakyat Demak resah dan ketakutan dengan 

datangnya musim penghujan yang diikuti petir yang menyambar-nyambar sepanjang 

waktu. Musim penghujan seharusnya menjadi berkah bagi petani petani untuk mulai 

menanam padi, namun saat itu petani tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, diutuslah 
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salah satu murid Sunan Kalijaga yang bernama Ki Ageng Sela untuk mengendalikan 

keadaan. Dengan segala kemampuan dan karomah yang dimilikinya, Ki Ageng Sela 

dapat menghentikan kilatan-kilatan petir yang menakuti rakyat. Menurut legenda 

yang dipercaya masyarakat sampai saat ini, Ki Ageng Sela berhasil menangkap dan 

menenangkan naga yang menjadi biang terjadinya hujan petir. 

Keberhasilan Ki Ageng Sela menangkap dan menenangkan naga biang 

keresahan dan ketakutan diabadikan pada sebuah pintu berukir di Masjid Agung 

Demak. Pintu itu dikenal dengan “lawang bledheg”  atau pintu petir. Pintunya 

terdiri dari dua sisi dengan obyek utama berupa naga yang saling berhadapan. 

Ukiran pada pintu itu merupakan candra sengkala  “Naga Mulat Salira Wani” 

yang menunjuk pada tahun 1388 Saka, 887 Hijriyah atau 1466 Masehi. Tahun itu 

merupakan masa penting  yaitu  awal pembangunan Masjid Agung Demak 

(disadur dari trankripsi di museum kompleks Masjid Agung Demak). 

           

Gambar 35 

Ukiran Bledheg pada salah satu pintu Masjid Agung Demak 
(Sumber: Supramono, 2005) 
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Naga bledheg pada salah pintu Masjid Agung Demak tersebut 

digambarkan jelas hanya bagian kepalanya saja. Moncongnya seperti moncong 

buaya yang terbuka dengan deretan gigi tajam di rahang atas dan bawah. Dari 

rongga mulutnya keluar semburat api. Matanya bulat, bagian tengahnya hitam 

dikelilingi warna putih. Di bagian belakang atas kepala terdapat dua tonjolan 

seperti tanduk sapi yang besar. Warna semua bagian kepala kuning keemasan. 

Sementara itu, bagian tubuh naga tak terlihat atau tersamar. Yang terlihat hanya 

bagian kepala di kelilingi oleh gumpalan api yang berkobar di mana-mana. Sesuai 

dengan namanya, pintu itu dominan dengan warna kuning keemasan dan merah 

sebagaimana warna yang menggambarkan panas api.  

Dari beberapa paparan di atas, naga dalam mitos Jawa merupakan binatang 

yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Dihormati karena merupakan 

penjelmaan keluarga dewa-dewi penjaga bumi. Selain itu juga sebagai simbol 

ajakan untuk memeluk Islam secara sempurna. Kemudian, naga juga sangat 

ditakuti karena wujudnya yang mengerikan dan kiprahnya yang dahsyat 

sebagaimana gelegar dan kilatan petir yang bisa menghancurkan apa saja. Tak ada 

satupun yang sepadan dengan kehebatan sang naga dalam mitos Jawa. 

Naga juga menjadi binatang mitos penting dalam budaya Cina. Naga 

sebenarnya adalah penjelmaan dari beberapa dewa yang memiliki kekuasaan 

tertentu. Para dewa itu menjelma menjadi bentuk naga pada saat-saat tertentu, 

terutama saat terusik oleh permohonan para manusia yang menembus tempat 

persemayamannya atau pada saat ada peristiwa penting yang memerlukan 

kemunculannya. Berdasarkan deskripsi naga dalam gambar-gambar buku atau 
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relief di berbagai bangunan khas Cina yang ada di Semarang, naga digambarkan 

seperti bentuk ular besar.  

Kepala naga terdiri dari moncong mulut buaya dengan deretan gigi yang 

tajam, mempunyai jenggot dan kumis panjang, mata tajam, dua tanduk seperti tanduk 

rusa, rambut surai seperti surai singa, lidahnya seperti kilatan api, dan hembusan 

nafasnya berupa uap panas atau bisa juga berupa uap air yang menggumpal-gumpal  

membentuk awan bertebaran. Awan bergumpal-gumpal yang diciptakannya 

melingkupi bagian badannya, sehingga badannya tampak tersamar, muncul dan 

tenggelam di antara awan.  Sisik naga terlihat jelas seperti susunan sisik ikan. Di 

sepanjang punggungnya terdapat sirip bergerigi. Ujung ekornya juga ada sirip 

panjang yang menyerupai nyala api. Menjadi lebih unik lagi, naga mempunyai empat 

buah kaki, sepasang di bagian depan dan sepasang lagi di bagian belakang. Kakinya 

menyerupai kaki burung rajawali yang jari-jarinya berkuku tajam. 

            

Gambar 36 

Naga dalam mitos Cina di salah satu bangunan  
kuil Gedung Batu Semarang 
(Sumber: Supramono, 2005) 
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Di dalam kebudayaan Cina, naga tidak dianggap sebagai binatang ganas 

dan harus ditaklukkan. Naga merupakan binatang yang terunggul di antara semua 

binatang dan sangat disegani karena dianggap sebagai pengejawantahan 

kehidupan (Shidarta, 2000:30). 

 Sebagai binatang yang terunggul dan disegani, naga tidak muncul setiap 

saat. Binatang mitos ini bersemayam di gua-gua, puncak gunung, bagian terdalam 

dari danau atau laut, rongga-rongga di bawah permukaan bumi, dan angkasa. 

Naga biasanya diam di persemayamannya selama musim dingin dan muncul pada 

musim semi di wilayah Cina. Naga muncul secara tidak jelas. Dalam 

kemunculannya, naga kadang menampakkan diri di balik gumpalan awan, namun 

kemudian menghilang lagi.  

Tidak semua orang bisa menyaksikan kemunculan naga. Hanya para pendeta, 

bangsawan, atau orang suci yang bisa melihat atau bahkan berkomunikasi dengan 

naga. Kemunculan naga dianggap menghembuskan kembali energi dunia. Dunia akan 

kembali bersemangat untuk menjalankan kehidupan. Secara umum, naga dianggap 

sebagai simbol produktivitas dan pembaharuan pada segenap makhluk hidup di 

dunia. Energi yang dihembuskan naga merupakan sari dari prinsip yang atau  

kepriaan.  

Dalam mitos Cina, ada sembilan jenis naga. Sembilan jenis naga itu adalah 

Naga Kuei, Naga Angkasa, Naga Rohani, Naga Harta Benda yang Tersembunyi, 

Naga Bersayap, Naga Bertanduk, Naga Air, Naga Kuning, dan Naga Hijau 

(Shidarta, 2000:31).     

Naga Kuei adalah naga yang mengendalikan kerakusan dan dosa. 

Biasanya dapat dilihat sebagai ragam hias pada benda-benda tembaga kuno. Naga 
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Angkasa adalah naga yang melindungi dan mendukung rumah-rumah dewa di 

langit. Naga Rohani adalah naga yang menciptakan hujan dan angin untuk 

kebaikan hidup manusia. Naga Hijau adalah naga pembawa keberuntungan yang 

tinggal di sebelah timur alam semesta. Kekuasaan-kekuasaan naga yang lain 

hampir sepadan dengan naga-naga yang disebutkan itu.  Yaitu kekuasaan yang 

mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia. 

Namun, dibalik kekuasaan yang membawa manfaat tersebut terdapat pula 

sifat yang menakutkan. Naga bisa saja murka dan menghancurkan alam semesta 

bila dia tersinggung yang amat sangat oleh ulah manusia, misalnya ada raja yang 

tidak bijaksana, peperangan antar manusia yang rakus kekuasaan atau perusakan 

lingkungan alam oleh tangan jahat manusia. Ketika terjadi kerusakan yang besar 

di muka bumi, maka sang naga akan menamatkannya dengan menelan qi atau sari 

dari prinsip inti dunia. Qi dilambangkan dengan bola kemilau yang selalu dikejar 

naga saat pertunjukan Liong sam si. Bila naga berhasil menelan qi, maka dunia 

akan kiamat (lihat Sidharta, 2000:31). 

Sebagaimana halnya dengan naga di Jawa, naga dalam budaya Cina adalah 

sosok binatang mitos yang terunggul atau paling hebat kekuasaannya. Selain 

membawa berkah, naga juga berkuasa untuk menghancurkan dunia, bahkan 

mampu membuat dunia kiamat. Oleh karena itu, umat  manusia harus selalu 

menghormatinya dan menjaga agar sang naga tidak tersinggung dan murka. 

Pengendalian murka sang naga menjadi kunci keberkahan dan keselamatan dunia.  

Semua yang liar, baik secara lahiriah maupun batiniah, harus dijaga dan 

dikendalikan. Di lepas seperlunya dalam rangka memenuhi kebutuhan manusiawi 
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sewajarnya, namun tetap dalam kaidah Islami.  Selebihnya harus dijaga agar tidak 

lagi muncul dan menimbulkan kerusakan. 

 

4.2.  Deskripsi Bentuk Warak Ngendog 

Warak Ngendog dapat dideskripsikan sebagai bentuk binatang khayal.  

Kepalanya berbentuk  naga sebagai distorsi dan stilasi gabungan ular, singa, dan 

kijang. Ada juga yang mengatakan berkepala kilin, binatang suci di daratan Cina 

dengan bentuk menyerupai binatang jerapah. Keempat kakinya berbentuk kaki 

unggas dengan cakar yang tajam. Badan patung menunjukkan badan binatang 

mamalia seperti sapi atau kambing, karena bila dilihat ukuran besarnya ketika 

diarak bisa disebandingkan dengan badan sapi untuk ukuran besar atau kambing 

untuk ukuran sedang. Pada Warak mainan dalam ukuran mini bisa disebandingkan 

dengan ukuran badan kancil atau anak kambing. Bagian ekor menyerupai ekor 

singa atau ekor sapi yang mendongak. 

Gabungan berbagai bagian binatang itu menciptakan bentuk binatang khayal, 

imajinatif atau diluar kewajaran pikir masyarakat. Daya imajinatif tersebut ditambahi 

dengan warna-warna menyolok pada bulunya yang menempel dalam posisi terbalik.  

Semakin unik lagi dengan adanya telur atau endhog (Jw) di antara dua kaki belakang 

patung, sehingga selanjutnya dikenal dengan nama Warak Ngendog.  

Sumber ide binatang khayal tersebut berasal dari binatang-binatang yang 

biasa dikenal atau ada di lingkungan masyarakat, khususnya di Semarang dan 

sekitarnya. Namun, lewat kreativitas penciptanya Warak Ngendog menjadi bentuk 

patung simbolis yang sangat menarik. 
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Dari deskripsi bentuk tersebut terdapat empat bagian penting yang dapat 

menunjukkan makna simbolis Warak Ngendog. Empat bagian penting itu adalah: 

1) kepala, 2) bulu yang berwarna menyolok dan tersusun terbalik,  3) tubuh 

binatang yang dapat ditunggangi manusia, dan 4) telur atau endhog diantara dua 

kaki belakangnya. 

Dalam perjalanan sejarah, sejak pertama kali ritual Dugderan diadakan 

sampai saat sekarang, muncul beberapa perubahan tentang wujud Warak 

Ngendog. Wujud Warak Ngendog berdasarkan perkembangan sejarah dapat 

dikelompokkan dalam tiga kategori. Tiga kategori itu adalah: 1) Warak Ngendog 

klasik, 2) Warak Ngendog baru, dan 3) Warak Ngendog kontemporer. 

Warak Ngendog kategori klasik adalah Warak Ngendog yang 

perwujudannya mengacu bentuk Warak Ngendog yang diciptakan sejak awal 

tradisi ritual Dugderan sampai sekitar tahun 1997-an. Susunan tubuh, bulu, dan 

telur Warak Ngendog serupa dengan deskripsi di atas. Satu hal khas yang 

menunjukkan wujud Warak Ngendog klasik adalah kepalanya. 

Kepala Warak Ngendog klasik dibuat secara sederhana. Sederhana dalam 

bentuk dan teknis pembuatannya. Bagian mulut terdiri dari dua lempeng setengah 

lingkaran yang dilekatkan pada salah satu bagiannya, sehingga membentuk mulut 

yang menganga. Deretan gigi tajam seperti bilah gergaji besar ditempelkan di 

mulutnya yang menganga. Di bagian atas kepala terdapat dua bilah lancip yang dapat 

dipersepsikan sebagai telinga atau tanduk. Bulu jenggot tebal dan panjang 

menggantung di dagu.  Warna kepala tetap menyolok sesuai warna bulu pada 

tubuhnya. 
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  Gambar 37 

Salah satu bentuk Warak Ngendog klasik yang masih ada 
(Sumber: Supramono, 2004) 

  

Dari perwujudan tersebut kita tidak bisa melihat secara jelas bentuk kepala 

yang diacu, sehingga muncul pendapat  bahwa Warak Ngendog berkepala naga 

atau kilin. Padahal keduanya adalah binatang yang berbeda. Namun secara prinsip 

keduanya adalah binatang yang sangat berpengaruh dalam mitos masyarakat. 

Kategori yang ke dua adalah Warak Ngendog model baru. Warak 

Ngendog model baru muncul mulai tahun 1998-an. Hal ini terkait dengan 

datangnya era reformasi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kebebasan 

berpendapat dan berekspresi tumbuh pada era baru itu. Perlu diketahui, bahwa 

sebelum tahun 1998 atau pada era Orde Baru terjadi pembatasan-pembatasan 

dalam berpendapat dan berekspresi. Termasuk di dalamnya pembatasan dalam 

ekspresi budaya.  

Yang menonjol adalah pembatasan ekspresi budaya Cina atau Tiong Hoa. 

Oleh penguasa Orde Baru pembatasan itu salah satunya adalah untuk menjaga 
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stabilitas keamanan. Hal ini dilatarbelakangi oleh peristiwa pemberontakan G 30 

S / PKI pada tahun 1965 yang diyakini dimotori oleh banyak orang-orang sosialis 

dan komunis Cina. Setelah pemberontakan dapat dipadamkan, segala gerak-gerik 

orang-orang Cina di Indonesia,  Warga Negara Indonesia keturunan Cina, bahkan 

orang-orang pribumi yang berhubungan dengan orang Cina atau WNI keturunan 

Cina diawasi oleh pemerintah. Khasanah budaya Cina yang sangat banyak tidak 

dapat diekspresikan secara bebas. 

Setelah era Orde Baru berakhir dan era Reformasi muncul, budaya Indonesia 

yang plural dapat kembali diekspresikan secara bebas. Termasuk di dalamnya budaya 

etnik Cina. Kelenteng-kelenteng, kawasan Pecinan, maupun kawasan lain semarak 

kembali dengan tradisi khas Cina. Tradisi khas Cina yang muncul lagi antara lain seni 

Barongsai, Liong Sam Si, wushu, dan ritual arak-arakan Kong Hu Cu.  

 

          

  Gambar 38 

Salah satu bentuk Warak Ngendog “baru” 
(Sumber: Supramono, 2004) 
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Datangnya era Reformasi berpengaruh dalam perwujudan Warak 

Ngendog. Tidak ada lagi ketakutan untuk menampilkan ekspresi seni, bahkan seni 

yang dipengaruhi etnik Cina. Naga sebagai binatang mitos terkemuka di Cina 

dapat secara vulgar diwujudkan sebagai kepala Warak Ngendog. Perwujudan baru 

ini lebih mempertegas bentuk Warak Ngendog sebagai gabungan bentuk binatang 

yang berpengaruh dalam masyarakat Jawa, Islam, maupun Cina. Masyarakat lebih 

mudah memahami bahwa Warak Ngendog itu berkepala naga. Sebagaimana telah 

dijelaskan, naga adalah binatang mitos yang paling berpengaruh pada masyarakat 

Jawa dan Cina. Dari penegasan kepala Warak Ngendog berbentuk naga, maka 

tidak ada lagi keragaman persepsi tentang wujud kepala Warak Ngendog.  

Mulai tahun 2000-an persepsi masyarakat Semarang tentang seni tradisi 

semakin beragam. Seniman maupun masyarakat tidak terlalu rinci memahami 

makna bagian per bagian dari wujud Warak Ngendog. Secara global mereka 

memaknai Warak Ngendog sebagai binatang khayal, bekepala binatang buas, 

berkaki empat, berbulu, berwarna mencolok, dapat ditunggangi manusia, dan 

dapat dipanggul dalam sajian tari atau arak-arakan. Pemahaman sederhana ini 

melatarbelakangi perwujudan Warak Ngendog kontemporer. 

Bila dikaji secara detail dari latar belakang sejarah, latar belakang pandangan 

Islam, Jawa, dan Cina tentang bentuk Warak Ngendog, serta makna ajaran Islam 

yang  terkandung, maka Warak Ngendog kontemporer merupakan karya yang naïf. 

Bila tidak terkendalikan secara kultural, bisa jadi akan mengurangi nilai-nilai estetis 

simbolis yang menjadi kekhasan dan keluhuran Warak Ngendog.  

Ada beberapa  Warak Ngendog yang dibuat oleh seniman tidak sesuai 

dengan kaidah bentuk maupun nilai-nilai Warak Ngendog. Warak Ngendog yang 

tidak sesuai itu antara lain berkepala seperti anjing atau serigala, berkepala seperti 
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harimau atau singa, memiliki anak yang menetas dari telurnya, bulu yang tidak 

membalik, atau bentuk yang tidak jelas. 

              

  Gambar 39 

Warak Ngendog kontemporer;  
berkepala seperti anjing atau srigala dan mempunyai anak 

(Sumber: Supramono, 2004) 
 

              

Gambar 40 

Warak Ngendog kontemporer; berkepala seperti singa atau harimau              
dan bulunya tidak membalik 

(Sumber: Supramono, 2004) 
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Gambar 41 

Warak Ngendog kontemporer;  
dibuat dari janur dengan bentuk binatangnya tidak terlalu jelas 

(Sumber: Supramono, 2004) 
 

Namun, bila ditinjau dari sudut pandang kreativitas pembuatan Warak 

Ngendog kontemporer tidak ada salahnya. Seniman akan semakin tertarik untuk 

membuat Warak Ngendog dalam berbagai variasi. Karya-karya patung Warak 

Ngendog tidak monoton dengan bentuk-bentuk yang itu-itu saja. Selain itu 

masyarakat penikmat pun akan terus-menerus tertarik untuk menyaksikan 

penampilan Warak Ngendog yang kreatif. Popularitas karya budaya tradisional ini 

akan terus terjaga di masyarakat pendukungnya, bahkan bisa lebih menarik 

masyarakat lain untuk mengaguminya. 

Kompromi budaya perlu didialogkan antara pihak-pihak yang menguasai 

pemahaman nilai-nilai dalam Warak Ngendog dan Dugderan secara komprehensif 

dengan seniman dan masyarakat yang dinamis berkembang. Tujuan dialog itu 

adalah untuk menjaga keluhuran nilai-nilai budaya dalam tradisi Dugderan dan 
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Warak Ngendog, sekaligus mengakomodasi kreativitas seniman dan masyarakat 

penikmatnya. 
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BAB V 

WARAK NGENDOG DALAM KAJIAN SEMIOTIK 

 

5.1. Analisis Semiotik Warak Ngendog 

Warak Ngendog merupakan susunan unsur-unsur visual yang 

dikomposisikan menjadi sebuah struktur karya seni rupa dengan menerapkan tata 

penyusunan mengacu pada prinsip-prinsip seni rupa. Sebagai karya seni 

tradisional, penerapan unsur-unsur dan prinsip-prinsip seni rupa terjadi sebagai 

proses yang alamiah dan konvensional. Artinya seniman pembuatnya berkarya 

dengan menggabungkan unsur-unsur dasar dari beberapa binatang, seperti kepala, 

leher, badan, kaki, dan ekor dalam susunan alami sebagaimana binatang-binatang 

yang hidup di dunia nyata. Pilihan tentang bagian-bagian bentuk dan hiasan-

hiasan pada Warak Ngendog merupakan kesepakatan dari masyarakat yang 

mendukungnya.  

Sintaksis  dalam Warak Ngendog berkaitan erat dengan analisis hubungan 

struktur visual yang ada pada karya, yaitu kajian tentang unsur–unsur dan prinsip–

prinsip seni rupa. Kajian sintaksis akan mempelajari hubungan antara tanda yang 

satu dengan tanda yang lainnya. Jadi dapat pula dikatakan sebagai kajian nilai 

intraestetis atau makna denotatif. Makna denotasi bersifat langsung, yaitu makna 

khusus yang terdapat dalam sebuah tanda, dan pada intinya dapat disebut sebagai 

gambaran sebuah petanda (lihat Berger, 2000:55 dan Morris, 1990).  

Kajian semantik artinya memaknai lewat interpretasi konotasi dan hubungan 

masing-masing tanda dengan acuannya  serta signifikasi tanda atau konsekuensinya 
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pada interpretant. Kemudian yang terakhir, kajian pragmatis digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara tanda, pengirim tanda, dan penerimanya (lihat Morris, 

1990:51, Zoest, 1992:7-10 dan Iswidayati,           2002 : 10). 

Van Zoest mengemukakan, bahwa kajian tentang tanda berpusat pada 

penggolongan sebagai berikut, yaitu: 1) sintaksis semiosis; mempelajari tentang 

hubungan antara tanda dengan tanda yang lain dan cara tanda-tanda tersebut 

bekerja sama, 2) semantik semiosis; menonjolkan hubungan tanda-tanda dengan 

acuannya dan menginterpretasikan hubungan tanda-tanda tersebut, dan 3) 

pragmatik semiosis; mementingkan hubungan antara tanda dengan pengirim dan 

penerimanya (lihat Van Zoest dalam Selian, 2007). 

Dalam kajian semiotik, karya Warak Ngendog diperlakukan sebagai teks 

yang dianalisis berdasarkan: 1) kata asal penyebutannya; 2) bentuk visualnya; dan 

3) tata cara penyajiannya dalam tradisi Dugderan. Karya Warak Ngendog 

merupakan sekumpulan tanda-tanda yang komunikatif dan mengandung makna 

pesan yang luhur bagi masyarakat pendukungnya. 

Tanda-tanda yang berupa kata asal penyebutannya, bentuk visual, dan tata 

cara penyajian Warak Ngendog dianalisis menggunakan teori Roland Barthes dan 

teori C.S. Pierce. Dalam gabungan teori tersebut, analisis sintaksis digunakan 

untuk mengetahui wujud karya tersebut. Sedangkan analisis semantik dan 

pragmatik digunakan untuk melihat lebih mendalam tentang kandungan makna 

yang ada pada karya tersebut. 

Makna-makna yang muncul dari analisis sintaksis dan semantik 

berdasarkan atas interpretasi peneliti menggunakan teori Barthes, yaitu 
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menggunakan konsep denotasi dan konotasi. Dalam analisis pragmatik, pengirim 

pesan adalah seniman pembuat dan pelaku penyajian Warak Ngendog, serta 

penerima pesannya adalah masyarakat yang menyaksikan atau masyarakat luas 

pada umumnya. 

 

5.1.1. Analisis Sintaksis; Kata ”Warak Ngendog” 

Warak berasal dari perpaduan beberapa binatang simbol budaya. Binatang 

itu berkepala “kilin”  sebagai binatang paling berkuasa dan berpengaruh di Cina 

dengan badan “bouraq” sebagai binatang suci kendaraan Nabi Muhammad saat 

Isra’ Mi’raj.  

Ada juga yang berpendapat bahwa warak berkepala naga, binatang simbol 

milik orang Cina dengan badan kambing, binatang yang banyak dimiliki orang 

pribumi Jawa dan sering digunakan untuk berkurban saat Idul Adha. Perpaduan 

beberapa binatang simbol milik beberapa kelompok etnik  masyarakat  tersebut 

diharapkan diikuti dengan semakin eratnya persatuan orang Cina dengan orang 

Jawa atau umat Islam.  

Ada pendapat yang mengatakan Warak merupakan “hadiah” dari warga 

Cina agar digunakan untuk memeriahkan tradisi ritual Dugderan sebagai bukti 

ketulusan mereka untuk bersatu dan berdamai guna menebus kesalahannya waktu 

membakar masjid besar saat pemberontakan warga Pecinan dulu. Namun 

pendapat tersebut sangat lemah dasarnya, karena hanya mengacu pada 

perbentukan kepala kilin atau naga pada Warak Ngendog. Sementara dari unsur 

nama, bentuk keseluruhan, dan makna karya lebih dominan pengaruh kebudayaan 
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Jawa dan Islam. Meski begitu, keragaman budaya multietnik tampak dalam 

keutuhan karya. 

Nama Warak Ngendog sebenarnya tidak sesuai dengan bentuk rekaan 

tersebut. Asal kata Warak Ngendog dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: 

a. Warak dalam bahasa Jawa sama artinya dengan mitos tentang binatang besar 

yang menakutkan karena mempunyai tanduk atau cula di wajahnya. Binatang 

yang ada tanduk atau cula di bagian mukanya bisa diidentikkan dengan badak, 

namun jelas sekali bentuk yang ada tidak ada kemiripan sama sekali dengan 

binatang badak.  Jadi yang dapat disimpulkan hanya binatang mitos yang 

menakutkan. 

b. Warak berasal dari kata  ”bouraq”.  Perubahan penyebutan menurut ”lidah” 

orang Jawa lazim terjadi, misalnya bulan Ramadhan menjadi Ramelan, Van 

Hendrik’s land menjadi Pendrikan, atau Schiet terrein (Ned; lapangan tembak) 

menjadi Seteran. ”Bouraq” dalam kisah Islam adalah kendaraan yang dinaiki 

Nabi Muhammad ketika melakukan Isra’ Mi’raj, yaitu perjalanan satu malam 

dari dari Masjidil Haram di kota Mekkah Arab Saudi ke Masjidil Aqsa di kota 

Yerussalem Palestina (Isra’) dan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul 

Muntaha, yaitu tempat dimana Allah Swt. dan para Rasul menemui Nabi 

Muhammad dan memberi perintah tentang kewajiban melaksanakan ibadah 

shalat bagi umat muslim.  

c. Warak berasal dari penyederhanaan kata ”biawarakake” (Jw: mengumumkan, 

memberitahukan). Kata tersebut tercantum dalam transkripsi sambutan Bupati 

Semarang ketika mengumumkan awal puasa saat ritual Dugderan. Bunyi 
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petikan kalimatnya adalah ... Ing sabanjuring Ingsun biwarakake, menawa ing 

wulan suci Ramelan iki poma dipoma sira kabeh den padha bisa nyegah 

utawa angurang-ngurangi panggawe maksiyat....   

d. Penamaan Warak berasal dari bahasa Arab “wara” atau ”wara’i” yang artinya 

taat atau patuh pada aturan. Dalam konteks lain dapat diartikan menjaga. 

Menurut pendapat ulama besar Semarang sekaligus ketua takmir Masjid Besar 

Kauman, KH. Hanief Ismail mengartikan wara sebagai ketaatan menjalankan 

kewajiban-kewajiban ibadah dan melaksanakan perbuatan baik, serta menjaga 

diri dari dosa dengan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. 

e. Warak Ngendog artinya warak yang bertelur (Jw: ngendhog). Endhog adalah 

kata benda yang sinonim dengan telur binatang jenis unggas atau reptilia. 

Ngendhog adalah kata kerja yang menunjukkan proses mengeluarkan endhog.  

5.1.2. Analisis Sintaksis; Bentuk Warak Ngendog 

Warak Ngendog dapat dideskripsikan sebagai bentuk binatang khayal.  

Kepalanya berbentuk  naga sebagai distorsi dan stilasi gabungan ular, singa, dan 

kijang. Naga adalah binatang mitos yang dipercaya muncul pada masyarakat 

Jawa, Cina, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ada juga yang mengatakan 

berkepala kilin, binatang suci di daratan Cina dengan bentuk menyerupai binatang 

jerapah. Keempat kakinya berbentuk kaki unggas dengan cakar yang tajam. Badan 

patung menunjukkan badan binatang mamalia seperti sapi atau kambing, karena 

bila dilihat ukuran besarnya ketika diarak bisa disebandingkan dengan badan sapi 

untuk ukuran besar atau kambing untuk ukuran sedang. Pada Warak mainan 
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dalam ukuran mini bisa disebandingkan dengan ukuran badan kancil atau anak 

kambing. Bagian ekor menyerupai ekor singa atau ekor sapi yang mendongak. 

Gabungan berbagai bagian binatang itu menciptakan bentuk binatang 

khayal, imajinatif atau diluar kewajaran pikir masyarakat. Hal ini terkait dengan 

kehati-hatian masyarakat yang mayoritas muslim dalam menampilkan wujud 

patung agar terhindar dari unsur syirik. Daya imajinatif tersebut ditambahi dengan 

warna-warna menyolok pada bulunya yang menempel dalam posisi terbalik.  

Semakin unik lagi dengan adanya telur atau endhog (Jw) di antara dua kaki 

belakang patung, sehingga selanjutnya dikenal dengan nama Warak Ngendog.  

Sumber ide binatang khayal tersebut berasal dari binatang-binatang yang 

biasa dikenal atau ada di lingkungan masyarakat, khususnya di Semarang dan 

sekitarnya. Namun, lewat kreativitas penciptanya Warak Ngendog menjadi bentuk 

patung simbolis yang sangat menarik. 

Dari deskripsi bentuk tersebut terdapat empat bagian penting yang dapat 

menunjukkan makna simbolis Warak Ngendog. Empat bagian penting itu adalah: 

1) kepala; 2) bulu yang berwarna menyolok dan tersusun terbalik;  3) tubuh 

binatang yang dapat ditunggangi manusia; dan 4) telur atau endhog diantara dua 

kaki belakangnya. 
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Gambar 42 
 

Contoh kepala Warak 
(Sumber: Supramono, 2007) 

 

Kepala Warak Ngendog terdiri dari moncong mulut yang memanjang ke 

depan dengan deretan gigi yang tajam. Giginya berwarna putih. Bibir mulutnya 

berwarna merah. Di ujung moncong depan bagian atas terdapat 2 lobang hidung 

kanan dan kiri. Kadang ditambahi lidah yang menjulur panjang, kumis panjang 

dan atau jenggot panjang. Matanya tampak besar dan melotot. Di bagian atas 

kepala dihiasi mahkota seperti tokoh pewayangan atau dua tanduk atau dua telinga 

panjang mendongak. Di sela-sela mahkota atau tanduk kadang diberi rambut 

surai. Kepala disangga oleh leher tegak lurus panjang. Leher berbulu menyolok 

dan tersusun terbalik sebagaimana warna dan susunan bulu pada badan dan kaki. 

Ada beberapa yang dihiasi sisik seperti ikan atau ular, khususnya Warak Ngendog 

yang berkepala naga ala Cina. Dari bentuk kepala inilah dapat ditangkap bentuk 

binatang khayal yang menakutkan bagi siapa saja yang melihat. 



156 

 

     

Gambar 43 
 

Bulu Warak Ngendog berwarna menyolok dan tersusun terbalik 
(Sumber: Supramono, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 44 
 

Penampang bulu Warak Ngendog tersusun terbalik 
 

Bulu binatang Warak Ngendog terbuat dari susunan kertas atau serabut 

atau surai plastik dengan warna yang menyolok. Warnanya biasanya terdiri dari 

 
 
                                           
                                 bulu tersusun terbalik 
 
 
 
 
 
                           
                               tubuh Warak Ngendog 
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warna kuning, merah, hijau, dan beberapa warna lain. Yang khas dari bulu 

binatang khayal ini adalah posisinya yang terbalik. Biasanya bulu binatang itu 

pangkalnya tumbuh dari kulit badan kemudian batang dan ujungnya cenderung 

melengkung ke arah kulit badan lagi. Namun, bulu Warak Ngendog batang dan 

ujungnya semuanya melengkung terbalik menjauhi kulit badannya, sehingga bulu 

Warak Ngendog terkesan kaku dan kasar. 

 
Gambar 45 

Tubuh Warak Ngendog dapat dinaiki seorang anak  
dan disajikan dengan cara dipanggul empat orang 

(Sumber: Supramono, 2003) 
 

Tubuh Warak Ngendog dibuat seukuran dengan binatang kuda atau sapi. 

Empat kaki yang kuat menyangga tubuhnya. Tubuh dan kakinya dibalut dengan 

bulu yang berwarna menyolok dan susunan terbalik. Kerangkanya dari kayu yang 

kuat. Keempat kakinya dihubungkan dengan rangkaian kayu atau bambu agar 

Warak Ngendog dapat dipanggul manusia. Struktur dan ukuran tubuh tersebut 
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disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan, bahwa Warak Ngendog harus bisa 

diarak dengan cara dipanggul oleh paling sedikit empat orang dan bisa dinaiki 

oleh seorang anak manusia atau bahkan oleh seorang dewasa. Namun seiring 

perkembangan zaman, cara mengarak Warak Ngendog tidak dipanggul tetapi 

dinaikkan pada mobil bak terbuka, dengan catatan ukuran dan struktur 

kerangkanya tetap mengacu pada Warak Ngendog yang baku. Ketentuan ini tidak 

berlaku pada Warak Ngendog mainan yang berukuran kecil. 

Bagian penting yang keempat adalah endhog (Jw: telur). Endhog adalah kata 

benda yang sinonim dengan telur binatang jenis unggas atau reptilia. Ngendhog 

adalah kata kerja yang menunjukkan proses mengeluarkan endhog. Endhog  atau 

”telur” pada Warak Ngendhog dibuat seukuran bola kaki dengan bahan kertas yang 

membalut kerangka bambu. Pada warak mainan ”telur” bisa berupa ”telur” buatan 

atau bisa juga telur ayam atau itik yang sudah direbus matang. Alasan pemberian telur 

matang adalah menarik minat anak kecil untuk memiliki warak mainan. 

        

Gambar 46 

“Telur” atau endhog warak 
(Sumber: Supramono, 2004) 
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5.1.3. Analisis Sintaksis; Penyajian Warak Ngendog 

 Warak Ngendog disajikan dalam tradisi ritual Dugderan masyarakat 

Semarang. Mempertimbangkan konteks kompromi antarpersepsi umat Islam 

dalam memandang keberadaan sebuah ”patung”, maka Warak Ngendog 

diciptakan dalam wujud yang tidak permanen. Wujud yang tidak permanen itu 

hanya dapat disajikan secara sempurna dalam momentum ritual Dugderan setahun 

sekali. Setelah ritual biasanya akan digeletakkan begitu saja dan dibiarkan rusak 

begitu saja atau ada yang disimpan seperlunya untuk efisiensi pembuatan di tahun 

berikutnya. 

 Ritual Dugderan dilaksanakan pada sore hari setelah Shalat Asar di hari 

terakhir Bulan Ruwah atau Sya’ban, tepat satu hari menjelang datangnya Bulan 

Ramadhan. Tempat ritual terdiri dari ”istana” Sang Bupati Semarang (sekarang 

Walikota), Masjid Besar Kauman, dan alun-alun serta jalan-jalan umum. Masjid 

Besar Kauman menjadi titik pusat semua tempat tersebut. 

Inti ritual Dugderan adalah kerelaan Sang Bupati, penguasa atau  umara 

untuk silaturahmi menemui para ulama di Masjid Besar Kauman. Berdasarkan 

proses halaqah, yaitu pengamatan, penghitungan, dan musyawarah antara tokoh-

tokoh yang hadir diputuskanlah kapan masuk Bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan 

adalah bulan mulia yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh masyarakat, karena 

dalam bulan itu umat Islam diwajibkan puasa, bahkan ibadah-ibadah sunah 

maupun perbuatan baik lainnya akan diberi pahala yang berlipat-lipat ganda. 

Setelah diumumkan keputusan halaqah oleh Sang Bupati, selanjutnya 

ditegaskan dengan pemukulan bedug dan penyulutan meriam, serta pengarakan 
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Warak Ngendog di sepanjang jalan disaksikan masyarakat luas. Selain 

pengumuman lisan Sang Bupati yang kemungkinan didengarkan sebagian kecil 

masyarakat, masyarakat luas seantero Semarang tetap mengetahui isi 

pengumuman dan pesan-pesan yang ada lewat tanda bunyi bedug dan meriam, 

serta disaksikannya Warak Ngendog yang diarak berkeliling kota. 

Warak Ngendog dibuat dalam struktur dan ukuran tubuh disesuaikan 

dengan ketentuan dan kebutuhan, bahwa Warak Ngendog harus bisa diarak dalam 

pentas atau arak-arakan Dugderan dengan cara dipanggul oleh paling sedikit 

empat orang dan bisa dinaiki oleh seorang anak manusia atau bahkan oleh seorang 

dewasa. Namun seiring perkembangan zaman, cara mengarak Warak Ngendog 

tidak dipanggul tetapi dinaikkan pada mobil bak terbuka, dengan catatan ukuran 

dan struktur kerangkanya tetap mengacu pada Warak Ngendog yang baku. 

Dari paparan di atas, penyajian Warak Ngendog secara sintaksis semiosis 

meliputi: 1) wujud yang khayal, terstruktur tertentu, dan tidak permanen; 2) 

menjadi bagian dari ritual Dugderan dengan waktu, tempat, dan urutan yang telah 

disepakati; dan 3) disajikan dengan cara dipanggul oleh empat orang di ujung 

keempat kakinya serta dinaiki orang pada punggungnya. 

 

5.1.4. Analisis Semantik; Kata Warak Ngendog 
Kata ”Warak Ngendog” berasal dari kata ”warak” dan ”ngendog”. Bila 

dimaknai secara semantik berdasarkan analisis sintaksis katanya, dapat diartikan 

sebagai berikut: 

a. Warak dalam bahasa Jawa sama artinya dengan mitos tentang binatang besar 

yang menakutkan karena mempunyai tanduk atau cula di wajahnya. Bentuk itu 
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merujuk pada binatang bertanduk atau bercula seperti jerapah (Cina: kilin), 

rusa, sapi, kerbau, kambing, banteng, badak, atau bisa jadi binatang mitos 

naga. Jadi yang dapat disimpulkan adalah jenis binatang mitos yang 

menakutkan. 

b. Warak berasal dari kata  ”bouraq”.  Bouraq dalam kisah Islam adalah 

kendaraan yang dinaiki Nabi Muhammad ketika melakukan Isra’ Mi’raj, yaitu 

perjalanan satu malam dari dari Masjidil Haram di kota Mekkah Arab Saudi 

ke Masjidil Aqsa di kota Yerussalem Palestina (Isra’) dan perjalanan dari 

Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat dimana Allah Swt. dan para 

Rasul menemui Nabi Muhammad dan memberi perintah tentang kewajiban 

melaksanakan ibadah shalat bagi umat muslim. Dikarenakan persepsi 

masyarakat Arab saat itu, bahwa kendaraan yang biasa dinaiki adalah sejenis 

binatang berkaki empat (kuda atau unta) maka ada mitos bahwa bouraq itu 

mirip dengan kuda bersayap yang lari dan terbangnya laksana kilat. 

Memahami wujud dan fungsi bouraq sebagai kendaraan yang mengantar Nabi 

Muhammad bertemu dengan Allah Swt. dan para Rasul pendahulu, maka 

dapat dikatakan bahwa ”bouraq” merupakan ”binatang” yang paling utama 

dalam konteks budaya Islam. 

c. Warak berasal dari penyederhanaan kata biawarakake (Jawa: mengumumkan, 

memberitahukan). Biawara, wara-wara, warak atau pengumuman dari Sang 

Bupati tentang awal puasa merupakan sesuatu yang sangat dinantikan seluruh 

rakyat sebagai kepastian awal Ramadhan, karena saat itu tidak banyak yang 

memiliki kalender tercetak seperti saat sekarang. Dengan adanya ritual 



162 

 

Dugderan dan arak-arakan Warak maka rakyat Semarang merasa jelas dan 

mantap untuk mulai melaksanakan puasa Ramadhan. 

d. Penamaan Warak berasal dari bahasa Arab “wara” yang artinya taat atau patuh 

pada aturan atau menjaga. Taat menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah dan 

melaksanakan perbuatan baik, serta menjaga diri dengan menghindari 

perbuatan-perbuatan buruk. Ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk 

menjalankan semua hal yang terkandung dalam syari’at agama sebagaimana 

telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, baik yang berupa ibadah kepada 

Allah maupun berbuat kebajikan kepada sesama makhluk. Siapapun yang 

melakukan kewajiban agama dengan baik, maka Allah menjanjikan pahala 

langsung maupun tidak langsung, serta kenikmatan surga yang abadi kelak 

jika sudah berpulang. Sebaliknya, semua yang menjadi larangan agama harus 

dihindari, karena balasan hukumannya bisa langsung atau tidak langsung, serta 

siksa neraka yang abadi pula kelak jika sudah meninggal.  

e. Warak Ngendog artinya warak yang bertelur (Jawa: ngendhog). Endhog 

adalah kata benda yang sinonim dengan telur binatang jenis unggas atau 

reptilia. Ngendhog adalah kata kerja yang menunjukkan proses mengeluarkan 

endhog. Telur bagi binatang bisa diartikan sebagai hasil reproduksi yang 

menyatukan segenap sumber daya yang ada. Proses perkembangan di dalam 

tubuh terjadi sangat rumit atas kuasa Allah Swt. Saat pengeluarannya menjadi 

saat yang sangat dinantikan, sehingga diperlukan waktu, suasana, dan tempat 

khusus untuk bertelur. Proses berhasil keluarnya telur dengan lancar juga 

menjadi kebahagiaan bagi keluarga. Setelah dikeluarkan dan diletakkan pada 
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tempat khusus, telur akan dierami dan dirawat dengan mempertaruhkan 

segalanya sampai akhirnya nanti menetas menjadi generasi baru. Telur adalah 

sesuatu yang sangat bernilai, baik karena dia hasil dari proses yang rumit dan 

sistematis, sebagai penerus generasi bagi binatang tertentu, atau sebagai 

hidangan yang lezat dan digemari manusia. 

Dari lima arti kata tersebut dapat disimpulkan hubungan antarunsur atau 

urutan pemaknaan Warak Ngendog, yaitu: 

a. Adanya ritual penyampaian informasi (wara-wara, biawara, biawarake, 

warak) pasti dari Bupati Semarang (sepersetujuan ulama dan umara) kepada 

masyarakat pada sore hari ba’da Asar di hari terakhir bulan Sya’ban atau 

Ruwah tentang awal puasa Ramadhan besuk paginya. 

b. Untuk menarik perhatian masyarakat, maka disusunlah ritual Dugderan dan 

arak-arakan sebuah karya seni rupa simbolis yang disepakati bernama Warak 

Ngendog dengan bentuk tertentu. 

c. Kesepakatan tentang nama dan bentuk Warak Ngendog bersumber pada 

sintesa kata warak  yang mengaitkan pentingnya informasi (Jawa: wara-wara 

= warak), makna pesan atau ajaran yang bisa bermanfaat untuk mengajak 

masyarakat semakin kuat imannya dan taat pada ajaran agama (Arab: wara = 

taat), dan bentuk binatang khayal yang paling menarik, mengagumkan atau 

surprised dalam konteks budaya Islam dan Jawa (Arab: bourag = Jawa: 

warak). 
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Warak Ngendog 

 

    

  Informasi dan pesan             Masyarakat (muslim) 

 ulama dan umara  

                   tentang Puasa Ramadhan   

 

Gambar 47 

Hubungan antarunsur pemaknaan Warak Ngendog 

 

5.1.5. Analisis Semantik; Bentuk Warak Ngendog 

Empat bentuk dasar Warak Ngendog terdiri dari 1) kepala yang 

menakutkan, 2) bentuk bulu yang menyolok dan membalik, 3) tubuh yang dapat 

dipanggul dan dinaiki, serta 4) adanya ”telur.” 

Kepala binatang yang menakutkan dengan mulut  menganga dan deretan 

gigi tajam menampakkan sikap kebinatangan yang ganas dan rakus. Hal ini 

dimaknai sebagai simbol hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kendaraan setan untuk 

menjerumuskan manusia pada kemaksiatan. Bila tak terkendali maka rusaklah 

manusia dan kehidupan ini. 

Dari bagian kepala pemaknaan mengalir pada bulu yang berwarna 

mencolok dan tersusun terbalik. Bulu diartikan sebagai perilaku manusia di 

berbagai bidang yang tak terhitung jumlahnya. Warna mencolok artinya manusia 

diminta untuk memperhatikan. Sedangkan susunan bulu yang terbalik artinya 

manusia diminta untuk membalik perilaku, khususnya perilaku-perilaku maksiat 
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yang sering dilakukan dibalik atau diganti dengan perilaku baru yang terpuji 

sesuai ajaran agama dan tauladan nabi. 

Warak adalah ”binatang” yang dapat dipanggul dan dinaiki. ”Binatang” 

warak sebagai simbol hawa nafsu dapat diletakkan di mana saja, diangkat, diajak 

berjalan, melompat, berbelok, dan dikendarai. Dia bukan sesuatu yang dapat 

bebas bergerak menguasai sekitarnya. Warak yang dapat dipanggul dan dinaiki 

manusia artinya hawa nafsu itu seharusnya dapat dikendalikan, diarahkan, dan 

diatasi oleh hakekat manusia sebagai hamba Allah yang mempunyai iman dan 

taqwa. 

Endhog atau ”telur” warak adalah sesuatu yang sangat berharga dan 

diharapkan banyak orang. ”Telur” warak diartikan sebagai buah, hasil, kenikmatan 

atau pahala bagi siapa saja yang mampu mengendalikan dan mengalahkan hawa 

nafsu, serta mengubah perilaku dari perilaku-perilaku yang jelek menjadi perilaku-

perilaku yang terpuji. Ibadah-ibadah agama, salah satunya adalah amalan-amalan 

selama bulan Ramadhan dapat dijadikan sarana untuk mengendalikan nafsu, 

mengubah perilaku, dan akhirnya meraih kemuliaan di dunia dan akhirat nanti. 

 

5.1.6. Analisis Semantik; Penyajian Warak Ngendog 

 Wujud Warak Ngendog adalah hasil kompromi antarpersepsi 

antargolongan dalam Islam dalam memandang sebuah karya seni rupa ”patung”, 

khususnya Warak Ngendog. Dalam rangka menghindari perselisihan pendapat 

maka ditengahi dengan perwujudan binatang khayal yang tidak pernah ada di 

bumi, dibuat dengan bahan dan struktur yang tidak permanen sehingga mudah 
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rusak saat tidak digunakan, dan apabila disimpan juga tidak ada pengkultusan atau 

penghormatan yang berlebihan terhadap wujud ”benda” tersebut. Ada dua 

konotasi makna yang dapat ditangkap dari analisis perwujudan itu, yaitu:  

a. Kompromi dan perdamaian dengan tujuan kebaikan harus dikedepankan 

daripada berpegang teguh pada satu prinsip yang bisa menjurus 

perselisihan tajam, apalagi prinsip yang sebenarnya masih menjadi 

perdebatan karena luasnya sumber dan beragamnya penafsiran dari para 

pakar atau ulama. 

b. Menanamkan bahwa sesuatu yang bersifat kebendaaan itu tidak abadi, 

termasuk segala hal yang ada pada kehidupan manusia niscaya akan 

musnah pada akhirnya nanti, kecuali hanya Allah Swt. yang kekal dan 

abadi. 

Warak Ngendog tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari ritual 

tradisional Dugderan masyarakat Kota Semarang dengan waktu, tempat, dan 

urutan yang telah disepakati. Analisis ini mengandung konotasi sebagai berikut: 

a. Manusia harus mampu mengetahui, mengatur, dan memanfaatkan waktu 

sebaik-baiknya agar kehidupannya tertata dan seimbang antara kehidupan 

duniawi dan ukhrawi, seimbang antara hidup untuk dirinya, untuk sesama 

manusia, untuk alam semesta, dan untuk Tuhannya. 

b. Masjid sebagai titik pusat menjadi simbol tawakal, bahwa manusia harus 

mengembalikan segala urusan kepada kuasa Allah. Tidak memandang 

penguasa atau rakyat jelata semuanya berkumpul dan sama derajatnya di 

hadapan Allah. 
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c. Kerendahan hati dan rasa saling menghormati yang ditunjukkan dengan 

silaturahmi penguasa pada ulama, proses musyawarah untuk mufakat, dan 

kepatuhan masyarakat pada pimpinan spiritual (ulama) dan pimpinan 

struktural (umara) menunjukkan ciri masyarakat madani, yaitu masyarakat 

yang tertib dalam menjalankan perannya masing-masing, penuh toleransi 

dan silaturahmi, patuh pada peraturan, hormat pada pimpinan, dan 

menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Warak Ngendog disajikan dengan cara dipanggul oleh empat orang di 

ujung keempat kakinya serta dinaiki orang pada punggungnya. Warak adalah 

”binatang” yang dapat dipanggul dan dinaiki. ”Binatang” warak sebagai simbol 

hawa nafsu.  Hawa nafsu sama artinya dengan keinginan manusia yang berlebihan 

dan bisa mengancam kehidupan manusia antara lain menjajah, menyakiti, 

merusak, tamak, dan sebagainya.   Warak yang dapat dipanggul dan dinaiki 

manusia artinya hawa nafsu. dapat diletakkan di mana saja, diangkat, diajak 

berjalan, menari, melompat, berbelok, dan dikendarai. Dia bukan sesuatu yang 

dapat bebas bergerak menguasai sekitarnya.  Hawa nafsu tidak boleh dibebaskan 

menguasai manusia, tetapi harus dapat dikendalikan, diarahkan, dan diatasi oleh 

hakekat manusia sebagai hamba Allah yang mempunyai iman dan taqwa.  

 

5.1.7. Analisis Pragmatik 

Analisis pragmatis tidak dilakukan pada tiap-tiap unsur tanda seperti 

pada analisis sintaksis dan analisis semantik, namun dilakukan sekaligus atau 

keseluruhan. Analisis pragmatik semiosis merupakan perluasan dari analisis 
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semantik, yakni mempelajari hubungan antara tanda, pengirim tanda, dan 

penerimanya (Iswidayati, 2006:280).  

Seniman pembuat dan pelaku seni adalah pengirim tanda lewat karya 

seni yang diciptakan dan disajikannya. Masyarakat termasuk peneliti adalah 

penikmat seni yang berfungsi sebagai penerima tanda. Kedua pihak tersebut 

termasuk dalam pragmatik semiosis. Dari segi pragmatik karya seni ritual Warak 

Ngendog diapresiasi masyarakat penerima tanda berdasarkan ungkapan denotatif 

dan makna konotatif yang terkandung di dalamnya pada konteks kebudayaan yang 

dianut masyarakat Semarang. 

Kata-kata asal penamaan, bentuk, dan penyajian Warak Ngendog   dalam 

analisis sintaksis merupakan sebuah teks yang memuat tanda-tanda yang 

dikomunikasikan pada masyarakat yang menyaksikannya. Ditemukan kata-kata 

yang akhirnya disintesa menjadi nama Warak Ngendog, yaitu: 1) warak sebagai 

binatang khayal yang menakutkan dalam konteks bahasa Jawa; 2) kata bouraq 

sebagai ”binatang” kendaraan Nabi Muhammad ketika Isra’ Mi’raj dalam konteks 

budaya Islam; 3) kata wara-wara, biawara, biawarake, warak sebagai proses 

pengumuman penting; 4) kata wara sebagai ajakan untuk taat, patuh, dan menjaga 

ajaran agama idalam konteks budaya Arab atau Islam; serta 5) kata endhog, 

ngendog sebagai proses bertelur bagi binatang reptilia dan unggas dalam konteks 

budaya Jawa. 

Bentuk terdiri dari: 1) kepala yang menakutkan; 2) bulu yang berwarna 

menyolok dan tersusun terbalik; 3) tubuh binatang yang dapat ditunggangi 

manusia; dan 4) telur atau endhog diantara dua kaki belakangnya. Sementara 
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penyajiannya: 1) dalam wujud yang khayal, terstruktur tertentu, dan tidak 

permanen; 2) menjadi bagian dari ritual Dugderan dengan waktu, tempat, dan 

urutan yang telah disepakati; dan 3) disajikan dengan cara dipanggul oleh empat 

orang di ujung keempat kakinya serta dinaiki orang pada punggungnya. 

Teks-teks tanda yang ditemukan dalam analisis sintaksis tersebut 

selanjutnya dimaknai lewat analisis semantik. Tanda-tanda yang ingin 

dikomunikasikan oleh para pendahulu, pencipta, dan pelaku seni Warak Ngendog 

kepada masyarakatnya dianalisis secara semantik semiosis. Budaya Jawa dan 

Islam yang pluralis menjadi dasar bagi masyarakat, khususnya peneliti untuk 

dapat menerima dan memaknai tanda-tanda tersebut. Inilah yang dapat disebut 

sebagai analisis pragmatik semiosis. 

Secara keseluruhan, dapat ditangkap makna pesan dengan munculnya 

Warak Ngendog dalam tradisi ritual Dugderan, yaitu nama, bentuk, dan penyajian 

karya Warak Ngendog memberi ajaran pada manusia, khususnya umat muslim 

untuk selalu beriman dan bertaqwa, taat pada perintah-perintah agama dan 

menjaga diri dari perilaku-perilaku maksiat lewat mengendalikan atau 

mengalahkan hawa nafsu serta mengganti perilaku buruk dengan perilaku-

perilaku terpuji. Bila semua itu dilaksanakan maka kehidupan sebagai pribadi, 

berhubungan dengan sesama dan alam semesta, serta hubungannya dengan 

Penciptanya akan mencapai keharmonisan dan keseimbanganan. Selain itu, 

balasan kenikmatan, pahala, dan surga niscaya akan dilimpahkan Allah Swt. 
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5.2. Matrik Analisis Semiotik 

5.2.1. Matrik Analisis Sintaksis 

 Matrik analisis sintaksis menjabarkan secara sistematis unsur-unsur dan 

prinsip-prinsip visual yang ada pada Warak Ngendog. Unsur-unsur dan prinsip-

prinsip yang tersusun tersebut merupakan tanda-tanda baru atau denotasi. (lihat 

tabel 5.3.1) 

 

5.2.2. Matrik Analisis Semantik 

Matrik analisis semantik menjabarkan konotasi atau interpretasi-

interpretasi penikmat terhadap denotasi yang ada pada karya Warak Ngendog. 

(lihat tabel 5.3.2.1, 5.3.2.2 dan 5.3.2.3) 

 

5.2.3. Matrik Analisis Pragmatik 

Analisis pragmatis tidak dilakukan pada tiap-tiap unsur tanda seperti pada 

analisis sintaksis dan analisis semantik, namun dilakukan sekaligus atau 

keseluruhan. Analisis pragmatik semiosis merupakan perluasan dari analisis 

semantik. Matriknya menjadikan teks yang diciptakan dalam wujud Warak 

Ngendog (asal kata, bentuk visual, dan tata cara penyajian) sebagai signifikasi 

pertama. Berikutnya dituliskan konotasi pertama dari penerima tanda (signifikasi 

ke dua) dan konotasi kedua dari interpretasi penerima tanda berikutnya 

(signifikasi ke tiga). Pragmatik merupakan simpulan dari sekian interpretasi yang 

ada, berupa makna tanda yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. (lihat 

tabel 5.3.4) 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Simpulan 

 Tradisi ritual Dugderan dengan karya seni rupa Warak Ngendog pada 

awalnya digagas oleh umara dan ulama besar dan berpengaruh, yaitu Bupati RMT 

Purbaningrat dan Kyai Saleh Darat mulai tahun 1881 M. Tradisi Dugderan 

dilaksanakan setahun sekali dimulai setelah asar, berpusat di Masjid Besar 

Kauman, di hari terakhir bulan Ruwah atau tepat satu hari menjelang Bulan 

Ramadhan. Meski beberapa kali mengalami perubahan dan modifikasi, ritual 

tersusun atas tahap-tahap yang sudah disepakati, mulai dari silaturahmi Bupati 

kepada para ulama, musyawarah atau halaqah, pengumuman atau pembacaan 

keputusan halaqah tentang awal puasa dan nasehat-nasehat bagi masyarakat, 

pemukulan bedug dan penyulutan meriam, serta pengarakan Warak Ngendog. 

Berdasar kajian tentang nilai-nilai simbolis terhadap karya seni Warak Ngendog 

dapat disimpulkan dalam alenia-alenia berikut. 

Pertama, umara dan ulama memerlukan media yang tepat untuk bertemu, 

sekaligus memberikan informasi dan ajaran penting pada masyarakatnya. 

Penentuan awal puasa yang sama adalah keputusan penting yang ditunggu 

masyarakat agar tidak terjadi perselisihan di kalangan masyarakat. Oleh 

penggagasnya, cara penyampaian pengumuman dikemas dalam suatu tradisi ritual 

yang menarik berupa Dugderan. Dengan tradisi ritual yang menarik, masyarakat 

akan tersedot perhatiannya untuk menangkap informasi sekaligus pesan-pesan 
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penting  dari umara dan ulama Semarang. Selain itu masyarakat, khususnya umat 

muslim tumbuh semangat dan antusiasnya menyambut datangnya bulan 

Ramadhan yang penuh berkah.    

Ditinjau dari tahap komunikasi, umara dan ulama melakukan tiga tahap 

komunikasi komprehensif. Komunikasi verbal atau kata-kata dilakukan lewat 

pembacaan pengumuman dan nasehat-nasehat lisan, komunikasi audiotory atau 

suara lewat pemukulan bedug dan penyulutan meriam yang gegap gempita, serta 

komunikasi visual audiotory atau performance lewat arak-arakan Warak Ngendog 

yang meriah.  

Warak Ngendog bisa dikatakan sebagai wujud yang penting bagi 

masyarakat Semarang. Warak Ngendog merupakan media pemenuhan kebutuhan 

estetis masyarakat yang ingin mengapresiasi  tampilan pentas dan arak-arakan 

kreatif. Bentuk unik dan warna mencolok dari Warak Ngendog sangat digemari 

penikmat dari berbagai kalangan masyarakat. Kenikmatan apresiasi dan 

kebutuhan estetis semakin bertambah bila pementasan dan arak-arakan dilengkapi 

dengan iringan musik dan penari yang baik. Selain terpuaskan kebutuhan 

estetisnya, masyarakat juga mendapat informasi tentang kepastian awal puasa dari 

pengumuman umara dan ulama, serta menangkap simbol-simbol keagamaan 

tentang ajakan kebaikan.  

Kedua, Warak Ngendog muncul dari keterkaitan antarunsur adanya wara-

wara (Jawa: berita atau pengumuman) penting Sang Bupati Semarang tentang 

kepastian awal puasa, kandungan pesan-pesan agama berupa ajakan wara (Arab: 
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taat atau menjaga), serta kesepakatan bentuk estetis dan nama yang amat menarik 

perhatian berupa binatang khayal Warak Ngendog.  

Wujud Warak Ngendog adalah hasil kompromi antarpersepsi 

antargolongan dalam Islam dalam memandang sebuah karya seni rupa ”patung”, 

khususnya Warak Ngendog. Dalam rangka menghindari perselisihan pendapat 

maka ditengahi dengan perwujudan binatang khayal yang tidak pernah ada di 

bumi, dibuat dengan bahan dan struktur yang tidak permanen sehingga mudah 

rusak saat tidak digunakan, dan apabila disimpan juga tidak ada pengkultusan  

yang berlebihan terhadap wujud ”benda” tersebut. Dua konotasi makna yang 

dapat ditangkap dari analisis perwujudan itu, yaitu:  

c. Kompromi dan perdamaian dengan tujuan kebaikan harus dikedepankan 

daripada berpegang teguh pada satu prinsip yang bisa menjurus 

perselisihan tajam, apalagi prinsip yang sebenarnya masih menjadi 

perdebatan karena luasnya sumber dan beragamnya penafsiran dari para 

pakar atau ulama. 

b.  Menanamkan bahwa sesuatu yang bersifat kebendaaan itu tidak abadi, 

termasuk segala hal yang ada pada kehidupan manusia niscaya akan 

musnah pada akhirnya nanti, kecuali hanya Allah Swt. yang maha abadi. 

Ketiga, dalam semiotika karya Warak Ngendog diperlakukan sebagai teks. 

Melalui analisis semiotik terhadap nilai-nilai estetis simbolis karya Warak 

Ngendog dapat disimpulkan, bahwa Warak Ngendog adalah karya pluralis dan 

diciptakan dalam konteks budaya Jawa dan Islam, serta Cina. Warak Ngendok 

dianalisis sintaksis dan semantiknya lewat kata sebutannya, bentuk, dan 
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penyajiannya. Warak (Jawa: binatang menakutkan), bouraq (Arab: ”binatang” 

kendaraan Nabi Muhammad saat peristiwa Isra’ Mi’raj), wara-wara (Jawa: berita 

atau pengumuman) penting Sang Bupati Semarang, dan kandungan pesan-pesan 

agama berupa ajakan wara (Arab: taat atau menjaga). Selanjutnya, ada 4 (empat) 

ketentuan baku tentang bentuk dasar estetis dan makna simbolisnya, yaitu: 1) 

kepala binatang yang menakutkan; 2) bulu yang menyolok dan tersusun terbalik; 

3) tubuh yang dapat dipanggul dan dinaiki; serta 4) adanya endhog (Jawa: telur). 

Penyajiannya: 1) dalam wujud binatang khayal; terstruktur tertentu, dan tidak 

permanen; 2) menjadi bagian dari ritual Dugderan dengan waktu, tempat, dan 

urutan yang telah disepakati; dan 3) disajikan dengan cara dipanggul  serta dinaiki 

orang pada punggungnya. 

 Warak Ngendog tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari ritual 

tradisional Dugderan masyarakat Kota Semarang dengan waktu, tempat, dan 

urutan yang telah disepakati. Analisis ini mengandung konotasi sebagai berikut: 

d. Manusia harus mampu mengetahui, mengatur, dan memanfaatkan waktu 

sebaik-baiknya agar kehidupannya tertata dan seimbang antara kehidupan 

duniawi dan ukhrawi, seimbang antara hidup untuk dirinya, untuk sesama 

manusia, untuk alam semesta, dan untuk Tuhannya. 

e. Masjid sebagai titik pusat menjadi simbol tawakal, bahwa manusia harus 

mengembalikan segala urusan kepada kuasa Allah. Tidak memandang 

penguasa atau rakyat jelata semuanya sama derajatnya di hadapan Allah. 

f. Kerendahan hati dan rasa saling menghormati yang ditunjukkan dengan 

silaturahmi penguasa pada ulama, proses musyawarah untuk mufakat, dan 
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kepatuhan masyarakat pada pimpinan spiritual (ulama) dan pimpinan 

struktural (umara) menunjukkan ciri masyarakat madani, yaitu masyarakat 

yang tertib dalam menjalankan perannya masing-masing, penuh toleransi 

dan silaturahmi, patuh pada peraturan, hormat pada pimpinan, dan 

menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara pragmatik nama, bentuk, dan penyajian karya Warak Ngendog 

memberi ajaran pada manusia, khususnya umat muslim untuk selalu taat pada 

perintah-perintah agama dan menjaga diri dari perilaku-perilaku maksiat lewat 

mengendalikan atau mengalahkan hawa nafsu serta mengganti perilaku buruk 

dengan perilaku-perilaku terpuji. Bila semua itu dilaksanakan niscaya balasan 

kenikmatan, pahala, dan surga akan dilimpahkan Allah Swt. 

Jadi, Warak Ngendog adalah sebuah karya seni rupa pada ritual Dugderan 

yang berfungsi sebagai media dakwah simbolik bagi masyarakat. Selain sebagai 

simbol penegasan awal puasa Ramadan, makna yang terkandung adalah nasehat 

untuk mengendalikan hawa nafsu, mengganti perilaku buruk dengan perilaku 

baik, dan meningkatkan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. 

5.2. Saran-saran 

 Nilai-nilai simbolis yang ada pada ritual Dugderan dan karya seni rupa 

Warak Ngendog bernilai adiluhung bagi masyarakat pendukungnya. Sebagai 

aktivitas budaya, Warak Ngendog sangat perlu dilestarikan dan diwariskan dari 

generasi pendahulu kepada generasi berikutnya agar nilai-nilai yang ada dapat 

terkomunikasikan dan teraktualisasikan secara memadai.  

 Bagi pemerintah kota dan dinas terkait, penulis menyarankan; 
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a. Mohon memfasilitasi tradisi ini dengan menjadikannya sebagai maskot kota 

yang berkualitas. Pemerintah kota perlu membuat patung di tempat-tempat 

strategis agar masyarakat luas mengetahui maskot kota Semarang. Instansi 

yang bersangkutan dengan industri rakyat perlu memodali, melatih,  

membantu promosi, dan pemasaran souvenir Warak Ngendog dari bahan yang 

lebih variatif dan menarik, misalnya kaos, souvenir dari logam, fiberglass,  

dan sebagainya. 

b. Menyusun, menyimpan, dan mempublikasikan tulisan atau dokumentasi 

tentang Dugderan dan Warak Ngendog dari berbagai sumber sebagai media 

informasi yang komprehensif di perpustakaan daerah atau dalam website agar 

mudah diakses lintas generasi,  

c. Menyelenggarakan kegiatan yang rutin, kreatif, menarik, dan berkualitas 

tentang peristiwa Dugderan dan Warak Ngendog, termasuk kekayaan budaya 

lainnya, antara lain festival, seminar, diskusi, pameran, lomba, orientasi ke 

sekolah, dan sebagainya. 

Terkait dengan implikasi pada dunia pendidikan, pihak-pihak di dunia 

pendidikan, antara lain dinas pendidikan, sekolah atau  guru yang bersangkutan 

dapat memasukkan tradisi ritual Dugderan dan karya Warak Ngendog dalam 

kurikulum sekolah yang memungkinkan. Mata pelajaran yang dapat dimuati 

antara lain mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS, Bahasa Jawa, 

Seni Budaya, Muatan Lokal Ketrampilan, kegiatan ekstrakurikuler tari kreasi, dan 

sebagainya. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2007) sekolah 

memiliki otonomi untuk menambahi materi standar nasional dengan materi-materi 



177 

 

khas sekolah atau potensi budaya lokal. Dengan niat dan kreativitas dari setiap 

sekolah serta motivasi  dari Dinas Pendidikan Nasional untuk mengintegrasikan 

salah satu materi berbasis budaya lokal, yaitu Dugderan dan Warak Ngendog, 

maka usaha tersebut akan berhasil. 

Bagi para pelaku budaya, khususnya yang terlibat langsung dalam 

Dugderan dan Warak Ngendog, penulis memberi saran agar senantiasa komitmen 

dan konsisten melaksanakan aktivitas budaya secara inklusif dalam rangka 

menarik minat lintas generasi dan mewariskan nilai-nilai estetis simbolis yang 

adiluhung pada generasi muda. Nilai-nilai baku yang sudah ada secara turun 

temurun dalam bentuk dan penyajiannya mohon tetap dijadikan nilai-nilai prinsip 

yang tidak dikurangi atau dikaburkan. Bila akan memasukkan kreativitas atau 

pembaruan mohon disepakati dalam diskusi budaya lintas sektor. 

Bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda, mohon meningkatkan 

perhatian, peduli, teliti, cerdas, dan kreatif terhadap fenomena budaya lokal yang 

sarat nilai-nilai luhur agar dapat lebih mencintai budaya sendiri dan memiliki 

karakter kebangsaan Indonesia yang kuat.  
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TENTANG PENULIS 
 
 
 

              SUPRAMONO  
          Lahir di Desa Gedangan, Kecamatan 

Gedangan             Wirosari, Kabupaten Grobogan, 
Propinsi Jawa Tengah           pada tanggal 24 Juli 1974. Anak 
            ke lima, tujuh bersaudara dari                             
pasangan            pasangan Bapak Soewartam HS dan               
                       Ibu Sukari. 

 Mengawali pendidikan formal di                             
Gedangan lulus tahun 1986,                         SDN 2 Gedangan lulus  tahun 1986,                                 

            SMPN 1 Wirosari lulus tahun 1989,    
            SMAN Kradenan lulus tahun 1992.  
 

Aktivitas seni sudah muncul sejak kecil berbaur dengan ketertarikannya pada 
ilmu-ilmu sosial, bahasa, dan eksakta. Intensitas berkesenian terpompa sejak 
menjadi mahasiswa secara PMDK di Jurusan Pendidikan Seni Rupa dan 
Kerajinan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP Semarang mulai tahun 
1992. Sempat mengenyam prestasi sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama FPBS 
dan akhirnya lulus sebagai Wisudawan Terbaik FPBS pada Wisuda Sarjana IKIP 
Semarang Periode Maret tahun 1997. Skripsi yang ditulisnya berjudul ”Topeng 
Lengger Desa Candimulya, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo; 
Kajian tentang Nilai Estetis dan Simbolis”. 
 
Sempat menekuni profesi sebagai praktisi seni rupa di rumah desain dan ilustrasi, 
namun panggilan jiwa dan ketertarikannya pada profesi keguruan dan dunia 
pendidikan yang mulia akhirnya menghantarkannya pada Yayasan Pendidikan 
Islam Nasima di bulan Juni tahun 1997 yang merintis pendidikan dasar TK dan 
SD. Tahun 2002 meraih predikat Guru SD Kreatif II pada Lomba Guru Kreatif 
tingkat Jateng-DIY dengan karya ilmiah berjudul ”Integrasi Seni Rupa dalam 
Pembelajaran Kreatif  Semua Mata Pelajaran Sekolah Dasar”. Sebagai pionir 
bersama rekan-rekan muda sevisi yang penuh semangat dan komitmen, akhirnya 
di tahun 2007 YPI Nasima mampu mengelola pendidikan dari KB, TK, SD, SMP, 
dan SMA Nasima. 
 
Tahun 2007 mampu meraih gelar Magister Pendidikan Seni, Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dengan Tesis berjudul ”Makna 
Warak Ngendog dalam Tradisi Ritual Dugderan di Kota Semarang”  
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MATRIK  PENELITIAN 
( sementara ) 

 
 

 
 

NO 
 

 
 

KONSEP / DATA 

 
TEKNIK 

 PENGUMPULAN DATA )* 
 

1 2 3 
1 Keberadaan “ Warak Ngendog “ pada 

Masyarakat Semarang 
   

 1.1. Kondisi / karakteristik masy. Semarang V V V 
 1.2. Peta kehidupan seni budaya masy.  

       Semarang 
V V V 

2 
Proses Pembuatan “ Warak Ngendog “

   

 2.1. Sejarah / latar belakang   V V 
 2.2. Bahan  V V  
 2.3. Alat V V  
 2.4. Proses pembuatan V V  
 2.5. Kreativitas proses dan perbentukan V V V 

3. 
Proses Penyajian “ Warak Ngendog “ 

   

 3.1. Sejarah / latar belakang  V V 
 3.2. Unsur – unsur penyajian V V  
 3.3. Waktu penyajian V V  
 3.4. Tahap – tahap penyajian V V  

4. 
Nilai – nilai Estetis “ Warak Ngendog “ 

   

 4.1. Unsur – unsur  seni rupa pada karya V V V 
 4.2. Prinsip – prinsip seni rupa pada karya V V V 

5. 
Nilai – nilai Simbolis “ Warak Ngendog 
“ 

   

 5.1. Kajian sintaksis V V V 
 5.2. Kajian semantik V V V 
 5.3. Kajian pragmatis V V V 
     

 
Keterangan : 
 
      -    ) * 1. Observasi ( + pemotretan, sketsa / gambar ) 
     2. Wawancara  

    3. Dokumentasi 
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- Konsep / data yang akan dikumpulkan bisa bertambah atau dikurangi 
berdasarkan masukan atau kebutuhan penelitian  
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 WARAK NGENDOG KLASIK 

(Bentuk dan penyajian mengacu kaidah baku) 

 

 
Gambar 48 

Warak Ngendog dari Kecamatan Semarang Selatan 

 

Ukuran besar, panjang 5 m, lebar 2 m, tinggi 3 m. Bentuk kepala tidak jelas merujuk 

bentuk binatang tertentu, mulut menganga bergigi tajam, bertelinga tinggi besar, dan 

berjanggut hitam. Bulu terbalik dan berwarna mencolok, dengan warna selang-seling 

biru, putih, merah, kuning, dan hijau. Beraksesoris kalung perak. Ekor kecil menekuk ke 

belakang. kecil menekuk ke belakang. Kaki kokoh tinggi tersangga batang-batang 

panggulan. Di bawah kaki belakang ada tiga telur dari bola plastik  di keranjang bambu.  

 

 
Gambar 49 

Warak Ngendog dari Kecamatan Mijen 
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Ukuran besar, panjang 5 m, lebar 2 m, tinggi 2,5 m. Bentuk kepala tidak jelas merujuk 

bentuk binatang tertentu, moncong panjang, mulut menganga bergigi tajam, bertelinga 

tinggi besar, lidah pendek kecil menjulur, dan berjanggut hitam. Berkalung warna pink. 

Bulu terbalik dan berwarna mencolok, dengan warna selang-seling merah, putih, biru, 

kuning, dan hijau. Ekor kecil menekuk ke belakang. Kaki kokoh dan tinggi tersangga 

batang-batang panggulan. Dihiasi empat “kembang manggar” saat arak-arakan dengan 

mobil bak terbuka.  

 
Gambar 50 

Warak Ngendog dari Kecamatan Semarang Utara 

 

Ukuran besar, panjang 3 m, lebar 2 m, tinggi 2,5 m. Bentuk kepala tidak jelas merujuk 

bentuk binatang tertentu, moncong pendek, mulut menganga bergigi tajam, bertelinga 

tinggi besar, lidah pendek kecil menjulur, dan berjanggut hitam. Bulu terbalik dan 

berwarna mencolok, dengan warna selang-seling merah, putih, kuning, dan hijau. Ekor 

panjang berujung surai dan lurus mendongak sekitar 30 derajat. Kaki kokoh dan tinggi 

tersangga batang-batang panggulan.  Saat arak-arakan dinaikkan  mobil bak terbuka. 

 



188 

 

 
Gambar 51 

Warak Ngendog dari Kecamatan Semarang Timur 

 

Ukuran kecil, panjang 1,5 m, lebar 1 m, tinggi 1,5 m. Bentuk kepala tidak jelas merujuk 

bentuk binatang tertentu, moncong pendek, mulut menganga bergigi tajam, bertelinga 

tinggi besar, tidak berlidah, dan berjanggut hitam. Bulu terbalik dan berwarna mencolok, 

dengan warna selang-seling merah, putih, kuning, dan hijau. Ekor kecil melengkung ke 

belakang. Empat kakinya tersangga batang-batang panggulan.   

 
Gambar 52 

Warak Ngendog dari Kecamatan Pedurungan 

 

Sekaligus disajikan dalam empat serangkai. Masing-masing berukuran kecil, panjang 2 

m, lebar 1 m, tinggi 2 m. Bentuk kepala tidak jelas merujuk bentuk binatang tertentu, 
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moncong pendek, mulut menganga bergigi tajam, bertelinga tinggi besar, bertanduk dua 

seperti rusa dengan warna emas, tidak berlidah, dan berjanggut hitam. Bulu terbalik dan 

berwarna mencolok, dengan warna selang-seling merah, putih, kuning, dan hijau. Ekor 

kecil melengkung ke belakang atas. Empat kakinya tersangga batang-batang panggulan.   

 
Gambar 53 

Warak Ngendog mainan atau souvenir 

 

Seukuran anak kambing. Bentuk kepala tidak jelas merujuk bentuk binatang tertentu,  

Moncong mulut putih menganga bergigi putih seperti gerigi tajam, bertelinga tinggi 

besar. Bulu terbalik dengan warna mayoritas ungu mudadikombinasi warna emas. Empat 

kakinya berpijak pada papan datar. 
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WARAK NGENDOG BARU 

(Bentuk kepala naga jelas divisualisasikan) 

  

 
Gambar 54 

Warak Ngendog dari Kecamatan Ngaliyan 

 

Ukuran besar,  panjang 4 m, lebar 2 m, tinggi 3 m. Bentuk kepala naga hijau bertanduk. 

Bulu terbalik dan berwarna mencolok, dengan warna selang-seling merah, putih, kuning, 

hijau, dan hitam. Yang unik, susunan bulu dan warna badan horizontal . Ekor kecil dan 

lurus mendongak sekitar 30 derajat. Kaki kokoh dan tinggi tersangga batang-batang 

panggulan.  Saat arak-arakan dinaikkan  mobil bak terbuka. 

 

 
 

Gambar 55 



191 

 

Warak Ngendog dari Kecamatan Tugu 

Ukuran besar,  panjang 5 m, lebar 2 m, tinggi 3 m. Bentuk kepala naga hitam bertanduk 

merah. Bulu terbalik dan berwarna mencolok, dengan warna selang-seling merah, kuning, 

dan hitam. Yang unik, susunan bulu dan warna badan horizontal. Ada bulu kuning 

mendatar pada badan. Leher berkalung bulu merah muda. Ekor besar, panjang, dan lurus 

mendongak sekitar 30 derajat. Kaki kokoh dan tinggi tersangga batang-batang panggulan.  

Saat arak-arakan dinaikkan  mobil bak terbuka. 

 
 

Gambar 56 

Warak Ngendog dari Kecamatan Gajah Mungkur 

 

Ukuran besar,  panjang 5 m, lebar 2 m, tinggi 3 m. Bentuk kepala naga merah muda 

bertanduk. Bulu terbalik dan berwarna mencolok, dengan warna selang-seling merah, 

putih, kuning, hijau, hijau muda, dan merah muda. Yang unik, susunan bulu dan warna 

cenderung feminis, selang-seling rapat, dan ditutup kain biru . Ekor kecil. Kaki kokoh, 

tegak lurus, dan tinggi tersangga batang-batang panggulan.  Saat arak-arakan dinaikkan  

mobil bak terbuka. 

 



192 

 

 
Gambar 57 

Warak Ngendog dari Kecamatan Genuk 

 

Ukuran besar,  panjang 4 m, lebar 1,5 m, tinggi 2,5 m. Bentuk kepala naga hijau loreng 

bertanduk. Bulu terbalik dan berwarna mencolok, dengan warna selang-seling merah, 

putih, kuning, hijau. Yang unik, susunan bulu dan warna badan horizontal, serta warna 

bulu  berseling sangat rapat. Ekor kecil dan lurus mendongak sekitar 30 derajat. Kaki 

kokoh dan tinggi tersangga batang-batang panggulan.  Saat arak-arakan dinaikkan  mobil 

bak terbuka. 

CONTOH WARAK NGENDOG KONTEMPORER 

(Lebih bebas, terdapat unsur dan kaidah yang menyimpang dari konsep baku)  

 
Gambar 58 

Warak Ngendog dari Kecamatan Semarang Barat 
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Ukuran kecil,  panjang 2 m, lebar 1 m, tinggi 1,5 m. Bentuk kepala naga merah bertanduk 

emas. Bulu seperti sisik berbulu biru muda, biru, dan putih, tersusun horizontal, seperti bulu 

barongsay . Ekor lurus pendek berbulu biru. Kaki tersangga batang-batang panggulan.  Saat 

arak-arakan dinaikkan  mobil bak terbuka. Pengaruh etnik Cina sangat dominan. 

 
Gambar 59 

Warak Ngendog dari Kecamatan Semarang Tengah 1 

 

Ukuran kecil,  panjang 1,5 m, lebar 1 m, tinggi 1,5 m. Bentuk kepala naga merah muda 

bertelinga. Muka tampak lucu. Bulu seperti sisik perak, berbulu merah muda, dan 

tersusun horizontal, seperti bulu barongsay . Ekor lurus pendek mendongak berbulu 

merah muda. Kaki tersangga batang-batang panggulan.  Saat arak-arakan dinaikkan  

mobil bak terbuka. Perwujudan dominan dengan pengaruh etnik Cina. 

 
Gambar 60 

Warak Ngendog dari Kecamatan Semarang Tengah 2 
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Ukuran kecil,  panjang 1,5 m, lebar 1 m, tinggi 1,5 m. Bentuk kepala naga ungu 

bertelinga kuning. Muka terkesan lucu. Bulu seperti sisik merah muda mengkilat, berbulu 

kuning, dan tersusun horizontal, seperti bulu barongsay. Ekor lurus pendek mendongak 

berbulu kuning. Kaki tersangga batang-batang panggulan.  Saat arak-arakan dinaikkan  

mobil bak terbuka. Perwujudan dominan dengan pengaruh etnik Cina. 

 
Gambar 61 

Warak Ngendog dari Kecamatan Semarang Tengah 3 

 

Ukuran kecil,  panjang 1,5 m, lebar 1 m, tinggi 1,5 m. Bentuk kepala naga biru muda 

bertelinga putih. Badan bersisik biru muda, kuning, dan merah muda, berbulu putih, dan 

tersusun horizontal, seperti barongsay . Ekor lurus pendek mendongak berbulu merah muda. 

Kaki tersangga batang-batang panggulan.  Saat arak-arakan dinaikkan  mobil bak terbuka. 

Satu mobil diisi tiga warak sekaligus. Perwujudan dominan dengan pengaruh etnik Cina. 

 

 
Gambar 62 

Warak Ngendog dari Kecamatan Gayamsari 
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Ukuran besar,  panjang 3 m, lebar 1,5 m, tinggi 2 m. Bentuk kepala naga hijau. Badan 

berbulu lebat rumbai-rumbai dan tersusun horizontal tak beraturan, warna terlihat kusam 

selang seling merah, kuning, biru muda, dan hitam. Ekor lurus pendek mendongak 

berbulu rumbai-rumbai. Kaki tersangga batang-batang panggulan.  Saat arak-arakan 

dinaikkan  mobil bak terbuka.  

 
Gambar 63 

Warak Ngendog dari Kecamatan Gunungpati 

 

Ukuran besar,  panjang 4 m, lebar 2 m, tinggi 3 m. Bentuk kepala naga merah bertanduk. 

Badan bersisik mengkilat dengan warna-warna merah, hijau, kuning, perak. Ekor kecil 

melengkung ke bawah ujungnya bersurai emas. Kaki jenjang tersangga batang-batang 

panggulan.  Saat arak-arakan dinaikkan  mobil bak terbuka. Perwujudan mirip binatang 

jerapah. 

 
Gambar 64 

Warak Ngendog dari Kecamatan Semarang Selatan  
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Ukuran besar,  panjang 4 m, lebar 2 m, tinggi 3 m. Bentuk kepala naga merah bertelinga 

dan bersurai merah. Bulu bersisik merah putih.. Ekor panjang mendongak sekitar 30 

derajat. Kaki kokoh dan tinggi tersangga batang-batang panggulan yang ditutup rumbai-

rumbai hijau menyerupai berdiri di atas rerumputan.  Saat arak-arakan dinaikkan  mobil 

bak terbuka. 

 
Gambar 65 

Warak Ngendog dari Kelompok Madrasah Aliyah  

 

Ukuran besar,  panjang 4 m, lebar 2 m, tinggi 3 m. Bentuk tidak jelas dan terlihat lunglai. 

Bulu rumbai-rumbai dari kertas krep berwarna putih, hijau, dan oranye. Kaki  tersangga 

batang-batang panggulan. Di belakang warak sekitar 1 m terdapat telur putih besar. Saat 

arak-arakan dinaikkan  mobil bak terbuka. 

 
Gambar 66 

Warak Ngendog dari Kecamatan Gayamsari  
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Ukuran besar,  panjang 3 m, lebar 2 m, tinggi 3 m. Kepala naga hijau bersurai hijau 

kuning. Badan berbulu terbalik dengan warna mengkilat berselang-seling biru, merah, 

kuning, hijau. Dua kaki  depan terangkat tinggi, dua kaki belakang tersangga batang-

batang panggulan.  Tampak seperti sedang melompat atau berjingkrak. Terdapat satu telur 

putih besar di antara dua kaki belakang. Saat arak-arakan dinaikkan  mobil bak terbuka. 

 
Gambar 67 

Warak Ngendog dari Kecamatan Candisari 

 

Ukuran besar, panjang 4 m, lebar 2 m, tinggi 2 m. Bentuk kepala naga hijau bertanduk, 

bersurai hitam, dan berhias untaian bunga warna-warni. Bulu terbalik dan berwarna 

selang-seling biru dan putih. Ekor kecil berwarna emas. Kaki kokoh tinggi tersangga 

batang-batang panggulan. Telur besar berwarna biru diletakkan di atas punggungnya.  

 


