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SARI 
 

Nita, Cicilia Ika Rahayu, 2006. Bentuk dan Fungsi Pertunjukan Jathilan 
dalam Upacara Kirab Pusaka pada Masyarakat Kampung Tidar Warung, 
Kelurahan Tidar, Magelang. 
 

Upacara Ritual Kirab Pusaka merupakan perwujudan hasil budaya 
masyarakat setempat dengan tampilan yang kompleks. Tetapi hal tersebut tidak 
terlepas dari mitos yang mewarnai perilaku hidup Kejawen. Upacara Ritual Kirab 
Pusaka selain memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Kejawen, dalam 
bentuk penyajiannya menampilkan beberapa ungkapan syukur kepada Sang 
Pencipta. Diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti sesaji, kembul bujana, atau 
disebut dengan makan bersama, serta adanya pertunjukan sebagai pendukung 
yang dapat memberikan kegembiraan terhadap orang banyak dan dapat 
mengintegrasikan masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan demikian menjadi 
jelas bahwa upacara Ritual Kirab Pusaka apabila dipahami dari segi struktur dan 
fungsinya akan menunjukkan kekhasan budayanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mengkaji bentuk dan 
fungsi pertunjukan Jathilan dalam upacara Ritual Kirab Pusaka. Sehingga 
permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk 
pertunjukan Jathilan sebagai bagian pendukung dalam upacara Ritual Kirab 
Pusaka pada masyarakat Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar Magelang ? 
(2) Bagaimana fungsi pertunjukan Jathilan dalam upacara Ritual Kirab Pusaka 
pada masyarakat Kampung Tidar Warung, kelurahan Tidar, Magelang ? Tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini bertitik tolak dari rumusan masalah, yaitu 
ingin mengetahui, memahami dan mendeskripsikan bentuk dan fungsi 
pertunjukan Jathilan dalam upacara Ritual Kirab Pusaka pada masyarakat 
Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang. Hasil penelitian yang 
diperoleh diharapkan dapat bermanfaat, baik secara praktis maupun teoretis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan 
pendekatan etnografi. Tempat penelitian adalah Kampung Tidar Warung, 
Kelurahan Tidar, Magelang. Alat pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan 
Huberman (1992:20). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pertunjukan Jathilan 
sebagai bagian pendukung dalam upacara Ritual Kirab Pusaka pada masyarakat 
Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar Magelang dilihat dari tata cara 
penyajiannya terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama berbentuk arak-arakan 
dan bagian kedua berbentuk tari yang dipentaskan di arena. Pada waktu arak-
arakan semua penari Jathilan yang terdiri dari beberapa kelompok tidak 
membawakan suatu cerita. Sedangkan yang dipentaskan di arena membawakan 
suatu cerita, yang terbagi atas tiga babak. Babak pertama menyajikan penari 
Jathilan secara keseluruhan dari masing-masing kelompok, babak kedua adalah 
babak perangan dan babak ketiga adalah penutup yang disebut juga babak 



 

 

klimaks. (2) fungsi Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka di Kampung 
Tidar warung, Kelurahan Tidar Magelang yaitu sebagai media hiburan masyarakat 
tanpa terkait dengan peristiwa penting atau sakral, sebagai sarana pengobatan, 
sebagai media pendidikan dan integrasi sosial 

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Pemerintah 
Daerah Magelang dan Instansi terkait tidak berhenti dalam upaya pelestarian 
budaya tradisi yang ada maupun seni yang ada di dalamnya yaitu melalui: (1) 
Memberi bantuan dana bagi kelompok kesenian yang memerlukannya, sebagai 
sarana untuk memotivasi pengembangan; (2) Mengadakan pelatihan bagi tokoh 
seniman daerah maupun peraga, sebagai upaya untuk peningkatan kualitas 
penyajian; (3) Memberi wadah atau kesempatan bagi generasi penerus untuk 
menunjukkan kemampuannya di bidang seni, juga sebagai salah satu upaya untuk 
pelestarian kesenian tradisi.  

SARI 
 
Nita, Cicilia Ika Rahayu. 2006.Bentuk dan Fungsi Pertunjukan Jathilan 
Dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka pada Masyarakat Kampung Tidar 
Warung, Kelurahan Tidar, Magelang. 
 
 Upacara Ritual Kirab Pusaka  merupakan  perwujudan hasil budaya 
masyarakat setempat dengan tampilan yang kompleks. Tetapi  hal tersebut tidak 
terlepas dari mitos yang mewarnai perilaku hidup kejawen. Upacara Ritual Kirab 
Pusaka  selain memuat  hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Kejawen, dalam 
bentuk penyajiannya menampilkan beberapa ungkapan syukur kepada Sang 
Pencipta. Diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti sesaji, kembul bujana, atau 
disebut dengan makan bersama, serta adanya pertunjukan sebagai pendukung 
yang dapat memberikan kegembiraan terhadap  orang banyak dan dapat 
mengintegrasikan masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan demikian menjadi 
jelas bahwa upacara Ritual Kirab Pusaka apabila dipahami  dari segi struktur dan 
fungsinya akan menunjukkan kekhasan budayanya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkat dan mengkaji bentuk dan 
fungsi pertunjukan Jathilan dalam upacara Ritual Kirab Pusaka. Sehingga 
permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) bagaimana bentuk 
pertunjukan  Jathilan sebagai bagian pendukung dalam upacara  Ritual Kirab  
Pusaka pada masyarakat Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar Magelang ? 
(2) Bagaimana  fungsi pertunjukan Jathilan dalam upacara Ritual Kirab Pusaka 
pada masyarakat Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang ? 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini bertitik tolak dari rumusan 
masalah, yaitu ingin mengetahui, memahami dan mendiskripsikan bentuk 
visualisasi dan fungsi pertunjukan Jathilan dalam Upacara  Ritual Kirab Pusaka 
pada masyarakat Kampung  Tidar Magelang, Kelurahan Tidar Magelang. Hasil 
penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat, baik secara praktis 
maupun teoritis. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan 
pendekatan Antropologi budaya. Tempat penelitian adalah Kampung Tidar 
Warung, Kelurahan Tidar Magelang. 



 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pertunjukan Jathilan 
sebagai bagian pendukung dalam upacara Ritual Kirab Pusaka pada masyarakat 
Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar Magelang dilihat dari tata cara 
penyajiannya terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama berbentuk arak-arakan 
dan bagian kedua berbentuk tari yang dipentaskan di arena. Pada waktu arak-
arakan  semua penari Jathilan  yang terdiri dari beberapa kelompok tidak 
membawakan suatu  babak pertama menyajikan penari Jathilan secara 
keseluruhan dari masing-masing kelompok, babak kedua adalah perorangan dan 
babak ketiga adalah penutup yang disebut juga babak klimaks. (2) fungsi Jathilan 
dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka di Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar 
Magelang yaitu sebagai media hiburan masyarakat tanpa terkait dengan peristiwa 
penting atau sacral, sebagai sarana pengobatan sebagai media pendidikan dan 
integrasi sosial. 
 Sesuai dengan hasil penelitian  tersebut, disarankan agar Pemerintah 
Daerah Magelang dan Instansi terkait tidak berhenti dalam upata pelestarian  
budaya tradisi yang ada maupun seni yang ada didalamnya yaitu melalui : (1) 
Memberi bantuan dana bagi kelompok kesenian yang memerlukannya, sebagai 
sarana untuk  memotivasi pengembangan ; (2) Mengadakan pelatihan bagi tokoh 
seniman daerah maupun peraga, sebagai upaya untuk peningkatan kualitas 
penyajian; (3). Memberi wadah atau kesempatan bagi generasi penerus untuk 
menunjukkan kemampuannya dibidang seni, juga sebagai salah satu upaya untuk 
pelestarian kesenian tradisi yang kita miliki. 

 



 

 

Abstract 
 
Nita, Cicilia Ika Rahayu. 2006.  The Form and Function of “Jathilan” 
Performance in the Heirloom Procession  Ritual Ceremony in TidarWarung 
Kampong Community, Sub-District of Magelang.  
 

The Heirloom Procession Ritual Ceremony is the manifestation of the local 
community’s culture product  with complex performance. It is , however, not 
separated from  the myth influencing the life behavior of Javanese mysticism 
(known as kejawen ). The Heirloom Procession Ritual Ceremony is not only 
involving the things related to the life of Javanese mysticism, but also performing 
the expression of  thanks to God. It is manifested in various kinds like offerings, 
“kembul bujana”  (having meal together), also performance  as the support that 
gives joy  to the people and integrates  them from various levels. Thus, it is clear 
that The Heirloom Procession Ritual Ceremony if understood from the function 
and structure aspects will show its culture unique. 

This research is aimed at revealing and observing  the form and  function of 
“Jathilan” performance in The Heirloom Procession Ritual Ceremony. The 
problems are then formulated as follows: (1) How is the form of “Jathilan” 
performance  as the supporting event in the Heirloom Procession Ritual 
Ceremony in Tidar Warung Kampong Community, Sub-District of Tidar, 
Magelang?, (2) How is the function of “Jathilan” performance  in the Heirloom 
Procession Ritual Ceremony in Tidar Warung Kampong Community, Sub-District 
of Tidar, Magelang?  

The objectives that will be achieved from this research start from the 
formulation of the problems, that is, to know , to understand  and to describe  the 
visualization form and the function of “Jathilan” performance in  in the Heirloom 
Procession Ritual Ceremony in Tidar Warung Kampong Community, Sub-District 
of Tidar, Magelang. The attained   research objectives are expected to be useful , 
either theoretical or practical. 

The method used on this research is qualitative , with the Cultural 
Anthropology approach.  The research object is Kampong of Tidar Warung, Sub-
District of Tidar, Magelang. 

The research result shows that , (1) the form of “Jathilan” performance as 
the supporting event in the Heirloom Procession Ritual Ceremony in Tidar 
Warung Kampong Community, Sub-District of Tidar, Magelang viewed from its 
presentation procedures consists of two parts, namely, the first in the form of 
procession and the second in the form of dance performed  in the arena. At the 
time of procession all of the “Jathilan” dancers  that consist of some groups do not 
present a story, but only as the accompaniment. Meanwhile the form of “Jathilan” 
performance in the arena consists of  three stages, namely, the first stage is 
presenting  “Jathilan” dancers as whole from each group, the second stage is 
individual performance, and the third stage is closing which is also called climax 
stage. (2) The function of “Jathilan” in the Heirloom Procession Ritual Ceremony 
in Tidar Warung Kampong Community, Sub-District of Tidar, Magelang is as the 



 

 

entertainment media for people without related to important or sacred events , as 
the means of therapy (treatment), as the educational media and social integration. 

In line with the research result, it is suggested that the local government of 
Magelang and related departments should preserve the existing traditional culture 
through : (1) providing financial support to the traditional art performance groups 
as a means to motivate them; (2) holding  a training  for the local artists or models 
as the effort to improve  the quality of performance; (3) providing  the institution 
or opportunity for the next generations to show their abilities in art, and also one 
of the efforts to preserve the traditional culture that we have.   
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat yang ada di Indonesia akan 

menimbulkan berbagai macam budaya tradisi. Hampir di setiap suku yang berada 

di Indonesia mempunyai kekhasan budaya tradisi masing-masing dan juga 

memiliki fungsi yang berbeda pula. Keanekaragaman seni dalam budaya tradisi 

juga telah diakui sebagai aset budaya bangsa dan pemersatu budaya bangsa yang 

perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya.  

Seni sebagai salah satu unsur kebudayaan tidak semata-mata menyentuh 

matra kesenian saja, melainkan juga masalah keseluruhan kebudayaan. 

Permasalahan kebudayaan menyangkut cara berpikir, suasana cita rasa, diafragma 

pandangan semesta, politik mengelola hidup, seluruhnya melekat pada gugusan 

nilai-nilai, makna-makna, moral, keyakinan dan kepercayaan serta pengetahuan 

(Rohidi, 2000 : 207). 

Oleh karena itu, pada kesenian melekat ciri-ciri khas suatu kebudayaan, 

yaitu (1) Kesenian milik bersama yang memiliki seperangkat nilai, gagasan, dan 

dasar berpijak bagi perilaku;  (2) Merupakan acuan bersama yang membuat 

tindakan individual dipahami, dan begitu pula individu memahami kelompoknya.  

Salah satu bentuk hasil budaya yang ada dan dilestarikan oleh 

masyarakat Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang, adalah Upacara 

Ritual Kirab Pusaka. Upacara ini merupakan perwujudan hasil budaya masyarakat 
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setempat dengan tampilan yang sangat kompleks. Hasil budaya masyarakat ini 

lebih banyak berupa hasil kesenian tradisional dalam berbagai bentuk. Kondisi ini 

sejalan dengan pendapat Rohidi (2000 : 28) di mana ada komunitas manusia di 

situlah seni akan selalu hadir di dalamnya. Hal ini tidak berarti bahwa semua 

bentuk seni atau keanekaragaman ekspresi senantiasa hadir dan berkembang 

secara sama dalam setiap kebudayaan.   

Kesenian, dengan berbagai bentuk dan corak ungkapannya, cenderung 

berbeda pada setiap kebudayaan bahkan pada lapisan-lapisan sosial tertentu. 

Untuk dapat melangsungkan dan meningkatkan taraf hidupnya, manusia harus 

memenuhi berbagai kebutuhan yang berlaku secara universal. Dalam konteks 

kebudayaan, Piddington dalam Rohidi (2000 : 6) mengemukakan kebutuhan hidup 

manusia digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu (1) Kebutuhan primer atau 

biologis, yang kemunculannya bersumber pada aspek-aspek biologis dan 

organisme manusia;  (2) Kebutuhan sekunder atau sosial, yang mencerminkan 

manusia sebagai makhluk sosial yang terwujud sebagai hasil dari usaha-usaha 

manusia memenuhi kebutuhan primer yang harus melibatkan orang atau sejumlah 

orang dalam suatu kehidupan sosial; (3) Kebutuhan integratif, yang 

mencerminkan manusia sebagai makhluk pemikir, bermoral dan bercita rasa, yang 

berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan menjadi satu sistem yang 

dibenarkan secara moral, dipahami akal pikiran, dan diterima oleh cita rasa.  

Secara sadar maupun tidak, bahwa masyarakat Tidar Warung, Magelang 

beserta Padepokan Makukuhan senantiasa mengembangkan Upacara Ritual Kirab 

Pusaka sebagai ritual yang mengungkapkan permohonan dan pernyataan rasa 
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keindahan yang merangsangnya sejalan dengan pandangan aspirasi, kebutuhan 

dan gagasan-gagasan yang mendominasinya.  

Prosesi Kirab Pusaka ini diselenggarakan di Kampung Tidar Warung, 

Kelurahan Tidar, Magelang setiap tanggal 10 Jumadil Akhir, yang biasanya 

diperingati sebagai Ambal Warsa atau Ulang Tahun berdirinya Padepokan 

Makukuhan. Secara singkat dapat digambarkan bahwa prosesi dimulai dengan 

pembukaan, penjamasan pusaka, arak-arakan, pembagian sembako, dan ditutup 

oleh seni Jathilan (Budijono, 2003 : 16). 

Dalam era globalisasi seperti saat ini, banyak bermunculan kebudayaan 

baru yang sering kali justru menyebabkan kondisi yang transisional. Keadaan 

sangat mendasar ini mengakibatkan perubahan perilaku budaya masyarakat pada 

umumnya. Namun, ternyata hal ini tidak berdampak luas pada masyarakat 

Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang. Mereka memiliki kesetiaan 

budaya yang tinggi yang diwujudkan dalam antusiasme masyarakat terutama 

kaum remaja dan sesepuhnya yang mengikuti dan berpartisipasi di setiap kegiatan 

yang ada. 

Dalam upaya melestarikan dan meningkatkan daya apresiasi masyarakat 

terhadap kebudayaan setempat, perlu dilakukan usaha memperkenalkan dan 

memahami struktur dan fungsi suatu seni pertunjukan, kepada masyarakat agar 

mereka mampu menghargai dan bangga terhadap kekayaan budaya tradisionalnya. 

Budaya tradisi dapat mengungkapkan ekspresi  dan atau lambang-lambang yang 

berlaku pada lingkungan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Selain itu 

budaya tradisi juga dapat membawakan pesan-pesan (sosial, kultural dan moral), 
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yang berguna bagi kepentingan mereka. Pesan-pesan ini merupakan ekspresi 

sosial yang mengungkap makna-makna kultural tertentu seperti kepercayaan, 

nilai-nilai, gagasan-gagasan atau harapan lain yang dimiliki masyarakat 

pendukungnya. 

Selain ritual tradisi ini, ada juga hasil budaya yang berupa artefak 

(makam atau petilasan) yang diwarisi masyarakat Kampung Tidar Warung, 

Kelurahan Tidar, Magelang baik yang berada di sekitar Magelang maupun yang 

ada di luar daerah. Adapun artefak yang berupa Makam diantaranya: (1) Makam 

Ki Ageng Makukuhan   (Ki Ageng Kedu) yang berada di Kedu Temanggung; (2) 

Makam Siti Syarifah Ambariah istri pertama Ki Ageng Makukuhan yang berada 

di Bukur Pekalongan; (3) Makam Raden Ayu Sulasmi istri kedua Ki Ageng 

Makukuhan yang berada di Gribig Kudus; (4) Makam Raden Ayu Nini Wardani 

istri ketiga Ki Ageng Makukuhan di Gedong Kuning Yogyakarta. Tempat-tempat 

keramat tersebut hingga saat ini masih sering dikunjungi masyarakat dengan 

tujuan untuk memperoleh kabegjan (keberuntungan) guna meningkatkan taraf 

hidupnya yang lebih baik dari sebelumnya. Selain tempat-tempat yang dianggap 

memberikan tuah atau kabegjan (keberuntungan) peninggalan pusaka yang 

diyakini oleh masyarakat pendukungnya serta memiliki nilai estetis bagi 

masyarakat tertentu (Sudarmadi, 2004 : 38-43). 

Perilaku tersebut tidak terlepas dari mitos yang mewarnai perilaku hidup 

kejawen. Pernyataan ini juga dipertegas oleh Endraswara (2003 : 4), bahwa 

komunitas kejawen yang amat kompleks melahirkan berbagai sekte dan tradisi 

kehidupan di Jawa. Bahkan di dalamnya terdapat paguyuban-paguyuban yang 
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selalu membahas alam hidupnya. Paguyuban tersebut lebih bersifat mistis dan 

didasarkan konsep rukun. Modal dasar dari komunitas ini hanyalah tekad dan 

persamaan niat untuk nguri-uri (memelihara) tradisi leluhur. Masing-masing 

paguyuban memiliki jalan hidup yang khas kejawen, tetapi masing-masing 

wilayah memiliki mitos-mitos yang diyakini. Mitos-mitos tersebut ada yang 

dijadikan kiblat hidup, ditaati, dipuja, dan diberikan tempat istimewa dalam 

hidupnya. 

Upacara Ritual Kirab Pusaka selain memuat hal-hal yang berkaitan 

dengan yang telah disebutkan di atas, dalam bentuk penyajiannya menampilkan 

beberapa ungkapan syukur kepada Sang Pencipta yang diwujudkan dalam 

berbagai bentuk, seperti sesaji, kembul bujono atau disebut dengan makan 

bersama, serta  adanya pertunjukan sebagai pemeriah yang dapat memberikan 

kegembiraan terhadap orang banyak dan dapat menyatukan masyarakat dari 

berbagai kalangan. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Upacara Ritual Kirab 

Pusaka apabila dipahami dari segi struktur dan fungsi akan menunjukkan 

kekhasan budayanya.  

Selain alasan dan latar belakang di atas, karena bidang seni adalah 

bidang yang penulis tekuni, maka penelitian ini diharapkan dapat membuka 

wacana baru bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat setempat dapat 

mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan serta eksistensi sosial melalui 

pengembangan kreativitas yang produktif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengkaji fenomena tersebut dengan judul “Bentuk dan Fungsi Pertunjukan 

Jathilan dalam Upacara Kirab Pusaka pada Masyarakat Kampung Tidar 
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Warung, Kelurahan Tidar, Magelang”, yang dibatasi cakupan permasalahannya 

yaitu mengenai pertunjukkan jathilan pada struktur dan fungsinya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana bentuk pertunjukan Jathilan sebagai bagian pendukung dalam 

Upacara Ritual Kirab Pusaka pada masyarakat Kampung Tidar Warung, 

Kelurahan Tidar, Magelang ? 

2. Bagaimana fungsi pertunjukan Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka 

pada masyarakat Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini bertitik tolak dari rumusan 

masalah di atas. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk visualisasi pertunjukan 

Jathilan sebagai bagian pendukung dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka pada 

masyarakat Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang. 

2. Memahami dan mendeskripsikan fungsi pertunjukan Jathilan dalam Upacara 

Ritual Kirab Pusaka pada masyarakat Kampung Tidar Warung, Kelurahan 

Tidar, Magelang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian mengenai Kirab Pusaka di Kampung Tidar Warung, 

Kelurahan Tidar, Magelang, diharapkan dapat bermanfaat, baik secara praktis 

maupun teoretis. Dari kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  

 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memberikan sumbangan terhadap pengembangan khasanah 

pengetahuan, terutama dalam lingkup kegiatan budaya dan seni pertunjukan. Teori 

seni, antara lain antropologi seni, sosiologi, dan seni pertunjukan sebagai berikut :  

1. Memberikan deskripsi mengenai bentuk visualisasi, fungsi dan makna Kirab 

Pusaka yang ada di Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang 

sebagai ritual adat yang diaktualisasi melalui peningkatan apresiasi seni 

masyarakat guna memperdalam dan menghargai nilai-nilai budaya etnisitas. 

2. Dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang seni pertunjukan, 

terutama dalam konteks pendidikan seni yang berwawasan multikultural, 

sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan terhadap perubahan 

budaya yang semakin mengglobal akibat dari derasnya pengaruh budaya luar 

yang masuk ke negara kita. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap proses 

pelestarian budaya yang berkembang pada masyarakat Kampung Tidar Warung, 

Kelurahan Tidar, Magelang, terutama bagi : 



8 

 

1. Bagi penulis secara langsung dapat melihat dan mengapresiasikan Kirab 

Pusaka di Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang yang dapat 

menambah pengalaman, wawasan dan ilmu pengetahuan tentang seni tari 

khususnya Jathilan yang berada dalam Kirab Pusaka di Magelang. 

2. Bagi masyarakat secara umum, pentingnya dapat memberi pemahaman dan 

menunjukkan tentang khasanah ritual adat etnis, terutama pengetahuan 

tentang rangkaian ritual adat budaya masyarakat. Manfaat penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam dan 

memperkaya budaya etnis yang berada di Magelang terhadap Kirab Pusaka 

yang berkait dengan nilai-nilai ritual, kepercayaan, fungsi serta maknanya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

peneliti lanjutan berupa konsep dasar dan bentuk Kirab Pusaka sebagai ritual 

adat melalui analisis struktur dan fungsinya.  

4. Bagi Departemen Pariwisata dan Dinas Pendidikan setempat, penelitian dapat 

memberikan informasi dan dokumentasi bahwa Kirab Pusaka di Kampung 

Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang, merupakan adat budaya bangsa 

yang perlu upaya pelestarian dalam rangka apresiasi seni budaya di Jawa 

Tengah adalah kekayaan, pluraritas, dan kekuatan etnisitas. 

 

1.5. Kerangka Teoritis 

1.5.1. Kesenian dalam Lingkup Kebudayaan 

Kesenian merupakan salah satu unsur universal dari kebudayaan. Dalam 

pengaruh ini tersirat bahwa kesenian telah menyertai kehidupan manusia sejak ia 
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mengembangkan potensi kemanusiaannya. Kesenian menyertai di manapun dan 

kapanpun manusia itu berada. Betapapun sederhana dan terbatasnya kehidupan 

manusia, ia senantiasa menyisihkan waktunya, untuk mengekspresikan dan 

menikmati keindahan. Berekspresi estetik merupakan salah satu kebutuhan 

manusia yang tergolong ke dalam kebutuhan budaya.  

Kebudayaan ini muncul karena adanya dorongan dalam diri manusia 

yang secara hakiki senantiasa ingin merefleksikan eksistensinya sebagai makhluk 

yang bermoral. Berakal pikiran dan bercita rasa. Pemenuhan kebutuhan estetik 

tersebut dilakukan manusia melalui kebudayaannya, khususnya melalui 

keseniannya. Kesenian dalam hal ini merupakan unsur integratif yang mengikat 

dan mempersatukan pedoman-pedoman bertindak yang berbeda-beda menjadi 

satu desain yang bulat, menyeluruh, dan operasional serta dapat diterima sebagai 

alat yang refleksikan konfigurasi dari desain itu (Rohidi, 2000 : 114). 

Kesenian ada, berkembang, dan dibakukan, di dalam atau dan melalui 

tradisi-tradisi sosial suatu masyarakat. Seperti halnya dengan unsur-unsur 

kebudayaan lainnya, kesenian juga berfungsi untuk menopang dan 

mempertahankan kolektivitas sosial. Kesenian adalah milik masyarakat, walaupun 

dalam kenyataannya yang menjadi pendukung kesenian itu adalah individu-

individu masyarakat, yang bersangkutan. Dengan memandang kesenian sebagai 

unsur dalam kebudayaan, atau subsistem dari kebudayaan, maka dengan jelas 

dapat dilihat fungsinya dalam kehidupan manusia. Kesenian, sebagaimana juga 

kebudayaan, dilihat kesejajaran konsepnya adalah pedoman hidup bagi 

masyarakat pendukungnya dalam mengadakan kegiatannya; yang di dalamnya 
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berisikan perangkat model kognisi, sistem simbolik, atau pemberian makna yang 

terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara 

historis. Model kognisi atau sistem simbol ini digunakan secara selektif oleh 

masyarakat pendukungnya untuk berkomunikasi, melestarikan, menghubungkan 

pengetahuan, dan bersikap serta bertindak untuk memenuhi kebutuhan 

integratifnya yang bertalian dengan pengungkapan atau penghayatan estetiknya.  

Soedarsono (2001:53) mengungkapkan, bahwa di Indonesia seni 

pertunjukan sebagai suatu disiplin adalah termasuk relatif muda, karena itu dalam 

kebutuhan penelitian masih memerlukan uluran tangan dari berbagai pendekatan 

atau disiplin lain, yang disebut dengan pendekatan multidisiplin. Senada dengan 

ungkapan Soedarsono tersebut, Murgianto (1998:6-23) juga berpendapat bahwa 

kajian pertunjukan adalah sebuah disiplin baru, yaitu sebuah pendekatan 

interdisiplin yang mempertemukan berbagai disiplin, teater, antropologi, 

antropologi tari, etnologi, psikologi, foklore, simiotik, sejarah, linguistik, 

koreografi, dan kritik sastra. Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa kajian 

pertunjukan tidak terbatas pada tontotan di atas panggung saja, tetapi juga yang 

terjadi di luar panggung seperti olahraga, permainan, sirkus, karnaval, perjalanan 

ziarah, nyekar, dan ritual. 

Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang senantiasa ada 

pada setiap kebudayaan. Hal itu erat hubungannya dengan kebutuhan manusia 

yang mendasar yaitu untuk memenuhi kepuasannya akan keindahan.  
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1.5.2. Fungsi Seni Pertunjukan 

Fungsi seni pertunjukan sangat terkait dengan kepentingan pihak-pihak 

yang berkompeten yaitu pendukung kesenian itu sendiri. Menurut R.M. 

Soedarsono (2001 : 170-172), fungsi seni pertunjukan dapat dikelompokkan 

menjadi fungsi primer dan fungsi sekunder. Secara garis besar fungsi primer 

dikelompokkan menjadi tiga : (1) Sebagai sarana ritual, penikmatnya adalah 

kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata; (2) Sebagai sarana hiburan pribadi, 

penikmatnya adalah pribadi-pribadi yang melibatkan diri dalam pertunjukan; dan 

(3) Sebagai presentasi estetis yang pertunjukannya harus dipresentasikan atau 

disajikan kepada penonton. Fungsi tersebut semuanya memiliki fungsi menghibur. 

Fungsi sekunder seni pertunjukan adalah apabila pertunjukan itu bertujuan bukan 

sekedar untuk dinikmati tetapi untuk kepentingan lain, seperti : (1) Sebagai 

pengikat solidaritas kelompok masyarakat; (2) Sebagai pengikat solidaritas 

bangsa; (3) Sebagai media komunikasi massa; (4) Sebagai media propaganda 

keagamaan; (5) Sebagai media propaganda politik; (6) Sebagai media propaganda 

program-program pemerintah; dan sebagainya, termasuk di dalamnya sebagai 

media integrasi sosial. 

Berdasarkan uraian di atas terlihat, bahwa fungsi seni pertunjukan selalu 

berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingan dalam konteks peristiwa yang ada 

dalam masyarakat. Pada mulanya bahwa fungsi pertunjukan rakyat Jathilan 

berfungsi sebagai pertunjukan upacara untuk keselamatan desa, kemudian menjadi 

tontonan yang mengetengahkan perbuatan-perbuatan supra natural, dan akhirnya 

berkembang pula menjadi tari perang. Dari uraian tersebut jelas bahwa 
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pertunjukan rakyat yang bernama Jathilan ini dalam perkembangannya mengalami 

pergeseran fungsi dan bentuk. Dari bentuknya sebagai tari kemasukan (ndadi) 

atau trance, menjadi tari perang atau kepahlawanan. Karena bentuk yang terakhir 

ini juga sering dipergunakan untuk mengarak mempelai laki-laki dalam perjalanan 

menuju rumah mempelai perempuan, fungsi seremonialnya tumbuh lagi meskipun 

berbeda dengan fungsi ritualnya yang kuno untuk memanggil roh binatang totem. 

Pada masa sekarang dan perkembangan lebih lanjut ada interpretasi dan 

perkembangan baru dari pertunjukan rakyat ini, sehingga mengalami pergeseran 

fungsi atau bentuk penyajian (Surjo, 1985:55). 

Pada masa sekarang menurut Subagyo (1999 : 77) sudah berkembang dalam 

berbagai fungsi sebagai berikut : 

a. Fungsi Upacara 

Pertunjukan untuk keperluan upacara dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu upacara ritual dan upacara seremonial. Ritual merupakan suatu bentuk 

upacara atau perayaan (celebration) yang berhubungan dengan beberapa 

kepercayaan atau agama yang ditandai oleh sifat khusus yang menimbulkan rasa 

hormat yang luhur dalam arti merupakan suatu pengalaman yang suci   

(Hadi,2000 : 29-30). Upacara ritual adalah suatu aktivitas perilaku manusia yang 

diatur secara ketat, dilakukan sesuai dengan ketentuan , dan berbeda dengan 

perilaku sehari-hari, baik cara melakukan maupun maknanya. Maksudnya juga 

dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuannya, diyakini akan mendatangkan 

keberkahan karena percaya akan hadirnya suatu yang sakral. Sebaliknya perilaku 
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yang bukan ritual atau seremonial, dilakukan tanpa menghubungkannya dengan 

sesuatu yang sakral atau kekuatan gaib. 

Pertunjukan rakyat atau Kesenian Jathilan pada mulanya terkait dengan 

kepercayaan totemisme, karena pada Kuda Kepang atau Jathilan menggunakan 

tema kegagahan seorang kesatria yang dapat menaklukan Barongan. Barongan 

merupakan makhluk mitologi yang berkaki empat sebagai raja hewan yang sangat 

buas. Sebelum menangkap terlebih dahulu diadakan upacara dengan menari-nari 

menirukan gerakan binatang yang akan diburunya. Maksudnya untuk 

mendapatkan kekuatan, mendapatkan keindahan gerak, dan untuk menjalin 

hubungan mistis antara manusia dengan binatang (totemisme) yang ditiru atau 

yang akan diburunya (Jazuli, 1994 : 54). Dalam perkembangan selanjutnya, 

pertunjukan Jathilan diselenggarakan pada peristiwa-peristiwa upacara lainnya 

seperti ruwatan, perkawinan, khitanan, nazaran, tolak bala (penolak hujan dan 

penyembuhan penyakit) dan sebagainya. Jathilan dalam upacara ritual biasanya 

berbentuk arak-arakan saja, tari saja, ataupun dapat keduanya tergantung kepada 

kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakannya.  

Fungsi yang erat kaitannya dengan totemisme di era sekarang  jarang 

ditemui karena pengaruh perkembangan jaman dan regenerasi dari seniman yang 

tidak sepenuhnya dapat diterima oleh generasi berikutnya. Namun pengaruh dari 

totemisme yang ada masih dirasakan hingga saat ini, dampak atau pengaruh 

tersebut adalah adanya sesaji yang disiapkan dalam setiap kali pementasan. Oleh 

karena itu jelas sekali bahwa upacara itu sendiri merupakan sarana komunikasi 

dengan alam gaib untuk menghindari malapetaka (Melalatoa, 1989 : 32). 
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Adapun yang berkaitan dengan ritual atau upacara adalah sesaji. 

Penggunaan sesaji dengan tujuan untuk menjauhkan dari malapetaka, sehingga 

dalam pementasan dapat berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan 

keselamatan. Dalam sesaji disiapkan beberapa ubarampe sebagai simbol yang 

berhubungan dengan roh leluhur. 

Terlepas dari sifat pertunjukan yang sakral atau tidak, pada masa 

sekarang dengan tetap diselenggarakannya pertunjukan Jathilan pada peristiwa-

peristiwa tersebut di atas menunjukkan, bahwa sebenarnya kedudukan seni 

pertunjukan Jathilan tidak berubah dari fungsi semula, yaitu memiliki fungsi yang 

bersifat protektif. 

 

b. Fungsi Hiburan 

Pertunjukan Jathilan untuk keperluan tontonan atau hiburan yang 

dimaksud adalah pertunjukan yang sifatnya menghibur, tanpa terkait dengan 

peristiwa-peristiwa yang dianggap penting atau sakral. Misalnya pertunjukan 

dalam rangka memeriahkan acara menyambut tahun baru dan perayaan lainnya 

yang bersifat hiburan belaka. 

  

1.5.3. Struktur Seni Pertunjukan 

Untuk mengungkap struktur Jathilan dan Kirab Pusaka di Kampung 

Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang akan digunakan teori strukturalisme. 

Levi Strauss dalam (Putra, 2001 : 61) mengungkapkan bahwa struktur adalah 

model yang dibuat oleh ahli antropologi untuk memahami atau menjelaskan gejala 

kebudayaan yang dianalisisnya yang tidak ada kaitannya dengan fenomena 
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empiris kebudayaan itu sendiri. Model ini merupakan relasi-relasi yang 

berhubungan satu sama lain atau saling mempengaruhi.  

Dalam fenomena budaya struktur dibedakan menjadi dua yaitu struktur 

lahir atau luar, dengan pengertian relasi dapat dibuat atau dibangun berdasar ciri-

ciri empiris atau nyata dari bentuk yang terlihat. Misalnya koreografi Jathilan 

yang meliputi gerak, jumlah penari, pola lantai, kostum, rias, cerita, tempat 

pertunjukan, dan sebagainya. Sedangkan struktur batin atau struktur dalam 

mempunyai pengertian susunan atau konstruk makna, nilai yang dibangun atau 

dipahami atas struktur lahir yang telah berhasil dibuat. Memahami struktur batin 

adalah menganalisis “teks dalam konteks”, sebuah fenomena tari (bagian 

kebudayaan), struktur batin dalam hal ini digunakan untuk memahami berbagai 

fenomena budaya.  

Di bagian lain Putra (2001 : 66) juga menjelaskan bahwa tujuan dari 

analisis struktural adalah untuk menentukan struktur dari fenemona yang diteliti. 

Oleh karena itu pula analisis struktural tidak berbicara tentang proses perubahan. 

Hal ini tidak berarti bahwa strukturalisme menolak atau anti terhadap proses 

perubahan, tetapi pada soal keberadaan struktural. Oleh karena itu dalam 

memahami strukturalisme Levi Strauss berarti harus memahami asumsi-asumsi 

dasar yang ada dalam aliran ini. Asumsi ini sebenarnya cukup banyak, namun 

asumsi yang dianggap penting yang akan dipaparkan. 

Pertama, dalam struktutalisme ada anggapan bahwa berbagai aktivitas 

sosial dan hasilnya, seperti misalnya, dongeng, upacara-upacara, sistem-sistem 

kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian dan sebagainya, secara 

formal semuanya dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa (Lane, 1970 : 13-14) 

atau lebih tepatnya merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan 
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pesan-pesan tertentu. Oleh karena itu terdapat ketertataan (order) serta 

keterulangan (regularites) pada berbagai fenomena tersebut. 

Adanya keterulangan dan ketertataan ini memungkinkan kita melihat 

gejala budaya, melakukan abstraksi atas gejala-gejala tersebut dan merumuskan 

aturan-aturan abstrak di baliknya, yang dapat kita sebut “bahasa” atau kode. Kode 

seni diartikan sebagai semua jenis sistem komunikasi yang dimanfaatkan secara 

sosial, oleh banyak orang. 

Kedua, para penganut strukturalisme beranggapan bahwa dalam diri 

manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis sehingga 

kemampuan ini ada pada semua manusia yang “normal”, yaitu kemampuan untuk 

structuring, untuk menstruktur pada gejala-gejala yang dihadapinya. 

Ketiga, mengikuti pandangan dari Saussure yang berpendapat bahwa 

suatu istilah ditentukan maknanya oleh relasi-relasinya pada suatu titik waktu 

tertentu, yaitu secara sinkronis, dengan istilah-istilah yang lain, para penganut 

strukturalisme berpendapat bahwa relasi-relasi suatu fenomena budaya dengan 

fenomena-fenomena yang lain pada titik waktu tertentu inilah yang menentukan 

makna fenomena tersebut. 

Keempat, relasi-relasi yang berada pada struktur dalam dapat diperas 

atau disederhanakan lagi menjadi oposisi berpasangan (binary opposition) yang 

paling tidak punya dua pengertian. Pertama oposisi binair yang bersifat eksklusif 

seperti misalnya menikah dan tidak menikah. Pengertian yang kedua adalah 

oposisi binair yang tidak eksklusif, yang kita temukan dalam berbagai macam 

kebudayaan, seperti misalnya oposisi-oposisi ini memang tidak eksklusif, namun 
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dalam konteks yang khusus, mereka menggunakannya menganggap eksklusif, 

sebagaimana terlihat pada mitos-mitos yang dianalisis oleh Levi Strauss,      

(Putra, 2001 : 67-70). 

 

1.5.4. Jathilan 

Menurut Pigeaud (1938 : 374) terdapat banyak bentuk seni pertunjukan 

rakyat di Jawa yang berkembang tahun 1930-an, salah satu diantaranya seni 

Jathilan. Jathilan adalah sebuah tontonan dari desa, pada umumnya orang melihat 

para pemainnya di kota hanya pada pesta besar. Secara khusus juga menjelaskan 

kata Jathilan secara etimologi berasal dari Jatil yang artinya : menari dengan kaki 

saja. Adapun pertunjukan Jathilan menurut adat konon dari zaman Sultan 

Hamengkubuwono I dari Yogyakarta, beliau berkeinginan mendirikan korps 

panglima yang menunggang kuda. Secara hitoris juga disebutkan bahwa Jathilan 

merupakan bentuk mainan anak lelaki, dan Jathilan yang ditarikan oleh 

perempuan. Walaupun ditulis dengan singkat, informasi ini dapat menjadi 

petunjuk tentang keberadaan Jathilan di Jawa Tengah. 

A.M. Hermien dalam buku antar bangsa untuk Golier International, Inc. 

(2002 : 76), menjelaskan Jathilan merupakan tari Jawa yang ditarikan oleh penari 

laki-laki dan perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Tari ini dikenal dengan 

banyak nama yaitu Kuda Lumping dan Kuda Kepang (Jawa Tengah dan DIY), 

Jaranan Kepang, Incling, atau Abeng (Jawa Barat), dan Jaran Kepang (Jawa 

Timur). 
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Jathilan dipentaskan oleh dua penari atau lebih berpasangan, yang 

melakukan gerak seperti berperang. Di beberapa daerah, tari ini masih dianggap 

keramat dan digelar dalam upacara yang bersifat mistis dan saat ini mengalami 

perkembangan menjadi bentuk hiburan, barongan, yang ditarikan oleh seniman 

keliling. 

Tulisan-tulisan tentang Jathilan yang penulis dapatkan pada umumnya 

masih merupakan informasi yang bersifat sekunder. Namun, informasi tersebut 

sangat mendukung dan dapat dijadikan sebagai sumber atau pijakan dalam 

memahami dan mendiskripsikan fungsi pertunjukan Jathilan pada umumnya. 

Penulis selama ini belum menemukan karya ilmiah lain yang secara khusus 

mengkaji tentang Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka pada masyarakat 

Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini orsinal. 

 

1.5.5. Model Kerangka Teoritis 

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka teori ini merupakan suatu 

upaya untuk mengidentifikasi, memahami, mengetahui dan menjelaskan tentang 

sebuah pemikiran sehingga dapat dijadikan landasan dalam melaksanakan 

penelitian. Penelitian ini pendekatan teoritisnya bersifat interdisiplin, yaitu : 

antropologi, kesenian, dan sosiologi. Pengkajian tentang fenomena manusia atau 

masyarakat, termasuk juga perilaku dan hasil perilakunya, memerlukan upaya 

peninjauan dari berbagai segi, agar diperoleh amatan yang menyeluruh. 

Pengkajian humaniora semacam ini sesuai dengan konsep pendekatan sistem yang 
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memandang setiap unsur dalam satu peristiwa atau fenomena masyarakat berkait 

dan saling berhubungan. 

Model kerangka teoretis dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam 

bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 1 
Kerangka teoretis penelitian 

(diadaptasi dari Rohidi, 2000) 
 

 

Berdasarkan konsep kebudayaan Geertz, masalah teoritis penelitian 

berjudul “Bentuk dan Fungsi Pertunjukan Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab 
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Pusaka pada masyarakat Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang”, 

ini pada dasarnya adalah perihal bentuk dan fungsi yang digunakan pada ritual 

adat masyarakat Tidar Warung, Magelang, terutama yang berkait dengan bentuk 

pertunjukan Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka dan fungsinya  yang 

dikaji berdasarkan kerangka budayanya. Dalam hal ini, keberadaan Jathilan di 

Tidar Warung ditentukan oleh adanya hubungan erat antara kebudayaan sebagai 

pola makna, fungsi sosial, sistem simbol dan strategi adaptif masyarakat 

pendukungnya. 1) Yang pada hakekatnya terbentuk karena tuntutan kebutuhan 

hayati, sosial, dan budaya setempat, 2) Didukung sumber daya alam atau fisik, 

sosial dan budaya setempat, 3) Serta diwarnai oleh jaringan makna kontekstual 

berupa kepercayaan, mitos, kosmologi, dsb. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Pendekatan dan Fokus Penelitian 

Penyusunan tesis yang diajukan ini bermaksud untuk menjawab 

permasalahan secara holistik, sistemik dan faktual melalui penelitian dan analisis. 

Dikatakan holistik sistematik karena permasalahan yang dikaji dipandang sebagai 

satuan sistem yang unsur-unsurnya saling mengkait secara menyeluruh. Karena 

masalah yang diajukan dalam tesis ini adalah masalah, bentuk (sebagai hasil 

perilaku), dan fungsi sebagai kebutuhan, maka paradigma pendekatan dan strategi 

penelitian yang sesuai adalah penelitian kualitatif deskriptif. Strategi penelitian ini 

dipandang lebih mampu menangkap berbagai informasi kualitatif dengan 

kejelasan diskripsi yang diteliti dan penuh makna. 
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Dalam perkembangan ilmu sosial dewasa ini menuntut penerapan-

penerapan teori-teori yang berperan sebagai kerangka kajian yang bersifat lebih 

mendalam dan menyeluruh. Penelitian yang sekedar mengungkap fakta tentang 

apa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa dengan pembahasan yang sifatnya 

umum menuju khusus yaitu diawali pada tahapan kebudayaan, kesenian, seni tari 

tentang bentuk dan fungsi Jathilan di dalam Kirab Pusaka yang berada di 

Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang. Untuk menjelaskan 

kompleksitas struktur sosial yang lebih memadai diperlukan sebuah kerangka teori 

dan metodologi yang dapat menjelaskan faktor-faktor sebab akibat yang 

melatarbelakanginya. Penjelasan faktor mengapa dan bagaimana menjadi penting 

sehingga menggunakan upaya pendekatan interdisiplin. 

Batasan paradigma penelitian kualitatif dalam tesis ini didasarkan 

kesesuaian ciri-ciri yang : a) Menggunakan rancangan penelitian yang luwes, 

dalam arti memungkinkan penyempurnaan selama proses penulisan,  b) Meneliti 

latar belakang objek sesuai dengan kondisi yang ada, wajar dan alamiah (natural 

setting),  c) Menyesuaikan diri dengan kenyataan ganda yang dijumpai dalam 

proses penelitian, dan d) Prosesnya berbentuk siklus kehidupan yang menitik 

beratkan peneliti sebagai instrumen utama. 

Mengingat karakter permasalahan yang bersifat lintas sektoral, yakni 

menyangkut fakta budaya (ritus, pranata, kepercayaan dan fungsi sosial) atau 

antropologis, maka perspektif pendekatan yang digunakan adalah fenomenologis 

yang bermanfaat etnografis, perspektif fenomenologis memandang perilaku manusia: 

apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sepakati, dan 
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apa yang mereka ciptakan sebagai hasil tafsir atas dunia mereka sendiri. Peneliti harus 

menangkap proses-proses tersebut melalui pemahaman empati “merasa dalam diri 

orang lain” (Sutopo, 1996 : 28). Oleh karena itu peneliti ini bersifat emik, karena 

penjelasan dilakukan dalam kerangka dan sudut pandang dari pengetahuan lokalitas. 

Pengertian etnografi itu sendiri, mengacu pada Geertz (1992, b : 6) dalam tafsir 

kebudayaan. Berkait dengan penelitian ini , bentuk dan fungsi Jathilan dalam Kirab 

Pusaka pada masyarakat Tidar Warung Magelang, sebagai hasil perilaku masyarakat 

Tidar Warung itu akan dipahami berdasarkan cara pandang khas masyarakat Tidar 

Warung atau dalam kerangka budaya setempat, yang dipaparkan sebagai fakta dalam 

bentuk ritual adat (etnis budaya). 

Meskipun proses peneliti berbentuk siklus, dapat dibedakan adanya tiga 

tahap utama kegiatan : (1) Tahap penjajagan yang bersifat menyeluruh dengan 

melakukan apa yang disebut Spradley ( 1997 : 102) sebagai Grand Tour 

Observation  atau Grand Taour Questions,  (2) Tahap eksplorasi secara terfokus 

sesuai dengan ranah yang dipilih sebagai fokus; pilihan ranah dilakukan dengan 

menggunakan pertimbangan ranah organisasi, strategi etnografi, dan perhatian 

teoretis, dan  (3) Tahap mengecek temuan penelitian. 

Tiga tahap penelitian lapangan yang didasarkan pada Spradley ini telah 

dilakukan sebagai berikut : 

Pertama, tahap penjajagan secara menyeluruh, telah dilaksanakan bulan Mei 

hingga Juli 2004, guna melihat dan mempelajari hal-hal yang mewakili signifikasi 

besar dan gambaran menyeluruh mengenai keadaan umum daerah guna melihat 

yang tepat. Selama kurun waktu itu peneliti mengumpulkan data sekunder yang 
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ada di daerah Magelang tepatnya di Kantor Departemen Pariwisata Magelang, di 

Kantor Kelurahan Tidar, ditambah kunjungan ke tempat Padepokan Makukuhan 

dan bertemu dengan H. Habib Sudarmandi selaku pimpinan padepokan dan orang 

yang dituakan oleh kelompok tersebut. Gambaran umum mengenai keberadaan 

kesenian ataupun kebudayaan masyarakat yang terkait dengan fokus penelitian 

cepat diperoleh, karena masyarakat maupun pejabat pemerintah terkait sebagai 

sumber informasi sangat antusias dan tidak terlalu luasnya wilayah yang diamati. 

Kedua, tahap eksplorasi terfokus yakni ketika peneliti masuk lapangan dan tinggal 

di sana untuk beberapa bulan, meskipun tidak secara terus menerus bisa 

teralokasi, waktu satu bulan peneliti berkunjung dua kali terprogram untuk 

mendata atau mencari informasi yang sangat disesuaikan dengan objek peneliti 

dan sasaran permasalahan yang dibahas. Kegitan ini berlangsung sejak bulan   

Mei 2004 samapai akhir Januari 2005. Selama penelitian peneliti tinggal dan 

bekerja di Magelang maka selama penyesuaian diri, baik dengan warga 

(penduduk), cara pergaulan tidak banyak menemukan hambatan. Begitu juga pada 

waktu pelaksanaan Upacara Ritual Kirab Pusaka yang berlangsung tepatnya pada 

20 Agustus 2004 peneliti tidak menemukan banyak hambatan. Dilaksanakan pada 

tanggal itu karena bertepatan pada ulang tahun Padepokan Makukuhan yang  jatuh 

setiap 10 Jumadil akhir (tanggal Jawa). Peneliti secara intensif melakukan 

pendataan informasi dan menjalin kinerja dengan instansi-instansi terkait. Karena 

itu merupakan agenda tetap yang dilakukan oleh Padepokan Makukuhan, maka 

penelitian dilaksanakan dengan menyesuaikan keadaan tersebut. Selama 

pelaksanaan berlangsung nampak antusias, baik itu pejabat pemerintahannya 
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maupun masyarakat yang memenuhi undangan dan yang melihat adanya prosesi 

Kirab Pusaka berlangsung. Hingga selesainya acara, peneliti melakukan 

pendekatan dengan cara pendokumentasian dan wawancara singkat dengan 

beberapa narasumber. Tetapi pada umumnya apa yang dilakukan peneliti selama 

penelitian bersifat fleksibel. Kegiatan pemotretan, perekaman gambar dengan 

menggunakan handycam, dan perekaman wawancara dengan tape recorder 

dilakukan sebagai pelengkap informasi. 

Ketiga, tahap pemeriksaan ulang terhadap beberapa hal yang telah dilakukan oleh 

peneliti, setelah melakukan analisis pendahuluan terhadap peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dan atau proses upacara ritual Kirab Pusaka beserta unsur-unsur 

pendukung kegiatan yang telah dipersiapkan. 

Upacara Ritual Kirab Pusaka, bagi pendukung Padepokan Makukuhan 

dan masyarakat sekitar Tidar Warung dilakukan sudah merupakan kebiasaan, 

terutama pada saat tanggal 10 Jumadilakhir, guna memperingati ulang tahun 

Padepokan serta mengungkapkan rasa syukur kepada leluhur. Bagi masyarakat 

yang mempercayai adanya kekuatan pada Upacara Ritual Kirab Pusaka, hal ini 

merupakan suatu peristiwa yang dianggap mempunyai nilai. Masyarakat Tidar 

Warung sebagian besar masih mempercayai akan adanya kekuatan adi kodrati. 

Dengan melalui ritual adat sesaji, tarian, musik dan doa, kekuatan adi kodrati yang 

datang saat peristiwa Upacara Ritual Kirab Pusaka berlangsung diharapkan dapat 

memberikan berkah serta keberhasilan dalam permohonan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, maka masyarakat setempat merasa bersimpati apabila memenuhi 

undangan. Dengan demikian Upacara Ritual Kirab Pusaka dianggap sebagai 
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kesatuan integral yang tidak terpisahkan dalam ritual adat permohonan. Maka di 

sini Upacara Ritual Kirab Pusaka  mempunyai fungsi yang sangat komplek. 

 

1.6.1.1. Tempat dan Peristiwa 

Tempat dan kejadian merupakan sumber data amatan yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif, karena tempat merupakan ketentuan dan 

lingkungan fisik yang mengkaji latar suatu peristiwa-peristiwa dalam Upacara 

Ritual Kirab Pusaka dari suatu keadaan tertentu. Sedangkan peristiwa hidup yang 

terjadi pada masyarakat setempat, berkait dengan tempat yang akan diamati 

terutama keadaan fisik Kelurahan Tidar. Berkait dengan kejadian, akan diamati 

peristiwa budaya dalam masyarakat Tidar Warung, Magelang yang akan relefan 

dengan permasalahan tesis ini, baik yang menyangkut apa dan siapa yang terlibat 

sebuah peristiwa, maupun kapan, dimana, dan bagaimana keberadaannya. 

  

1.6.1.2. Waktu 

Penelitian secara bertahap dilaksanakan secara luwes atau fleksibel, 

berusaha menyesuaikan waktu, tempat pada nara sumber sebagai informan. 

Pelaksanaan penelitian tepatnya dilaksanakan mulai bulan Mei 2004 sampai 

dengan Januari 2005. 

 

1.6.1.3. Dokumentasi dan Catatan 

Dokumen dan catatan merupakan sumber informasi non manusiawi yang 

sangat penting dalam tesis ini. Mengacu pada Bogdan dan Biklen (Faisal, 1990 : 
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81), jenis dokumen dan catatan yang menjadi sumber informasi tesis ini meliputi 

dokumen resmi, baik yang berupa dokumen pribadi, artifak, mentifact, maupun 

socifact. Informasi dari sumber non manusiawi ini akan dikategorikan sesuai 

dengan bentuk dan pesan yang terkandung dari tujuan pelaksanaan penelitian. 

Dalam kegiatan proses pengelolaan data dimulai dengan 

mengelompokkan dari data-data yang telah terkumpul dan dicatat sebagai hasil 

observasi, studi pustaka, pendokumentasian segala aktivitas kegiatan Upacara 

Ritual Kirab Pusaka misalnya: penjamasan pusaka, waktu pengkiraban pusaka. 

Catatan yang dianggap menunjang peneliti, peneliti selalu mencatat agar kejadian 

tersebut tidak terlupakan. 

  

1.6.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1.6.2.1.  Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini berbentuk perilaku (socifact), 

maka keberadaannya sangat terkait dengan konteks gagasan budaya setempat dan 

kegiatan sosial yang sesuai dengan kondisi sekarang. Karena itu, kecuali wujud 

fisik upacara ritual Kirab Pusaka juga nilai-nilai tradisi sebagai ungkapan makna 

di Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang. Sumber data penelitian 

akan diperoleh langsung dari pengamatan (observasi) sajian Jathilan dalam 

Upacara Ritual Kirab Pusaka dan informasi nara sumber yang dipandang relefan 

dengan pemecahan masalah. Dengan demikian, data dan informasi yang 

dikumpulkan selama penelitian, sebagian besar berupa data kualitatif yang digali 

dari beberapa sumber, yaitu : (a) Nara sumber, (b) Tempat dan peristiwa, (c) 

Dokumen dan catatan. 
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Kecuali data amatan secara langsung, tesis ini mendasarkan deskripsi 

etnografis yang diperoleh peneliti dari para narasumber. Melalui narasumber, 

peneliti dapat memperoleh data primer yang berkait dan tidak mungkin diperoleh 

melalui kegiatan pengamatan. Dalam kerangka pemahaman etnografis, 

narasumber merupakan pembicara dalam bahasa dialeknya sendiri. Peneliti 

berusaha memahami dialek narasumber berdasarkan cara atau makna yang 

dipahami narasumber sehingga secara harafiah narasumber merupakan guru bagi 

peneliti (Spradley, 1997 : 35). Mengingat, dalam kelompok-kelompok budaya 

yang sama dari sebuah masyarakat, terdapat suasana budaya (cultural scenes) 

yang diketahui oleh beberapa orang tertentu tetapi belum tentu diketahui orang-

orang lainnya (Spradley, 1997 : 27), maka narasumber harus dipilih berdasarkan 

beberapa kriteria tertentu, sebagai berikut : 

Pertama : narasumber sudah terenkulturasi penuh. Narasumber yang 

baik, benar-benar memahami kebudayaannya. Mereka melakukan berbagai hal 

yang berkait dengan keberadaan objek penelitian “Upacara Ritual Kirab Pusaka” 

sebagai ritual adat masyarakat Kampung Tidar Warung, khususnya Padepokan 

Makukuhan dari generasi ke generasi berikutnya. Narasumber benar-benar sudah 

terenkulturasi, dalam arti memahami dengan baik budayanya sendiri. Mampu 

merasakan berbagai suasana budaya yang terjadi dan mengalami secara langsung 

baik melalui instruksi formal maupun sepanjang perjalanan kehidupannya. 

Kedua : Narasumber terlibat dengan kebudayaan masyarakat yang 

diteliti. Keterlibatan langsung dengan kebudayaan menjadi prasyarat bagi 

narasumber. Sebab, pada saat orang terlibat dalam suasana budaya, dan mampu 
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menginterpretasi atau menafsirkan mereka akan menggunakan pengetahuan dalam 

membimbing tindakannya. Mereka akan meninjau hal-hal yang akan diketahui, 

untuk membuat beberapa kerangka pemikiran bahkan interpretasi mengenai 

berbagai macam kejadian, dan secara cermat dia akan menyesuaikan dengan 

suasana budaya dan pengetahuan yang diketahuinya. Dengan demikian, secara 

nyata narasumber tersebut mengalami kehidupan budaya yang diteliti. 

Ketiga , Narasumber menguasai karakteristik dan latar belakang budaya 

dalam suasana-suasana etnis budaya yang belum dikenal peneliti, sebab suasana 

budaya sangat terkait dengan situasi dan kondisi sosial. Melaui berbagai 

pandangan dalam situasi sosial tersebut setiap narasumber akan memiliki ciri khas 

etnis dan atau suasana budaya, bersama-sama dengan suasana budaya narasumber 

yang lain. Peneliti dapat menyusun jaringan-jaringan tafsir (inter pretatif) guna 

memahami kebudayaan yang ditelitinya. 

Keempat , Narasumber memiliki waktu yang cukup untuk dapat 

memahami suatu kondisi budaya yang senantiasa dapat bersinggungan dengan 

dimensi lain. Upaya untuk memperoleh informasi dapat berulang-ulang dilakukan 

pada narasumber yang sama. Berkait dengan itu, peneliti harus mempunyai 

keyakinan dan fleksibel untuk senantiasa memahami kelonggaran waktu 

narasumber, atau pandai memperoleh kesempatan luang narasumber. 

Kelima , Narasumber mampu memberikan informasi non analitik, dalam 

arti memberikan informasi berdasarkan perspektif folk theory atau teori pribumi 

(Spradley, 1997 : 29 dan 61-69). 
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Berdasarkan kelima kriteria yang tersebut di atas dipilih para narasumber yang 

terdiri dari pelaku budaya, pelaku ritual, tokoh masyarakat baik formal maupun 

non formal. 

  

1.6.2.2.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan : (1) Observasi,                      

(2) Wawancara, (3) Kajian dokumen. Observasi dan studi dokumen 

pembahasannya untuk mengungkap segala peristiwa dan bentuk-bentuk visual dan 

verbal serta aspek-aspek struktur artefak objek utama penelitian. Dalam hal ini 

Upacara Ritual Kirab Pusaka dipandang sebagai sebuah bentuk budaya (cultural 

form) yakni artefak berisikan wacana representasi diri secara tersembunyi bagi 

pencipta, pelaku dan penikmat yang dikerangkai budaya yang melahirkannya. 

Wawancara dilakukan tak terstruktur tetapi terfokus pada masalah yang dikaji, 

dan diupayakan agar tercipta rapport dalam mengorek data di lapangan. Instrumen 

dalam pengumpulan data disusun dalam bentuk pedoman observasi, pedoman 

wawancara dan studi dokumentasi, seperti berikut ini. 

 

1.6.2.2.1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengungkap bentuk-bentuk visual rangkaian 

Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka di Kampung Tidar Warung, 

Kelurahan Tidar, Magelang, faktor pendukung, sarana, dan prasarana, medium, 

sesaji, teknik pelaksanaan upacara ritual, warna, tempat pelaksanaan dan 

instrumen musik. Secara khusus observasi diarahkan pada: (1). Bentuk visual 
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Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka yang meliputi persiapan, pelaksanaan 

(pembukaan, penjamasan pusaka, Kirab Pusaka keliling Kampung Tidar Warung, 

dilanjutkan dengan makan bersama), dan ditutup dengan pertunjukan Jathilan,  

(2). Setting, yang mencakup lingkungan fisik Kampung Tidar warung, Kelurahan 

Tidar, Magelang.  

Pengamatan (observasi) dilakukan dengan cara mengamati langsung 

perilaku atau tingkah laku masyarakat, terutama yang berkait dengan kegiatan 

Upacara Ritual, dan segala sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung. 

Observasi dilakukan untuk melengkapi data yang belum diperoleh dari data-data 

yang tertulis. 

Berdasarkan observasi ini didapatkan data mengenai latar belakang 

kehidupan masyarakat Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang 

sesungguhnya dan mengkaitkan dengan perilaku budaya masyarakat terhadap 

Upacara Ritual Kirab Pusaka. Tempat dan waktu, akan berisi catatan kapan dan 

dimana data observasi diperoleh. Kegiatan pengamatan ini dilakukan sebagai 

langkah penginvetarisasian dan pengidentifikasian objek dalam kaitannya dengan 

pokok masalah yang dikaji. 

Dalam penelitian sebagian besar pengamatan yang dilakukan adalah 

pengamatan terlibat (observasi partisipan), dengan penjelasan atau cara peneliti 

terlibat secara langsung di lingkungan kehidupan masyarakat Magelang 

khususnya di Kampung Tidar Warung. Walaupun sifatnya tidak rutinitas tinggal 

bersama masyarakat, diupayakan dapat mengetahui dialog-dialognya, memahami 

apa yang menjadi pemikiran mereka tentang Upacara Ritual, hingga dalam batas-
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batas tertentu peneliti memahami beberapa informasi yang dinyatakan penduduk 

yang terkait dengan suasana-suasana budaya tertentu yang hidup di lingkungan 

masyarakat Kampung Tidar Warung baik yang telah menjadi satu kepercayaan 

dan atau yang masih diperdebatkan kronologisnya. Cara ini memungkinkan 

peneliti memperoleh pemahaman yang wajar karena masyarakat kurang begitu 

memahami bahwa keberadaan mereka diteliti. 

 

1.6.2.2.2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dalam rangka pengungkapan Upacara Ritual 

Kirab Pusaka sebagai ritual adat yang menyangkut keterlibatan informan, asal-

usul sejarah dan latar belakang, fungsi dan makna Upacara Ritual Kirab Pusaka, 

ciri-ciri khusus dalam ritual adat kepercayaan mistik dan nilai-nilai yang 

diungkap, terkait dengan kehidupan masyarakat sebagai bentuk budaya, fungsi 

sosial Upacara Ritual Kirab Pusaka di masyarkat setempat, perhatian pelaku 

sebagai generasi pewaris budaya dengan pengalaman-pengalaman khusus pada 

Kirab Pusaka sebagai Upacara Ritual 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang dirasa tak bisa 

terjaring dengan cara pengumpulan data lain. Wawancara menjadi sangat penting 

dalam pengumpulan data-data yang terkait dengan pernyataan. Wawancara 

bersifat lentur dan terbuka, tidak ketat tidak selalu dilakukan secara formal dan 

dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mengorek narasumber. Pertanyaan 

yang diajukan kepada narasumber terlebih dahulu dikonsep dan difokuskan agar 

informasi yang diperoleh semakin terinci, jelas dan mendalam. Wawancara 
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dilakukan untuk melengkapi data-data penting yang tak terjaring melalui cara 

pengumpulan data lain; misalnya pengamatan, lebih berperan sebagai cara utama 

dalam pengumpulan informasi. Wawancara dilakukan baik pada waktu peristiwa 

Upacara Ritual Kirab Pusaka berlangsung maupun mengadakan wawancara secara 

khusus dengan narasumber, untuk mendapat keterangan yang diperlukan. 

Wawancara menjadi sangat penting dalam pengumpulan data yang berkait dengan 

informasi mengenai bentuk dan fungsi Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab 

Pusaka pada masyarakat Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang. 

Ketika melakukan wawancara digunakan struktur pertanyaan yang 

bersifat terbuka (opening ouestion) yaitu pertanyaan yang dilakukan memerlukan 

jawaban narasumber dengan cara bebas baik menggunakan kata-kata sendiri 

maupun mengemukakan apa yang diketahui, dipahami dan dilakukan, mengingat 

peneliti tidak mengalami kesulitan dalam memahami bahasa mereka. 

Wawancara dilakukan secara mendalam (in depth interview). 

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka; tidak berstruktur ketat, tidak juga 

dilakukan secara formal, dan dapat dilakukan berulang-ulang kepada narasumber 

yang sama. Pertanyaan yang diajukan pada narasumber dapat semakin difokuskan 

sehingga informasi yang diperoleh menjadi semakin jelas, terinci dan mendalam. 

Penentuan narasumber yang diwawancarai dilakukan secara purposive 

melalui teknik  snowball sampling, dengan menitikberatkan  pada konsep teoretis, 

tujuan peneliti dan karakter esensi objek. Melalui seorang narasumber yang telah 

terenkulturasi, peneliti dapat memperoleh narasumber lain yang dalam hal-hal 
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tertentu baik terenkulturasi pada jenis informasi yang diperlukan             

(Spradley, 1997 : 62). 

Untuk memahami makna informasi peneliti melakukan tafsir dialogis 

berdasarkan jenis informasi yang diketahui narasumber. Tafsir makna dialogis ini 

didasarkan pada penangkapan makna objektif dan subjektif narasumber. Dengan 

demikian, bentuk wawancara ini masih mengutamakan orietasi pelaku, meskipun 

untuk keseragaman tuturan, esensi wawancara itu dipaparkan dalam wujud 

prafasa. 

Wawancara ini dilakukan dengan ketua atau pimpinan Padepokan 

Makukuhan, Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata, Lurah, tokoh seniman di 

Kelurahan Tidar, masyarakat sekitar dapat memberikan informasi guna 

melengkapi sumber tertulis yang telah diperoleh. Adapun narasumber yang 

penulis hubungi untuk memperoleh data yang berkait langsung dengan objek 

penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu : 

H. Habib Sudarmadi usia 56 tahun, sebagai ketua atau pimpinan 

Padepokan  Makukuhan dan tokoh masyarakat yang dapat memberikan informasi 

mengenai adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Tidar Warung pada umumnya 

terutama yang menyangkut Upacara Ritual Kirab Pusaka atau bentuk 

penyajiannya yang mereka lakukan. 

Budijono usia 47 tahun, sebagai Kepala Kantor Kebudayaan dan 

Pariwisata, yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan kebudayaan dan 

kesenian yang berkembang di Magelang. Selain itu juga secara khusus didapatkan 
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informasi mengenai keberadaan Upacara Ritual Kirab Pusaka yang berkembang di 

Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar. 

Narman usia 58 tahun, sebagai Lurah Tidar, yang dapat memberikan 

informasi tentang keberadaan masyarakat di Kelurahan Tidar dan khususnya yang 

berada di Kampung Tidar Warung. Baik tentang mata pencaharian, kepercayaan, 

maupun kebudayaan dan kesenian yang masih berkembang di Kelurahan Tidar. 

Supadi usia 53 tahun, sebagai orang kepercayaan H. Habib Sudarmadi 

untuk penjamasan pusaka. Beliau banyak memberikan informasi mengenai 

pusaka yang beliau jamasi. 

Yoyok usia 30 tahun, seorang tokoh seniman sekaligus pengelola 

Jathilan Campur. Beliau banyak memberikan informasi mengenai perkembangan 

dan bentuk penyajian Jathilan,baik dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka maupun 

pada umumnya, selain itu juga memberikan tentang koreografi dari Jathilan. 

Dwi Suryono usia 28 tahun, seorang penari Jathilan, memberikan 

informasi peristiwa-peristiwa yang dia alami saat ia menarikan tarian di dalam 

Jathilan, baik dalam keadaan trance ataupun keadaan yang masih sadar.  

 

 

1.6.2.2.3. Pengumpulan Dokumen 

Pendokumentasian dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh 

tidak hilang atau dapat dilihat atau didengar ulang pada saat penganalisaan dan 

pendataan. Alat yang digunakan untuk pendokumentasian adalah alat elektronik 

berupa tape recoder digunakan untuk merekam pada saat melakukan beberapa 
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wawancara dan merekam sebagian prosesi Upacara Ritual Kirab Pusaka. 

Handycam digunakan pada saat berlangsung peristiwa Upacara Ritual Kirab 

Pusaka serta merekam semua bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat pada 

saat berlangsungnya upacara tersebut, hingga merekam kesenian Jathilan pada 

saat penutupan acara. Kamera foto digunakan untuk mengabadikan peristiwa 

Upacara Ritual Kirab Pusaka, jathilan pada saat berlangsung, sesaji, iringan 

jathilan, serta dilakukan pencatatan yang kiranya dapat membantu dan menunjang 

dalam penelitian. 

Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan peristiwa-peristiwa penting, baik resmi 

maupun tidak resmi (pribadi), yang terkait dengan informasi perihal Kirab Pusaka 

sebagai bentuk upacara ritual atau kebaradaannya dari segi bentuk dan fungsinya. 

Untuk kepentingan ini dilakukan pencatatan dan pemotretan sangat disesuaikan 

dengan pembahasan permasalahan dan keperluan analisis. Setelah mengadakan 

pendekatan baik secara formal maupun non formal dengan masyarakat, maka 

kegiatan pendokumentasian ini dilakukan setelah masyarakat menaruh 

kepercayaan kepada peneliti sebagai bagian yang tidak asing lagi dari kehidupan 

mereka. Dengan demikian proses pendokumentasian ini dapat dicapai berdasarkan 

realitas yang ada. Materi pendukung berupa foto dan bagan. 

1.6.3. Analisis Data 

Cara analisis data, metode yang digunakan analisis kualitatif. Diletakkan 

dalam kerangka berpikir yang menyeluruh dan sistemik. Data yang berwujud 

kata-kata, pernyataan-pernyataan ide, penjelasan-penjelasan ide atau kejadian dan 

bukan rangkaian angka, telah dikumpulkan dan diproses kemudian disusun dalam 
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teks yang diperluas dan dianalisis. Bahwa analisis data merupakan kegiatan 

bersama dan saling menyalin antara langkah reduksi data, penyajian data dan 

pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan  proses 

selektifitas dari semua data yang didapat, mengelompokkan data, pemusatan 

perhatian pada setiap segmen-segmen yang terkait dan berperan, penyederhanaan 

data, penjelasan dan transformasi dari data kasar di lapangan. Reduksi data 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisis, sebab dalam reduksi data 

peneliti lebih memprioritaskan fakta-fakta di lapangan dengan menajamkan, 

mengelompokkan, mengarahkan, dan membuang data-data yang tidak diperlukan, 

serta mengorganisasi data sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Bersama penyajian data dan penarikan kesimpulan, reduksi data 

merupakan kegiatan analisis yang saling berkait, serta sebagai rangkaian kegiatan 

analisis. Adapun model analisis yang digunakan adalah analisis data interaktif 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992 : 20) yang dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Reduksi
Data

Kesimpulan-
kesimpulan

Penarikan/verifikasi
 

Gambar  :  2 
Model Analisis Data Interaktif berdasarkan 

Miles dan Huberman (1992) 
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Dalam penerapannya sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Miles dan 

Huberman untuk langkah-langkah analisis data dan itupun dilakukan secara ketat. 

Hal ini dipaparkan pada realitas bahwa analisis data yang sangat mekamistis dan 

berlebihan ketatnya dapat menutup kemungkinan dan peluang-peluang untuk 

memperoleh data tersamar atau tidak terduga tanpa disengaja justru seringkali 

menjadi petunjuk yang sangat penting bagi keberhasilan suatu penelitian. 

 

1.7. Sistematika Penulisan  

Laporan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Bentuk dan Fungsi 

Pertunjukan Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka pada Masyarakat 

Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang” ini disusun secara 

sistematis dalam lima bab sebagai berikut :  

Bab I, Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang terbagi atas manfaat teoretis 

dan manfaat praktis. Kerangka Teoretis yang membahas kesenian dalam lingkup 

kebudayaan, fungsi seni pertunjukan, jathilan dan model kerangka teoretis.  

Metode Penelitian yang terdiri pendekatan dan fokus penelitian yang membahas 

tempat dan peristiwa, waktu dan dokumentasi, sumber data dan teknik 

pengumpulan data yang membahas pedoman observasi, wawancara, dan 

pendokumentasian. Analisis data, Sistematika Penulisan.  

Bab II, Upacara Ritual Kirab Pusaka Masyarakat Kelurahan Tidar 

Magelang, meliputi pembahasan tentang latar belakang masyarakat Tidar Warung 

Magelang, mitos pusaka dalam pandangan masyarakat Kelurahan Tidar Warung 
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Magelang, dan upacara kirab pusaka di Padepokan Makukuhan Kelurahan Tidar 

Warung Magelang.  

Bab III, Bentuk Pertunjukan Jathilan Sebagai Bagian Pendukung Dalam 

Upacara Ritual Kirap Pusaka Di Kelurahan Tidar Magelang, meliputi pembahasan 

nama dan asal-usul Jathilan, gambaran umum bentuk pertunjukan Jathilan Tidar 

Warung Magelang, bentuk penyajian Jathilan dalam ritual kirab pusaka yang 

membahas tentang tata cara penyajian dan elemen bentuk dan struktur Jathilan. 

Bab IV, Fungsi Jathilan Dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka, berisi 

karakteristik masyarakat penikmat pertunjukan Jathilan dalam Kirab Pusaka, 

fungsi Jathilan dalam Kirab Pusaka yang membahas Jathilan sebagai sarana 

hiburan masyarakat, Jathilan sebagai sarana pengobatan, Jathilan sebagai media 

pendidikan, fungsi integrasi sosial. 

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

UPACARA RITUAL KIRAB PUSAKA  

MASYARAKAT KELURAHAN TIDAR MAGELANG 

 

2.1.  Latar Belakang Masyarakat Tidar  

Tidar, adalah sebuah kelurahan  yang berada di sebelah selatan kota 

Magelang. Jarak antara kelurahan Tidar dengan kota Magelang kurang lebih 5 

kilometer, sedang dengan pusat pemerintahan kecamatan Magelang Selatan tiga 

kilometer, dan sudah mempunyai  atau dihubungkan dengan fasilitas  jalan 

beraspal yang relatif cukup baik. Di samping itu sarana transportasi juga sudah 

tersedia sehingga mempermudah arus komunikasi dan transportasi. 

Kelurahan Tidar terdiri dari tujuh dusun yaitu, Dusun Tidar Krajan, 

Tidar Tanon, Tidar Campur, Tidar Baru, Tidar Dudam, Tidar Sari, dan Tidar 

Warung. Secara geografis letak Kelurahan Tidar cukup strategis dan terbuka, 

karena tidak jauh dari letak kota atau pusat perbelanjaan. Untuk menuju 

Kelurahan Tidar dari arah kota  Semarang dan Yogyakarta sangat mudah, karena 

wilayah Magelang berada di tengah-tengahnya. Dan terkenal dengan daerah 

transit di mana daerah itu banyak ditemukan pusat oleh-oleh yang  berada di toko-

toko atau pusat perbelanjaan. 

Dilihat berdasarkan topografinya Kelurahan Tidar terletak pada tempat 

yang tidak rata. Letak ketinggian berkisar 202-1.378 meter di atas permukaan air 

laut. Kondisi ini menjadikan lingkungan  alam Kelurahan Tidar tergolong subur, 

walaupun wilayah ini termasuk kota tetapi masih tampak asri, karena masih 

banyak dijumpai  pepohonan di wilayah itu. 
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Dilihat secara sekilas, wajah Kelurahan Tidar merupakan sebuah 

kelurahan biasa seperti halnya  kelurahan-kelurahan lain yang berada di Magelang 

yang tidak memiliki ciri khusus. Apabila diteliti lebih jauh, ternyata  Kelurahan 

Tidar menyimpan potensi budaya yaitu Kirab Pusaka, seni pertunjukan, dan adat-

istiadat. Walaupun bukan satu-satunya kelurahan di Magelang yang mempunyai 

potensi-potensi itu, tetapi Kelurahan Tidar kukuh mempertahankan nilai-nilai 

estetis  dan budaya, terutama menghargai warisan-warisan leluhurnya. Sementara 

kelurahan-kelurahan lain yang berada  di wilayah Magelang Selatan sudah mulai 

terpengaruh oleh budaya lain, seperti budaya ‘kesantrian’ (Islam) dan budaya 

modern. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada salah satu dusun yang berada di 

Kelurahan Tidar yaitu dusun Tidar Krajan yang anggota masyarakatnya rata-rata 

terdiri dari kalangan muda. Bagi kalangan muda, seni hanya sebagai hiburan, 

tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Selain itu 

kalangan muda lebih mengutamakan trend atau sesuatu yang digemari, dan 

banyak orang tanpa mempertimbangkan nilai yang terkandung di dalamnya. 

Masyarakat Kelurahan Tidar khususnya dusun Tidar Warung masih 

sangat menghargai warisan  leluhur, terbukti adanya rutinitas Kirab Pusaka, 

Pusaka dianggap sebagai salah satu konvensi tradisi Jawa, secara fenomenal jelas 

memapankan, bahwa tradisi keluarga Jawa dan pusaka itu pada hekekatnya  

identik. Paling tidak, sebuah keluarga Jawa akan menganggap  bahwa pusaka itu 

adalah sebuah piranti hidup. Tetapi hal tersebut bukan berarti musyrik atau 

menyembah berhala, namun sebagai salah satu wujud melestarikan budaya leluhur 

(Budijono, 2003 : 16). 
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Dalam sistem kemasyarakatan, masyarakat Tidar Warung  relatif bersifat 

horisontal egaliter. Penduduknya tidak mengenal adanya tingkatan sosial, seperti 

masyarkat kalangan bawah, masyarakat menengah dan masyarakat atas. Prinsip 

saling menghormati lebih bersifat penghargaan dalam kesetaraan (horisontal) 

sekalipun dengan para pemimpin. Dalam kehidupan sehari-hari mereka 

menempatkan para pemimpin itu sejajar dan sederajat dengan warga masyarakat 

lainnya, kecuali yang berhubungan dengan orang yang dituakan oleh masyarakat 

sekitar, seperti pemangku Padepokan Makukuhan yang dianggap bisa menjadi 

pelaku utama dalam kegiatan-kegiatan upacara-upacara tradisional, dan biasa 

menjadi narasumber bagi warga  dalam tata cara upacara tradisional. Seperti 

upacara kelahiran, kematian, perkawinan, mendirikan rumah, mengerjakan tanah, 

menyiasati gangguan-gangguan yang bersifat supranatural, penyembuhan untuk  

orang yang sakit, sebagaimana yang dikemukakan Sudarmadi, informan peneliti.  

Prinsip kesetaraan sosial masyarakat  Kelurahan Tidar, Dusun Tidar 

Warung tercermin pula dalam keterlibatan masyarakat baik langsung maupun 

tidak langsung pada upacara Kirab Pusaka. Dalam upacara itu juga tidak 

membedakan  agama yang dipeluk oleh masyarakat sekitar atau masyarakat yang 

datang pada upacara Kirab Pusaka. Masyarakat  Tidar Warung dewasa ini secara 

formal adalah pemeluk agama Islam. Mereka  menerima Islam sebagai agamanya 

dan mengaku sebagai orang Islam. Hal ini terbukti dengan  banyaknya bangunan 

Masjid atau Mushola yang berada di daerah tersebut. Tradisi pengajian atau 

ceramah-ceramah Islam  juga sering dilakukan dalam setiap punya hajat. 

Beberapa penduduknya  juga banyak  yang telah melaksanakan ibadah haji. Akan 
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tetapi, sebagai pemeluk agama Islam mereka tidak meninggalkan tradisi nenek 

moyangnya yang telah ada sebelumnya. 

Begitu juga  yang dilakukan  umat beragama lain, seperti agama Katolik 

dan Kristen mereka juga  menghargai tradisi yang diwariskan. Pada umumnya 

masyarakat Tidar Warung  masih percaya terhadap hal-hal yang bersifat gaib  atau 

roh-roh  halus yang berasal dari benda  atau alam  yang dapat menimbulkan 

kecelakaan atau penyakit lebih-lebih yang  berkaitan  dengan danyang yakni roh 

yang dianggap  mempengaruhi kehidupan masyarakat yaitu yang menjaga dan 

mengawasi seluruh masyarakat  desa atau cikal bakal tokoh yang dianggap 

sebagai orang pertama yang membangun atau  babat alas wilayah tersebut, dan 

baureksa, suatu kekuatan  di luar diri manusia yang dianggap sebagai penjaga 

tempat-tempat tertentu, seperti bangunan umum, suatu sumur tua, hutan, sungai, 

sawah atau daerah-daerah tertentu (Koentjaraningrat, 1994 : 338). 

Demi keselamatan dan kesejahteraan hidup serta usaha melindungi diri 

dari pengaruh  roh-roh tersebut di atas, maka pada saat-saat tertentu dan di  

tempat-tempat tertentu masyarakat melakukan sesaji atau selamatan. Sudarmadi 

informan peneliti menyatakan mereka percaya, sesaji dengan berbagai 

ubarampenya  akan dapat mendatangkan kekuatan tertentu dan menjadikan aman 

dari gangguan roh-roh jahat. 

Seperti yang diungkapankan  oleh Koentjaraningrat, bahwa upacara 

mengenai  gaib memiliki empat fungsi yang berbeda yaitu bersifat produktif, 

protektif, destruktif, dan meramal (Koentjaraningrat, 1994 : 338).  Ilmu gaib 

produktif biasanya  dilakukan  berhubungan dengan upacara kesuburan . Ilmu 



43 

 

gaib protektif biasanya  dilakukan untuk menghalau wabah penyakit atau 

marabahaya akan datang. Ilmu gaib destruktif  bersifat merusak, misalnya 

pengiriman santet, tenung atau guna-guna yang bersifat merusak. Ilmu gaib 

meramal sering berhubungan dengan nasib  yang akan datang. Kirab Pusaka yang 

berada di Kelurahan Tidar, Dusun Tidar Warung yang  menjadi topik penelitian 

ini  termasuk dalam fungsi protektif dan produktif. 

Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa agama masyarakat Kelurahan 

Tidar, Dusun Tidar Warung bukan lagi menunjukkan sifatnya yang murni, tetapi 

becampur dengan unsur-unsur lain. Adanya kepercayaan terhadap roh-roh halus 

menurut  Koentjaraningrat (1994 : 310) dikenal dalam sistem keyakinan Agami Jawi. 

Oleh karena itu dengan menggunakan istilah Koentjaraningrat tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa agama masyarakat Tidar Warung adalah Agami Jawi. Berkaitan 

dengan hal tersebut menurut kategori Clifford Geertz (1983 : 13), bahwa masyarakat 

Tidar Warung lebih relevan kepada apa yang disebut sebagai Islam abangan, dan 

abangan itu sendiri adalah semacam “religi rakyat” yang menitikberatkan pada aspek 

mistis dari sinkretisme Jawa (penyatuan unsur-unsur  Pra-Hindu, Hindu, dan  Islam) 

dan secara luas berhubungan dengan elemen petani. 

Seperti juga tradisi abangan lain di Jawa, pusat seluruh pandangan Tidar 

Warung dapat dilihat dari kegiatan penyelenggaraan upacara adat atau tradisi 

selametan yang dilaksanakan sepanjang hidupnya. Selametan  merupakan suatu 

perjamuan makan seremonial sederhana dengan mengundang tetangga. Dalam 

penyelenggaraan selamatan semua tetangga diundang, sehingga  terjadi 

keselarasan sosial di antara para tetangga dan alam raya. Melalui  selametan  
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dapat terungkap nilai-nilai yang dirasa paling mendalam yaitu nilai kebersamaan, 

ketetanggaan, dan kerukunan. Berkaitan  dengan masalah selametan menurut 

Geertz (1989 : 29) dapat digolongkan menjadi empat macam. Pertama, ritus 

selametan yang berkaitan dengan krisis-krisis kehidupan atau lingkaran  hidup 

dari kelahiran sampai kematian. Kedua, ritus yang mempunyai kaitan dengan hari-

hari raya Islam. Ketiga, ritus yang bersangkut paut dengan integrasi sosial desa, 

bersih desa. Keempat, ritus selametan sela yang diselenggarakan pada saat-saat 

tertentu yang berkenaan dengan kejadian tertentu, misalnya ngruwat untuk 

menolak bahaya atau juga kaulan untuk pemenuhan janji, pindah tempat, 

keberangkatan untuk suatu perjalanan jauh dan sebagainya. 

Bentuk-bentuk upacara yang sering dilakukan oleh masyarakat Tidar 

Warung di antaranya meliputi : (1) upacara yang berkaitan dengan krisis-krisis 

kehidupan atau  lingkaran hidup dari kelahiran (telonan, pitonan, obor-obor, 

cuplak puser, selapanan, setahunan, supitan, nikahan,  dan seterusnya) sampai 

kematian ( tujuh hari, empat puluh hari, dan seterusnya); (2) upacara yang 

berhubungan dengan  pertanian yaitu mulai menanam padi, panen sampai 

memasukkan padi  ke dalam lumbung seperti, labuhan, tandur, ngrujaki, menthil, 

nggampung, ngunjal,  dan ngilep, termasuk juga upacara untuk perlindungan bagi 

hewan ternak; (3) upacara yang mempunyai kaitan dengan hari-hari raya Islam 

seperti suroan, muludan,  ruwatan, besaran, rebo wekasan pada bulan Sapar; (4) 

upacara yang berhubungan dengan integarasi sosial desa yaitu upacara  selamatan 

desa atau bersih desa dan Kirab Pusaka; serta (5) selametan sela misalnya 

ngruwat, kaul dan sebagainya. 
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Dalam penyelenggaraan upacara-upacara sebagaimana tersebut di atas ada 

beberapa bentuk upacara yang selalu menghadirkan seni di dalamnya yaitu Kirab 

Pusaka. Menyinggung tentang kesenian, Magelang merupakan daerah  kehidupan  

seni tradisionalnya cukup terpelihara, karena masyarakatnya selalu menampilkannya  

dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat ritual maupun seremonial. Para seniman 

yang berada di Kelurahan Tidar adalah bagian dari masyarakat Magelang yang selalu 

berusaha mempertahankan eksistansi keseniannya terhadap perkembangan zaman. 

Dalam kehidupan masyarakat Tidar Warung pelestarian warisan leluhur dijadikan 

sebagai suatu dasar pijakan dalam bersosialisasi. Untuk menjaga kelestarian 

budayanya masyarakat Tidar Warung mempunyai semboyan harus dapat 

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi, namun tradisi sebagai warisan leluhur 

secara turun temurun harus tetap dipegang teguh, dan tetap dipertahankan dengan 

keyakinan secara mendalam, agar hidup selamat. 

Ada berbagai bentuk kesenian yang  hidup di Magelang di antaranya : 

Jathilan, Tari Kunthulan, Reyog, Barongan, Hadrah,  dan sejumlah tari kreasi 

baru hasil kreativitas para seniman Magelang. Dari  sejumlah bentuk kesenian 

yang hidup di Tidar Warung, ada beberapa kesenian yang sering mengiringi 

kegiatan upacara ritual. 

Jathilan adalah salah satu bentuk  kesenian  yang masih tumbuh  dan  

berkembang di wilayah Jawa Tengah, secara  turun temurun dikenal oleh 

masyarakat di segala lapisan. Dalam setiap pelaksanaan upacara Kirab Pusaka di 

Padepokan Makukuhan yang berada di Kelurahan Tidar, tidak pernah 

meninggalkan tradisi  yaitu selalu mengadakan  arak-arakan pusaka yang diiringi 
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dengan Jathilan berkeliling seluruh wilayah kampung di Kelurahan Tidar. Apabila 

hal itu dilaksanakan masyarakat percaya bahwa akan memberikan kemakmuran  

dan dijauhkan dari wabah penyakit. Dengan demikian penyelenggaraan arak-

arakan dalam upacara  Kirab Pusaka merupakan suatu  keharusan. 

 

2.2.  Mitos Pusaka dalam Pandangan Masyarakat Kelurahan Tidar   

Berbicara masalah mitos merupakan suatu hal yang sangat menarik, 

sebab mitos  selalu dipersepsikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan 

takhayul atau  alam supranatural yang kadangkala sulit  dikaji secara rasional. 

Mitos seringkali dipertentangkan dengan rasionalitas. Mitos atau dunia mitologi 

sudah ada  di dunia ini sejak masa Prasejarah. Seperti yang diungkapkan oleh 

Elliade dalam Susanto (1987 : 71), bahwa  mitos sangat mendominasi dalam 

kehidupan masyarakat yang archaic (kuno), karena mitos merupakan dasar 

kehidupan sosial dan kebudayaannya. 

Di lain pihak, menurut  Van Peursen (1976 : 37-38) bahwa mitos juga 

diartikan sebagai cerita yang dapat memberikan pedoman dan  arah tertentu 

kepada sekelompok orang atau masyarakat. Bagi masyarakat  yang benar-benar 

masih mempercayai adanya mitos sering diyakini sebagai suatu pedoman atau 

dasar berpijak bagi sistem kelakuan, sehingga pada akhirnya mitos dapat 

mempengaruhi sistem nilai budaya yang dimilikinya. Dengan demikian, mitos  

dapat dikatakan memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat  pendukungnya, di 

antaranya dapat menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan gaib di luar jangkauan 

manusia. Dalam hal ini mitos membantu manusia agar dapat menghayati daya-
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daya kekuatan  tersebut sebagai suatu kekuatan yang dapat mempengaruhi dan 

menguasai alam maupun kehidupan  manusia. Di samping itu, mitos juga 

berfungsi sebagai perantara antara manusia dan  daya kekuatan alam. Sebagai 

penghormatan terhadap mitos beserta tokohnya, masyarakat pendukung mitos 

sering menyelenggarakan upacara yang  bersifat sakral. Dalam upacara tersebut 

terkandung berbagai lambang dan simbol yang pada intinya menunjuk kepada 

arah kekuasaan yang ada di atas dan kekusaan yang berada di luar kekuasaan 

manusia. (kekutan transenden). 

Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tidar yang 

menyelenggarakan beberapa upacara di antaranya upacara Kirab Pusaka. Kirab 

Pusaka pada dasarnya  ditujukan untuk mitos sebuah tombak yang bernama Kyai 

Garu dan Keris bernama Kyai  Sumpyuh. Kyai Garu dipercaya dapat mengayomi, 

memberi kemakmuran dan kesuburan tanaman petani dari utara sampai selatan 

Gunung Sumbing, sedangkan Kyai Sumpyuh dipercaya dapat menyatukan 

masyarakat setempat dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Kekuatan 

atau mitos tersebut tidak begitu saja diyakini masyarakat melainkan adanya bukti 

– bukti yang konkret membuktikan bahwa adanya dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat. Dilihat dari sejarahnya dapat dilihat beberapa fenomena yang dapat 

membuktikan bahwa berdirinya padepokan Makukuhan memberikan sesuatu yang 

dijadikan mitos oleh masyarakat Kelurahan Tidar Warung pada khususnya. Pada 

mulanya Padepokan Makukuhan didirkan oleh Ki Ageng Kedu. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari H. Habib Sudarmadi (2004 : 1-37) yang ditulis dalam buku 

Babad Kedu dalam bahasa Jawa selaku penerus padepokan Makukuhan dijelaskan 
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bahwa Ki Ageng  Kedu merupakan salah satu tokoh dari pondok pesantren di 

Desa Glagahwangi pada zaman Kerajaan Demak di abad ke XV mempunyai tugas 

menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ki Ageng Kedu dalam menjalankan 

penyebaran agama Islam juga mendapat petunjuk dari Kyai Kasan Besari. 

Petunjuk itu adalah bahwa Ki Ageng Kedu agar meminta petunjuk kepada Sunan 

Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya untuk 

menyebarkan agama Islam Ki Ageng Kedu melalui banyak rintangan, tetapi masih 

bisa teratasi. Pada saat Ki Ageng Kedu beristirahat tiba-tiba beliau ditemui oleh 

Sunan Kalijaga, lalu mendapatkan utusan untuk menyebarkan agama Islam di 

Kedu maka beliau mendapatkan sebutan Ki Ageng Kedu atau Syeh Maulana 

Taqwim. Dalam menjalankan penyebaran agama Islam Sunan Kalijaga memberi 

saran kepada Ki Ageng Kedu agar melalui pengajaran cara bercocok tanam 

terlebih dahulu, karena masyarakat pada saat itu banyak yang memeluk agama 

Hindu dan Budha. Dalam penyebaran agama Islam melalui pengajaran cara 

bercocok tanam dirasa berhasil karena banyak pengikut jejak Ki Ageng Kedu 

memeluk agama Islam. Hingga + pada tahun 1497 Ki Ageng Kedu meninggal. 

Nama Ki Ageng Kedu meninggalkan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat di 

daerah Gunung Sumbing dan Sindoro selain masyarakat Desa Kedu. Pada saat 

jasadnya mau dimakamkan menjadi rebutan bagi masyarakat tersebut, tetapi pada 

kenyataannnya jasad itu dalam perjalanan mau dimakamkan menghilag begitu 

saja dan diyakini naik ke Surga bersama jiwa dan raganya. Oleh karena itu 

masyarakat berkeyakinan atau mempunyai mitos bahwa Ki Ageng Kedu memiliki 

kesaktian yang diberi oleh Gusti Allah (Tuhan). 
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Dalam perjalanan meninggalnya Ki Ageng Kedu, ada peninggalan-

peninggalan yang sampai saat ini menjadi pundhen atau tempat upacara selamatan 

desa. Tempat-tempat itu adalah : (1). Desa Delok : tempat untuk istirahat dan minum, 

sekarang bernama Desa Ndayan.  (2). Desa Cepit Pagergunung : tempat untuk buang 

air besar (bebuwang).  (3). Desa Dhukuh Wonosari : tempat untuk sembahyang yang 

sekarang disebut Kramat. Di situ terdapat muridnya Ki Ageng Kedu yang menjadi 

generasi penerus yaitu Nyi Rantamsari, Nyi Gambirwangi, dan Gadhungmlathi.  (4). 

Tempat yang semula untuk memakamkan Ki Ageng Kedu pertama, adalah Watu 

Kasur.  (5). Papan untuk memusnahkan Ki Ageng Kedu yang sampai saat ini terdapat 

krikil  (batu kecil) sebagai tandanya.            (6). Sedangkan untuk makamnya Ki 

Ageng Kedu yang sebenarnya hanya bisa dilihat oleh orang yang mempunyai niat 

suci dan ikhlas, dan dikehendaki oleh Tuhan. 

Hingga sampai saat ini padepokan Makukuhan masih berdiri, dan hal 

tersebut di atas dijadikan sebagai pedoman bukan berarti mengkultuskan 

(mendewakan) oleh generasi penerusnya. Oleh generasi penerus Ki Ageng Kedu 

yaitu Bapak H. Habib Sudarmadi pun tidak langsung mendapatkan suatu kekuatan 

atau kesaktian begitu saja. Setelah meninggalnya Ki Ageng Kedu pada tahun 1497 

Padepokan Makukuhan tidak bisa dilacak perkembangannya, baru pada tahun      

+ 1973 Bapak H. Habib Sudarmadi merasa mendapat petunjuk dari Yang Maha 

Kuasa lewat pusaka yang harus beliau rawat, hingga sampai pada saat ini 

dijadikan sebagai tetunggalipun (pelengkap hidup) Padepokan Makukuhan. 

Ki Ageng Kedu disebut dengan Ki Ageng Makukuhan karena memiliki 

nama asli Ma Kauw Han. Ma berarti Muhammad, Kaw berarti Tuan yang 
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diagungkan (raja), Han berarti tunggal. Disebut dengan Ki Ageng Kedu, karena 

identik dengan nama tempat ia menjalani hidup di masa hidupnya.Yang termasuk 

wilayah Kedu yaitu : Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten 

Purworejo -Kebumen, dan Magelang (termasuk Kota dan Kabupaten). Padepokan 

Makukuhan juga mempunyai prinsip dalam menjalankan kehidupannya yang 

bercerminkan pada kehidupan orang muslim, yaitu :  (1). Suka memeberikan 

pakaian bagi orang yang memerlukan (Remen paring Sandang marang wong 

kawudan).  (2). Suka memberi makanan bagi orang yang kelaparan (Remen paring 

pangan marang wong kang kaluwen).  (3).Suka memberi air bagi orang yang 

kehausan (Remen paring toyo marang wong kang kesaliten).  (4). Suka memberi 

pengarahan bagi orang yang bermasalah (Remen paring suluh marang wong 

kepetangan).  (5). Suka memberi pegangan bagi orang yang menghadapi kesulitan 

(Remen paring teken marang wong kang kalunyon).  

Dalam menjalani kehidupan itu Padepokan Makukuhan juga  harus dapat 

dipecaya ( tanpa wola -wali ), bisa menahan haus dan lapar, dan bisa menjadi 

teladan bagi agama lain serta tanpa membedakannya. Ki Ageng Makukuhan juga 

mempuyai pusaka yang digunakan sebagai sarananya orang hidup, pusaka itu 

adalah : Keris Kyai Sumpyuh sebagai sarana untuk menyembuhkan orang sakit 

yaitu sakit jiwa dan raganya serta rasa, sedangkan Tombak Kyai Garu sebagai 

sarana untuk hal pangan dan pertanian. Kedua pusaka tersebut hingga saat ini 

masih ada. Sebagai wujud untuk menghormati kebesaran Yang Maha Kuasa 

melalui kesaktian dan kekuatan peninggalan Ki Ageng Kedu atau biasa disebut Ki 

Ageng Makukuhan maka sering mengunjungi makam-makam yang dianggap 

mempuyai nilai sejarah dan penjamasan serta pengkiraban pusaka peningalannya.  
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Bagi masyarakat Tidar Warung bersama padepokan Makukuhan yang 

mulai hidup lagi pada tahun kurang lebih 1973, tradisi itu selalu dilaksanakan pada 

setiap tahun hingga saat ini. Hal tersebut dilakukan karena Ki Ageng Kedu berserta 

peninggalnnya merupakan simbol kekuatan kosmos. Mitos tersebut merupakan 

wacana sakral yang dihadirkan sebagai pusat dalam praktek-praktek religi mereka. 

Oleh karena itu, segala sesuatu yang berimplikasi kebaikan, baik secara personal 

(individu) maupun komunal (umum) selalu datang ke Padepokan Makukuhan yang 

hingga saat ini dipimpin oleh Bapak H . Habib Sudarmadi di Kelurahan Tidar 

Warung Magelang. Arwah Ki Ageng Kedu dipercaya dekat dengan Tuhan Yang 

Maha Kuasa, tetapi juga diyakini bahwa Roh Ki Ageng Kedu (Makukuhan) dirasa 

bisa masuk ke dalam jiwa Bapak Darmadi (Nama panggilan Bapak H. Habib 

Sudarmadi) sehingga beliaulah yang dianggap sebagai perantara dalam melakukan 

sesuatu hal yang menjadi semboyan atau prinsip Padepokan Makukuhan. 

Mitos Ki Ageng Kedu ( Makukuhan) diyakini oleh masyarakat Tidar 

Warung secara khusus Padepokan Makukuhan sebagai mitos yang benar-benar 

terjadi dan dianggap sebagai suatu kebenaran. Masyarakat Tidar Warung secara 

khusus Padepokan Makukuhan menganggap mitos ini sebagai sesutau yang sangat 

sakral dan keramat sehingga masyarakat merasa ada sesuatu yang kurang dalam 

menjalani hidupnya dan takut apabila akan terjadi sesuatu yang kurang bila tidak 

menghormatinya. Hal itu diterimanya sebagai sesuatu yang positif, sehingga tidak 

perlu dipertanyakan kebenarannya, H. Habib Sudarmadi menginformasikan 

demikian.  
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Gambar 3 

 
Foto Ki Ageng Yang Terpasang Pada Prosesi Penjamasan  

(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 
 
2.3. Upacara Kirab Pusaka di Padepokan Makukuhan Kelurahan Tidar 

Magelang 

Kegiatan atau tradisi Kirab Pusaka sangat lazim ditemukan dalam 

kehidupan masyarakat kraton maupun masyarakat umum yang berada di Jawa 

Tengah. Penyelenggaraan Kirab Pusaka selalu dilakukan dalam bentuk arak-

arakan atau pawai dengan mengarak sesuatu terutama pusaka, ada yang berupa 

benda-benda sesaji seperti tumpeng, pakaian, buah-buahan, dan yang paling sering 

adalah arak-arakan pertunjukan kesenian. Arak-arakan Kirab Pusaka ini biasanya 

juga dilakukan identik dengan penyelenggaraan upacara selamatan desa atau 

upacara bersih desa, yaitu suatu tradisi selamatan desa secara adat yang pada 

umumnya diselenggarakan setahun sekali. 

Tradisi selamatan desa hampir ada di seluruh daerah di Nusantara, dan 

dipulau Jawa terutama dilakukan oleh masyarakat yang berlatar belakang petani 

 
    Foto Ki Ageng 
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atau nelayan. Tentang waktu penyelenggaraan (bulan, hari, tanggal), dan tatacara 

pelaksanaannya tidak selalu sama di masing-masig desa. Tiap desa memiliki 

pilihan waktu kegiatan sesuai dengan kepentingan dan kebiasaan desa setempat, 

biasanya dilaksanakan sesudah panen padi. Pada umumnya tradisi selamatan desa 

memiliki hakekat yang sama yaitu mempunyai maksud dan tujuan untuk 

menghormati, mengenang, dan memelihara desa yang telah berjasa menjadi 

tempat hunian serta tumpuhan pencaharian hidup, untuk memohon keselamatan 

desanya, kesuburan tanah pertaniaanya, melimpah hasil bumi atau nelayan di laut 

dan sebagainya. Di samping itu memohon keselamatan serta kesehatan 

masyarakat, dijauhkan dari malapetaka, bencana alam, pageblug (serangan wabah 

penyakit), dan sebagainya (Mardiwarsito, 1990 : 232). 

Kegiatan selamatan desa yang dilakukan di berbagai desa dengan nama 

dan cara yang tidak selalu sama. Ada yang menyebut sedekah Bumi karena dalam 

penyelenggaraannya ada acara sedekah. Ada lagi yang menyebut Pasulan karena 

ada acara selamatan yang ditujukan kepada rasul, ada juga yang menyebut 

Memetri Desa, karena dalam kegiatannya dilakukan pembenahan, pemeliharan 

desa, dan sebagainya (Bauwarna, 2000 : 123 – 124). 

Di Kelurahan Tidar khususnya Padepokan Makukuhan, upacara 

selamatan desa semacam itu disebut  Kirap Pusaka atau Ambal Warsa (Khusus 

istilah bagi Padepokan Makukuhan), karena yang menjadi pokok dalam 

penyelenggaraannya adalah Penjamasan Pusaka, arak – arakan pusaka keliling 

kampung. Pusaka tersebut dianggap keramat karena merupakan salah satu 

peninggalan Ki Ageng Kedu ( Makukuhan ), yaitu tokoh mitologi yang dipercayai 
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sebagai cikal bakal yang telah berjasa merintis penyebaran agama Islam dan 

berdirinya Padepokan Makukuhan. Sebagaimana telah diterangkan adanya 

upacara Selamatan Desa adalah sebagai penghormatan terhadap roh cikal bakal 

atau danyang penguasa desa, sedangkan adanya kepercayaan terhadap roh halus 

adalah merupakan peninggalan kepercayaan animisme (Bastomi,1995 : 18-24). 

Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa upacara selamatan desa merupakan 

upacara yang tergolong  berusia tua bagi masyarakat, sebagai peninggalan 

kepercayaan animisme. 

 

Gambar 4 

Foto Kirab Pusaka dalam Ambal Warsa Padepokan Makukuhan  
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
 

Upacara atau tradisi kirap pusaka merupakan upacara ritual bagi 

masyarakat Kelurahan Tidar. Dalam penyelenggaraannya terdapat ketentuan – 

ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan ,di antaranya adalah sarana dan 

tata cara  upacaranya. Soedarsono (1990 : 4) mengemukakan, bahwa dalam 
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pelaksanaan upacara ritual ada ciri-ciri khas tertentu . Ciri khas itu adalah (1) 

waktu upacara diselenggarakan harus merupakan waktu terpilih; (2) tempat 

penyelenggaraan acara harus tempat terpilih; (3) orang yang diupacarakan harus 

dalam keadaan bersih secara spiritual; (4) upacara harus dipimpin oleh orang 

terpilih; dan (5) sesaji merupakan pelengkap upacara yang tidak boleh 

ditinggalkan. Ketentua-ketentuan ini harus diikuti dengan cermat dan tertip, agar 

harapan-harapan yang ada di belakang upacara terpai dengan selamat. 

Berdasarkan penjelasan mengenai ciri khas yang diungkapkan oleh 

Soedarsono tersebut kiranya dapatlah diidentifikasi untuk mengkaji upacara Kirab 

Pusaka di Kelurahan Tidar Magelang, mengingat cirikhas perwujudannya sangat 

berkaitan dengan waktu, tempat, pelaku, dan perlengkapan. Aspek-aspek yang ada 

mengandung hal-hal yang sangat kompleks. Penyelenggaraan upara Kirab Pusaka 

di Kelurahan Tidar, ternyata juga memiliki ciri-ciri sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Soedarsono. Adapun ketentuan-ketentuan atau aspek-aspek 

dalam penyelenggaraan upacara Kirab Pusaka dapat dipaparkan sebagai berikut : 

1. Waktu Pelaksanaan Kirab Pusaka  

Waktu penyelenggaraan upacara Kirab Pusaka sebelum tahun 2004 

sering jatuh pada tanggal 10 Jumadilakir , tetapi sekarang disesuaikan dengan 

kondisi atau kesiapan Padepokan Makukuhan atau situasi masyarakat Tidar 

Warung. Yang jelas pelaksanaan tidak melebihi bulan Jumadilakir , karena bulan 

itu dianggap bulan keramat atau mempunyai nilai tertentu yang mana pada saat itu 

Babak H. Habib Sudarmadi menerima berkah dari yang maha kuasa melalui 

tugasnya untuk merawat peninggalan Ki Ageng Kedu (Makukuhan) yang 

dianggap barang keramat oleh Padepokan Makukuhan. Kondisi inilah 

kemungkinan yang dipakai sebagai dasar penentuan waktu penyelenggaraan 
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upacara kirab pusaka. Saat peneletian ini dilakukan upacara jatuh pada hari Jumat 

yang bertepatan dengan bulan Agustus tahun 2004. 

2. Tempat Upacara 

 Tempat – tempat yang digunakan dalam penyelenggaraan upacara  kirab  

pusaka dikelurahan Tidar Warung adalah sebagai berikut :  

a. Di dalam ruangan, di salah satu kamar yang berada di padepokan Makukuhan. 

Rumah itu juga digunakan sebagai tempat tinggal Bapak Sudarmadi dan 

keluarganya sebagai tempat yang dianggap sakral karena di dalam ruangan itu 

Bapak Sudarmadi dipercaya dapat berkomunikasi dengan Ki Ageng kedu 

(Makukuhan) dan roh Ki Ageng kedu juga bisa masuk ke dalam raga Bapak 

Sudarmadi sehingga terasa atau diyakini oleh pengikut padepokan Makukuhan 

bahwa Ki Ageng kedu dirasa ada sampai sekarang. Ruangan itu juga digunakan 

untuk menyimpan pusaka peninggalan Ki Ageng Kedu. Sebagai penghormatan 

dan tempat berkomuniksinya pengikut padepokan Makukuhan dengan Ki Ageng 

Kedu maka sesaji atau upacara sesajiannya di lakukan di tempat itu. 

b. Di halaman Padepokan Makukuhan sebagai pusat kegiatan, mulai dengan 

penjamasan pusaka yang disaksikan oleh pengikut Padepokan Makukuhan, 

beserta tamu undangan, yaitu mulai pejabat pemerintah daerah dan sebagian 

penduduk atau masyarakat Tidar Warung. Selain itu juga digunakan untuk 

pembagian sembako, kembul bujono bersama dengan semua yang datang 

tanpa membedakan dari lapisan apapun.  
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Gambar 5 

Foto Halaman Padepokan Sebagai Pusat Kegiatan Kirab Pusaka 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
c. Di lapangan, yang berlokasi di dekat Padepokan Makukuhan. Tempat ini 

digunakan sebagai tempat berlangsungnya pertunjukan Jathilan. 

 
Gambar 6 

Foto Lapangan Sebagai Tempat Pertunjukan Jathilan 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 

d. Di sepanjang jalan kampung Tidar Warung Magelang, sebagai tempat untuk 

mengkirabkan pusaka. Penyelenggaraan upacara di kompleks Kampung Tidar 
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Warung ini dimaksudkan juga agar masyarakat terhindar dari gangguan atau 

malapetaka apapun dan memperoleh kemakmuran.  

 
Gambar 7 

Foto Jalan Kampung Tidar Warung Magelang  
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

Ketentuan mengenai tempat-tempat penyelenggaraan upacara tersebut 

sudah baku, siapapun terutama masyarakat tidak berhak mengubahnya. 

3. Pelaku Upacara 

Kirab Pusaka merupakan ritus sentral bagi masyarakat Tidar Warung 

kususnya Padepokan Makukuhan. Oleh karena itu banyak masyarakat yang 

terlibat dan terlihat antusias dalam mengikuti upacara itu. Kendatipun demikian 

para pelaku dalam pelaksanaan upacara Kirab Pusaka ditentukan menurut adat 

pada padepokan Makukuhan. Pemimpin upacara dilakukan oleh orang terpilih 

yaitu Bapak H. Habib Sudarmadi, karena beliau merupakan orang yang dipandang 

memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, serta dianggap orang yang 

lebih dekat dengan Ki Ageng Kedu (Makukuhan). 
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Untuk pelaksanaan prosesi upacara Kirab Pusaka pendukungnya terdiri dari 

pengikut Padepokan Makukuhan, dan sebagian masyarakat Tidar Warung, dan juga 

anggota masyarakat lainnya yang berkenan mengikuti. Adapun para pendukung pada 

waktu prosesi Kirab Pusakanya secara struktural dapat dilihat sebagai berikut ; 

1. Kelompok terdepan adalah pembawa penjor 

 
Gambar 8 

Foto Pembawa Penjor 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
2. Pada barisan ke dua diiringi oleh Barongan Brasak yang berjumlah empat 

 
Gambar 9 

Foto Barisan Brasak 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 
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3. Pada barisan ini merupakan barisan inti karena sebagai barisan pembawa 

pusaka, dengan jumlah orang sebanyak tiga orang, serta ditambah satu orang 

lagi sebagai pembawa payung, mereka semua mengenakan kostum adat Jawa 

(beskap) 

 
Gambar 10 

Foto Barisan Pembawa Pusaka 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
 

4. Pada barisan keempat ini adalah barisan penabur bunga yang terdiri dari enam 

orang putri semua dengan menggunakan kostum Jawa(memakai sanggul) 

 
Gambar 11 

Foto Barisan Penabur Bunga 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 
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5. Pembawa tombak berjumlah empat orang laki-laki, dengan menggunakan 

kostum adat Jawa 

 
Gambar 12 

Foto Barisan Pembawa Tombak 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 

6. Penari barongan yang membawa gunungan, gunungan tersebut terbuat dari 

rangkaian buah-buahan dan sayuran 

 

Gambar 13 

Foto Barisan Jathilan Pembawa Sesaji 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 
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7. Barisan ketujuh terdiri dari keseluruhan penari Jathilan 

 
Gambar 14 

Barisan Penari Jathilan 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 

8. Sebagai pengiring tarian Jathilan maka pada barisan ini diikuti oleh pemusik 

Jathilan 

 
Gambar 15 

Foto Barisan Pemusik 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 

9. Pada barisan paling akhir adalah sebagian masyarakat yang mengikuti prosesi 

arak-arakan dan diikuti juga oleh penonton 
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Gambar 16 

Foto Barisan Sebagaian Masyarakat dalam Kitab Pusaka  
               (foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
 

4. Sesaji dan Makna Simboliknya 

Sesaji merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan, dan perasaan pelaku 

untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Upaya pendekatan diri melalui sesaji 

sesungguhnya bentuk akumulasi budaya  yang bersifat abstrak. Sesaji juga 

merupakan wacana simbol yang digunakan sebagai sarana untuk negosiasi spiritual 

kepada hal-hal gaib. Hal ini dilakukan agar makhluk-makhluk halus di atas kekuatan 

manusia tidak mengganggu. Dengan pemberian makan secara simbolis kepada roh 

halus, diharapkan roh tersebut akan jinak, dan mau membantu hidup manusia. 

Kepercayaan terhadap roh halus, khususnya dhanyang (roh pelindung) sering 

diwujudkan dalam bentuk slametan (Endraswara, 2003:195-196). Salah satu bentuk 

slametan adalah pemberian sesaji pada waktu upacara Kirab Pusaka. 

Bagi masyarakat Tidar Warung ketentuan lain yang tak kalah pentingnya 

sebagai persyaratan pokok upara ritual adalah berupa sesaji. Berbagai macam 

sesaji harus ada dan tak boleh terlewatkan. Ada beberapa rangkaian sesaji yang 
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masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut 

adalah pada waktu prosesi penjamasan, prosesi ritual di ruang tempat 

penyimpanan pusaka, sesaji yang digunakan untuk Kirab Pusaka, dan sesaji yang 

digunakan untuk perlengkapan Jathilan.  

Adapun macam-macam sesaji dapat dilihat secara terperinci sebagai berikut: 

a. Perlengkapan sesaji yang digunakan untuk proses penjamasan 

1. Dupa yaitu tempat untuk membakar kemenyan, kemenyan dibakar sebagai 

wujud persembahan kepada Tuhan. Kukus (asap) dupa dari kemenyan 

yang membumbung ke atas, tegak lurus, tidak mobat-mabit (goyang) ke 

kanan kiri, karena diyakini hal itu merupakan tanda bahwa sesajinya 

diterima . 

 

Gambar 17 
Foto Dupa dalam sesaji penjamasan pusaka 

(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 
 

2. Toya arum (air kembang yang ditempatkan dalam genthong atau tempat 

untuk menyimpan air). Toya arum sebagai air suci yang digunakan untuk 

Dupa 
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menyucikan pusaka, sebagai lambang untuk mendapatkan berkah dari 

Yang Maha Kuasa. Toya berarti air dan arum berarti wangi atau harum, 

sehingga toya arum berarti air yang harum baunya. Keharuman air ini 

karena di dalamnya diberi bermacam-macam bunga seperti, kanthil, 

kenanga, sedap malam, atau dapat juga mawar. Bunga merupakan 

harapan, apabila tumbuhan berbunga dengan sendiri menunjukkan suatu 

harapan akan berbuah dan berguna bagi yang memerlukan. Bunga kantil 

dianggap sebagai pengikat yang melambangkan kasih sayang, bunga 

kenanga sebagai pengikat (jawa: pepeling), dan mawar melambangkan 

kewangian atau keharuman, serta air melambangkan kesucian atau 

kebenaran. 

 
Gambar 18 

Foto Toya Arum 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
3. Jeruk dan Warangan yaitu sebagai pelengkap dalam upacara penjamasan 

atau memandikan pusaka. Sedangkan jeruk digunakan untuk 

membersihkan bekas dari gosokan warangan. Sedangkan warangan berupa 
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seperti pecahan batu yang berfungsi untuk menghilangkan bibit karat yang 

muncul pada pusaka. 

4. Tumpeng merupakan gambaran kesuburan dan kesejahteraan. Puncak tumpeng 

merupakan lambang puncak keinginan manusia, yakni untuk mencapai 

kemuliaan sejati. Titik puncak juga merupakan gambaran kekuasaan Tuhan 

yang bersifat transendental. Tumpeng yang menyerupai gunung (meru) 

melukiskan kemakmuran sejati. Menurut kepercayaan pelaku mistik, dari 

puncak gunung Meru (Mahameru) tadi akan mengalir air keramat yang dapat 

menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang dibentuk robyong disebut 

semi atau semen (bakal hidup) atau hidup itu sendiri. Bakal hidup itu dalam 

keadaan bersih (putih), ini dilambangkan dengan nasi putih. Jika bakal hidup 

ini, kelak harus kembali kepada Tuhan, tentu saja harus dalam keadaan suci 

pula, sehingga akan mendapatkan pepadhang (peneragan) dan rahayu 

(keselamatan). Ubarampe tumpeng terdiri dari berbagaimacam, yang masing-

masing merupakan simbol budaya. Simbol-simbol itu dibuat didasarkan pada 

analogi (otak-atik mathuk) dan olah nalar pelaku mistik ubarampe termaksud, 

mampu menggambarkan perjalanan hidup manusia dari ada menjadi tiada, 

yakni: 

a. Telur. Sebagai lambang wiji dadi (benih) terjadinya manusia. 

b. Bumbu megana (gudangan): merupakan lukisan bakal (embrio) hidup 

manusia. 

c. Cambah: benih dan bakal manusia selalu tumbuh seperti kecambah. 

d. Kacang panjang. Dalam kehidupan semestinya manusia berpikiran 

panjang (nalar kang mulur) dan jangan memiliki pemikiran picik 
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(mulur mungkrete nalar pating saluwir), sehingga dapat menanggapi 

segala hal dengan kesadaran 

e. Tomat: kesadaran itu akan menimbulkan perbuatan yang gemar mad-

sinamadan dan berupaya menjadi jalma limpat seprapat tamat 

f. Brambang yaitu perbuatan yang selalu pertimbangan 

g. Kangkung: manusia semacam itu tergolong manusia linangkung 

(tingkat tinggi) 

h. Bayem: karenanya bukan mustahil kalau dalam hidupnya jadi ayem 

tentrem 

i. Lombok abang. Akhirnya akan muncul keberanian dan tekad untuk 

manunggal dengan Tuhan 

j. Ingkung: Cita-cita manunggal itu dilakukan melalui manekung 

 
Gambar 19 

Foto Tumpeng Dalam Penjamasan Pusaka 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 

Tumpeng 
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b. Sesaji Yang Digunakan Untuk Prosesi Ritual di Ruang Tempat Penyimpanan 

Pusaka 

1. Toya arum (air kembang) dalam gelas 

2. Sekul (nasi) yang ditempatkan ke dalam tiga piring 

3. Lauk pauk berupa ayam dan sambal goreng 

4. Minuman yaitu minuman kopi dan hanya pakai gula saja  

5. Buah-buahan 

6. Rangkaian sesaji  jajan pasar  

 

c. Sesaji Yang Digunakan Untuk Perlengkapan Kirab Pusaka  

1. Rangkaian berbagai macam buah-buahan yang dibentuk seperti gunungan 

 
Gambar 20 

Foto  Rangkaian Buah-buahan untuk Rangkaian Kirap Pusaka 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 
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2. Bunga tabur, berupa bunga mawar yang ditempatkan di sebuah tempat 

yang telah disediakan, lalu ditaburkan di sepanjang jalan yang digunakan 

untuk kirab 

 
Gambar 21 

Foto Bunga Tabur Untuk Kirab Pusaka 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

3. Tumpeng  

 
Gambar 22 

Foto Tumpeng Untuk Kirab Pusaka 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 
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d. Sesaji yang digunakan untuk perlengkapan pertunjukan Jathilan 

1. Toya arum 

2. Jajan pasar terdiri dari beberapa macam buah-buahan yang mempunyai 

maksud atau melambangkan kekayaan yang terdapat pada bumi Indonesia 

3. Kembang telon mengandung makna kumpulan sanak keluarga, dalam 

suatu tempat dimana pertunjukan dilaksanakan 

4. Kemenyan dan Rokok Klembak Menyan Jolali mengandung makna: 

kemenyan untuk menghalau roh-roh jahat, sedangkan rokok klembak 

menyan jolali bermakna agar penonton mempunyai rasa simpati terhadap 

kesenian jathilan itu. 

5. Kendil yang berisi benang dan jarum jahit bermakna bahwa ibarat kehidupan 

yang bergerak, berputar, digambarkan seperti jarum yang bisa keluar masuk 

pada kain jahitan dengan buntut berupa benang. Uang logam mengandung 

makna kekayaan. Beras kuning mempunyai makna melambangkan makna 

kesuburan dan kehidupan. Sisir rambut mempunyai makna menata segala 

tindakan supaya tidak terjadi salah dalam menentukan pilihan atau keputusan. 

Kaca pengilon bermakna untuk melihat perbuatan diri sendiri sebelum 

menilai orang lain. Berdasarkan uraian di atas yang sudah dijelaskan di atas 

mempunyai makna mohon berkah agar pertunjukan dapat berjalan dengan 

lancar, karena segala sesuatu sudah tertata. 

6. Bunga pisang atau tuntut (Jawa) pisang bermakna kehidupan yang indah.  

7. Kobis adalah hasil bumi, berarti juga kekayaan yang 

terdapat pada negeri kita, dan kita manfaatkan 
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8. Kelapa berbentuk bulat, bermakna bahwa organisasi kesenian harus 

bertekat bulat untuk menuju tujuan yang telah ditentukan bersama yaitu 

berbudi luhur supaya kerukunan dapat tercapai. Daging kelapa yang 

berwarna putih berarti suci ,air kelapa berarti lambang kehidupan. Jadi 

buah kelapa dalam penyajian Jathilan bermakna kebulatan tekat untuk 

berbudi luhur untuk meraih kehidupan yang lebih baik 

9. Pisang kepok muda, pisang melambangkan isi kehidupan yang indah. 

Pisang kepok muda mengandung makna pemuda yang tergabung dalam 

organisasi kesenian, supaya memperoleh kehidupan yang lebih indah 

10. Pisang raja satu sisir (selirang) mempunyai makna bahwa pisang adalah 

lambang dari kehidupan yang indah. Pisang satu sisir mempunyai makna 

untuk mencapai kehidupan yang indah harus dicapai dengan bersosialisasi 

dengan masyarakat, tidak dapat hidup sendiri, dalam arti ada keterkaitan 

antara satu dengan yang lain, seperti pisang dalam satu sisir. Saling terkait 

antara satu dengan yang lain 

11. Telur ayam Jawa mengandung makna melambangkan kehidupan. Dalam 

telur terdapat benih atau bibit yang akan menetas menjadi ayam. Telur 

dalam penyajian Jathilan bermakna bahwa kesenian tersebut dapat terus 

hidup, dan selalu ada generasi penerusnya 

12. Rempela dan hati ayam yang mentah bermakna bahwa hal itu merupakan 

satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan 

13. Minyak kayu putih mempunyai sifat untuk memberikan penghatan badan. 

Jadi makna minyak kayu putih tersebut adalah untuk menghangatkan 

suasana 
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14. Iket wuluh mengandung makna suatu ikatan, yang mempunyai arti 

keanteban atau mantap sehingga dalam penyajian ini bermaksud untuk 

ikatan persaudaraan yang mantap 

15. Keris ligan mempunyai makna sebagai besi aji melambangkan kewajiban. 

Sedangkan mori putih melambangkan budi pekerti yang jujur. Diharapkan 

bahwa kelompok kesenian berwibawa dan pelaku seninya bersikap jujur 

16. Tanah kuburan dari Dusun Kalimalang, satu kepal bermakna bahwa 

mengingatkan kepada kita semua bahwa orang hidup akan mati  

 
Gambar 23 

Foto Sesaji Untuk Perlengkapan Pertunjukan Jathilan 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
 

5. Tahap – tahapan Pelaksanaan Upacara Kirab Pusaka   

a. Upacara pembukaan yang dibuka oleh pranatacara dan dilanjutkan dengan 

sambutan-sambutan dari berbagai kalangan baik kalangan pemerintah 

maupun masyarakat (pinisipuh), dan dilanjutkan dengan doa pembukaan yang 

Sesaji 
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mempunyai maksud untuk memperoleh keselamatan pada waktu prosesi 

upacaranya  hingga sampai selesainya upacara kirab pusaka 

 
Gambar 24 

Foto Pembukaan Kirab Pusaka 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
 

b. Setelah doa pembukaan lalu dilanjutkan dengan penjamasan pusaka, yang 

diiringi oleh tembang-tembang yang dilantunkan oleh pranatacara 

 
Gambar 25 

Foto Penjamasan Pusaka 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 
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c. Persiapan untuk Kirab Pusaka yang ditata oleh panitia dari padepokan 

Makukuhan sesuai dengan urut-urutan yang telah ditentukan 

 

Gambar 26 

Foto Persiapan Kirap Pusaka 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
d. Sesudah dilakukan persiapan dan diadakan ritual kecil untuk pemberangkatan, 

lalu prosesi Kirab Pusaka dilangsungkan dengan keliling kampung Tidar 

Warung. Pada waktu prosesi Kirab Pusaka berlangsung di Padepokan 

Makukuhan, diadakan penjamuan bagi tamu undangan dan pembagian 

sembako. 
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Gambar 27 
 

Pembagian Sembako Untuk Masyarakat Tidar Warung 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
 

e. Setelah dilakukan pembagian sembako dan prosesi Kirab Pusaka, dilanjutkan 

dengan pembagian gunungan yang berupa rangkaian buah-buahan sebagai 

tanda bahwa Kirab sudah selesai dilaksanakan dan ada harapan bahwa 

masyarakat akan memperoleh kemakmuran. Sebagai pemeriah dilanjutkan 

dengan  pementasan kesenian Jathilan sebagai tanda berakhirnya kegiatan. 



76 

 

 

Gambar 28 
 

Foto Pembagian Gunungan 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 
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BAB III 
 

BENTUK PERTUNJUKAN JATHILAN SEBAGAI  

BAGIAN PENDUKUNG DALAM UPACARA RITUAL KIRAB PUSAKA 

DI KELURAHAN TIDAR MAGELANG  

 

3.1.Nama dan Asal Usul Jathilan di Magelang 

Kata Jathilan berasal dari istilah jathil  yang mempunyai arti menari 

dengan kaki saja. Asal dari pertunjukan Jathilan menurut adat konon berasal dari 

zaman Sultan Hamengku Buwono I dari Yogya. Beliau ingin mendirikan suatu 

korps panglima yang menunggang kuda, bersenjatakan pedang, tombak (lawung) 

atau senjata-senjata lain. Atas titah Sultan, para calon harus diadu yang satu 

melawan yang lain, untuk mendapatkan kedudukan senapati dan kedudukannya 

disamakan dengan ‘bupati bawat’ (artinya berhak dipayungi bawat, atau payung 

kebesaran) dan mengepalai prajurit biasa yang bersenjatakan ‘rontek’ yaitu 

tombak yang ada benderanya kecil. Hewan tunggangannya adalah kuda. Akan 

tetapi setelah ada huru hara dan perang di Yogya pada zaman sisipan Inggris, 

kraton direbut oleh pasukan Rafles dan sekutu-sekutunya. Dalam sejarah Yogya 

peristiwa tersebut disebut ‘sepei’ di mana pasukan dari India yang dibawa oleh 

orang Inggris ke tanah Jawa, berperang di Yogya dan kuda sungguhan itu ditukar 

dengan kuda kepang (Pegeaud, 1991 :374). 

Kelompok senapati atau lurah tersebut sampai sekarang masih ada, dan 

menjadi salah satu pasukan dari prajurit kraton yang dihimpun menjadi ‘rontek 

bawat’, mereka tampak pada setiap grebek. Kelompok prajurit tersebut secara 
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turun-temurun ditiru oleh orang desa untuk membuat pertunjukan, yang sampai 

saat ini berkembang di desa. 

Sudah sejak dahulu, setiap orang tahu tari Jathilan telah dilakukan oleh 

para pria di desa. Walter L. Williams (1995 : 138) mengatakan sebutan Jathilan 

adalah bahasa Jawa yang artinya “kuda kesurupan”.  Jenis tari rakyat ini dilakukan 

oleh rakyat jelata di pedesaan di Jawa Tengah dan disebut “Kuda Lumping” 

dalam bahasa Indonesia. Jathilan bisa diartikan pertunjukkan rakyat yang 

menggambarkan pria menunggang kuda-kudaan dari anyaman bambu 

(Soedarsono, 1985 : 54). 

Jathilan dan sejenisnya di Jawa (Jawa Tengah) yang semula berfungsi 

sebagai tari upacara untuk memanggil binatang totem, berubah menjadi tontonan 

sekuler yang menonjolkan perbuatan-perbuatan natural yang dilakukan oleh 

penari yang sedang dalam keadaan ndadi. Tetapi pada dasarnya istilah Jathilan 

sendiri ada keterkaitan dengan kuda, karena kata njatil adalah kata yang berarti 

menari-nari dan berlari yang khusus buat kuda. 

Di Jawa Tengah nama tari atau pertunjukan yang termasuk kelompok 

Jathilan bermacam-macam. Di Yogyakarta ada yang disebut oglek, yaitu terdapat 

di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. Ada pula yang disebut incling, 

kemungkinan karena banyak penggunaan gerak-gerak meloncat dengan satu kaki. 

Di Magelang ada tari Jathilan yang terdiri dari berbagai kelompok. 

Berdasarkan keadaan geografisnya, letak Kabupaten Magelang yang 

berbatasan dengan daerah-daerah di sekitarnya berpengaruh bagi perkembangan 

kesenian yang terdapat di Kabupaten Magelang seperti : perbatasan dengan 
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Kabupaten Temanggung dan Semarang. Kesenian yang berkembang juga hampir 

sama yang terdapat di Temanggung dan Semarang yaitu Kuda Lumping. 

Perbatasan dengan Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta kesenian yang 

berkembang bernuansa tradisional istana yaitu Jathilan Campur, dan Kesenian 

Lengger, banyak terdapat di perbatasan dengan Wonosobo. 

Dari 21 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Magelang, ada salah satu 

desa dari salah satu Kecamatan Mertoyudan yang hampir semua dusunnya 

memiliki kelompok kesenian, namun menurut Yoyok, informan peneliti, 

menyatakan, ada yang sudah diresmikan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Magelang ada yang belum. Adapun jumlah kesenian yang 

terdapat di Desa Mertoyudan sesuai dengan data yang terdapat pada kantor 

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mertoyudan, Desa 

Mertoyudan memiliki sebelas organisasi kesenian yang diresmikan atau sudah 

syah dalam arti tidak liar. Dari sebelas kesenian yang sudah terdaftar terdapat 

enam organisasi kesenian Jathilan Campur dan lima lainnya berbagai jenis yaitu : 

Kobrasiswa, Campursari, Shalawatan dan Teater. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa ciri khas kesenian di Desa Mertoyudan dipengaruhi oleh kondisi 

masyarakat yang urban sehingga dalam penampilannya terdapat keheterogenan 

tokoh-tokoh yang berbaur di dalamnya ada satu sajian seni yaitu Jathilan Campur. 

Keenam organisasi Jathilan Campur yang terdapat di desa Mertoyudan 

berdasarkan data inventarisasi organisasi kesenian di Kantor Cabang Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mertoyudan adalah sebagai berikut : 
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(1) Kesenian Jathilan Campur “Turonggo Bekso” dusun Banyakan diketuai oleh 

Bapak suharno. Diresmikan pada tanggal 24 Januari 1990. Nomor 

Pengesahan : 320 / 103.08.10 / J / 1990. 

(2) Kesenian Jathilan Campur “Tri Timbul WiyonoBeksa” dusun Mantenan, 

diketuai oleh Bapak Suharno. Diresmikan pada tanggal 24 November 1993. 

Nomor Pengesahan : 730 / 103.08.10  /  J  /  1993. 

(3.) Kesenian Jathilan Campur “Kridho Budoyo” dusun Mangunan diketuai oleh 

Bapak Karsiman. Diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1995. Nomor 

Pengesahan : 794 / 103.08.10 / J / 1995. 

(4.) Kesenian Jathilan Campur “Kangen Bekso Turonggo Mudo” dusun Dampit, 

diketuai oleh Bapak Suryadi. Diresmikan pada tanggal 25 Oktober 1999. 

Nomor pengesahan : 38 / 103.28.29 / KS / 1999. 

(5.) Kesenian Jathilan Campur “Budhi Rukun” dusun Kalimalang diketuai oleh 

Bapak Budiyono. Diresmikan pada tanggal 7 April 2000. Nomor 

Pengesahan: 07 / 103.28.09 / J / 2000. 

(6.) Kesenian Jathilan Campur “Turonggo Seto Mudo” dusun Salakan diketuai 

oleh Bapak Mujiono. Diresmikan tanggal 22  Januari  2001. Nomor 

Pengasahan : 601 / 103.28.29 / KS / 2001. 

 

Dari keenam kelompok kesenian Jathilan Campur yang terdapat di Desa 

Mertoyudan, yang perkembangannya paling baik adalah Jathilan Campur “Budhi 

Rukun” dari dusun Kalimalang. Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan perjanjian 

pentas yang terdapat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
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Kecamatan Mertoyudan bahwa kesenian pada objek penelitian paling banyak 

mengajukan ijin pentas, baik di lingkungan Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten 

Magelang maupun di luar Kabupaten Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Selain itu kesenian ini memiliki visi dan misi yang mulia yaitu untuk menyatukan 

atau sebagai sarana bagi masyarakat seniman maupun masyarakat sekitar. Hal 

tersebut telah dibuktikan juga oleh peneliti bahwa kesenian Campur Budhi Rukun 

masih banyak diminati oleh masyarakat, dapat dilihat dari jumlah penontonnya 

ketika kesenian ini sedang dipentaskan.  

Pengambilan nama Budhi Rukun dalam kesenian Jathilan Campur 

diharapkan oleh warga supaya dengan adanya kesenian tersebut kerukunan warga 

akan terjalin. Arti nama Budhi Rukun menurut Yoyok, informan peneliti, bahwa 

“Budhi” diartikan perbuatan baik atau perbuatan luhur dan “Rukun” berarti 

harmonis tidak ada perselisihan, dengan demikian Budhi Rukun berarti perbuatan 

yang baik akan mewujudkan kerukunan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Dwijarkara (dalam Yatmana 2001 : 1-2) yang menyatakan arti “Budhi” berasal 

dari bahasa Sansekerta yang berakar dari kata “budhi” yakni kata kerja yang 

berarti sadar, bangun, bangkit secara kejiwaan. Budhi berarti penyadar, 

pembangun, pembangkit. “Budhi” adalah ide-ide. Sedangkan “Rukun” berarti 

dalam keadaan selaras, tenang dan tenteram tanpa perselisihan dan pertentangan, 

bersatu dalam arti saling membantu (Magnis – Suseno , 1982 : 39 ) 

Nama “Budhi Rukun” bagi komunitas masyarakat dusun Kalimalang 

dijadikan falsafah atau pedoman dalam bermasyarakat dan untuk landasan 

pengambilan keputusan dalam setiap tindakan sehubungan dengan perkembangan 

kesenian. 
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Pertumbuhan kesenian pada objek penelitian diawali anggota kesenian 

sering melihat, merasa tertarik, menyukai dan ingin manarikan sendiri, karena 

mereka tidak dapat menciptakan kesenian sendiri mereka memanggil pelatih dari 

luar daerah. Hal ini dengan teori difusi yang disampaikan oleh Groebner (dalam 

Ihromi , 1986:58) yang mengatakan bahwa manusia lebih suka meminjam 

kebudayaan lain, karena pada dasarnya manusia bukan pencipta ide baru. 

Kesenian pada objek penelitian bukan ciptaan warga setempat tetapi sudah lebih 

dulu dan sudah merupakan kesenian yang sudah disampaikan secara turun-

temurun. Menurut Yoyok informan peneliti bahwa kesenian Jathilan Budhi Rukun 

ini berdiri sejak tahun 1980, tetapi sebelumnya kesenian Jathilan Budhi Rukun 

memiliki nama Madhi Rukun yang berarti penguat kerukunan.  Tetapi nama itu 

tidak bertahan lama kemudian berubah menjadi kesenian Budhi Rukun, yang 

bermula dari penonton ketika melihat pertunjukan ada yang kesurupan sehingga 

kesenian tersebut berdiri dengan nama Kesenian Jathilan Budhi Rukun.  

Perkembangan kesenian pada objek penelitian periode tahun 1980 – 

1990 tidak begitu pesat. Aktivitas pementasan masih dalam lingkup desa 

Mertoyudan. Fungsi kesenian hanya sebagai hiburan semata. Bentuk penyajian 

masih sangat sederhana, terdiri dari satu babak dengan jumlah penari sebagai 

berikut : Tokoh Bugisan 2 orang, Prajurit Berkuda 6 orang, Manuk Beri 2 orang, 

Buta Bindi 2 orang, Brasak 4 orang, Pentul Tembem 2 orang dan Barongan 2 

orang. Jumlah penari 20 orang dan penabuh 6 orang. Jumlah anggota organisasi 

40 orang sebagaimana yang diungkapkan oleh Yoyok, informan peneliti. 
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Perkembangan periode tahun 1990 – 2000 sudah mulai membaik. 

Kualitas seni mulai diperhatikan. Fungsi seni bukan hanya sebagai hiburan semata 

tetapi sudah meningkat menjadi efektif bagi para warga. Adapun dasar dan tujuan 

kesenian adalah sebagai berikut : (1.) Memelihara, mengembangkan, dan 

mempertinggi mutu kesenian yakni sebuah seni budaya tradisional yang ada 

berpuluh-puluh tahun yang lalu;  (2.) Meningkatkan daya kreatifitas masyarakat 

dalam kesenian tradisional Jathilan;  (3.) Memberikan hiburan ringan kepada 

masyarakat;  (4.) Sebagai suatu upaya menangkal budaya / mengurangi pengaruh 

kebudayaan dari luar yang negatif;  (5.) Sebagai sarana untuk mengintegrasikan 

masyarakat yang heterogen. 

Dengan dasar dan tujuan organisasi kesenian yang sudah disepakati 

bersama oleh para anggota maka kesenian dapat berkembang dengan baik. Untuk 

meningkatkan daya kreativitas seniman dilakukan dengan cara mengefektifkan 

latihan, dengan mengundang pelatih tari dan karawitan dari luar keanggotaan, dan 

dianggap lebih menguasai tentang pengetahuan dan teknik baik secara praktis 

maupun teoretis. Hal ini dilakukan dengan mengundang pelatih tari dan karawitan 

alumnus STSI Surakarta. 

Peningkatan kualitas seniman dengan mendayagunakan generasi muda 

untuk ikut bergabung pada organisasi kesenian. Hampir semua generasi muda 

pada dusun Kalimalang tergabung dalam organisasi kesenian “Budhi Rukun”, 

karena generasi muda atau remaja masih mempunyai stamina yang prima dan hal 

itu sangat diperlukan dalam penyajian kesenian Jathilan. Selain itu Kesenian 

Jathilan Budhi Rukun juga berperan untuk mengurangi kenakalan remaja, terbukti 
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bahwa dengan adanya sering latihan dan pentas maka kegiatan untuk yang ke arah 

negatif berkurang. 

 

3.2.Gambaran Umum Bentuk Pertunjukan Jathilan di Tidar Warung 

Magelang 

Bentuk penyajian Jathilan terdiri dari beberapa adegan yaitu : tari 

Jathilan yang dipakai dalam ucapan selamat datang bagi penonton, Jathilan 

Campur Asli, Tari Kuda Lumping, Tari Kuda Lumping Putra, Tari Blinderan. 

Dari berbagai tarian itu, setiap tarian memiliki beberapa bagian. Tarian Jathilan 

sebagai ucapan selamat datang yaitu pemadatan dari keseluruhan bentuk 

penyajian kesenian Jathilan Campur. Dalam penyajiannya memakan waktu kurang 

lebih 20 menit. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam babak ini semua terdapat dalam 

Jathilan Campur Asli, untuk gerak tarinya juga dipadatkan dengan tidak 

mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 

Tari Jathilan Campur Selamat Datang merupakan tari tradisional 

kerakyatan yang ditandai dengan sekelompok penari prajurit berkuda dan 

Bugisan, Buta Bindi, Wanara, Manuk Beri, Brasak, Penthul Tembem, Barongan 

berbaur menjadi satu. Walaupun mempunyai karakter yang berbeda-beda tetapi 

mereka menari dalam satu iringan, masing-masing bergerak sesuai dengan 

karakter yang dibawakan. Penyajian Jathilan Campur dalam tari ucapan selamat 

datang diawali oleh Penthul Tembem yang masuk dalam arena dengan membawa 

sesaji berupa kemenyan yang dibakar di atas cowek sambil menabur bunga tabur 

mengelilingi arena, sehingga bau asap kemenyan memenuhi arena pertunjukan 
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membawa suasana ritual dalam pertunjukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya dapat 

menaklukkan Barongan. Barongan dalam penampilannya terlihat brangas (buas), 

tetapi akhirnya dapat dijinakkan oleh Penthul Tembem dan dijadikan hewan atau 

binatang peliharaan. 

Dalam penyajiannya tokoh yang ada di adegan Jathilan Campur Selamat 

Datang adalah : 2 orang penari bugisan, 2 orang penari Buta Bindi, 6 orang 

Prajurit Berkuda, 2 orang wanara, 2 orang Manuk Beri, 8 orang Brasak, 2 orang 

Penthul Tembem, dan 2 orang Barongan yang berfungsi sebagai kepala dan ekor, 

sehingga jumlah penari pada babak Jathilan Campur Selamat Datang ada 26 

orang. 

Gerakan dalam tarian ini dimulai dengan gerak sabetan, lumaksana, 

menuju ke posisi sembahan. Sedangkan proses masuknya secara berpasangan 

yang sesuai dengan tokoh yang diperankan yaitu dimulai dari tokoh Bugisan, Buta 

Bindi, Prajurit Berkuda, Wanara dan Manuk Beri. Setelah gerak sembahan 

dilanjutkan dengan gerak trecet, dan kemudian muncul tokoh Brasak. Tokoh 

Brasak dalam penampilannya dengan gerakan yang brangasan (keras) dan 

memakai gerak-gerak bervolume besar. Sebagai ciri khas dari tari ini tampak pada 

gerakan kaki, dimana kaki dihentakkan sesuai dengan irama musik yang 

mengiringinya yaitu menggunakan tempo seseg. Tetapi setelah irama musik 

diperlambat maka penari yang berada dalam arena menari sesuai dengan karakter 

masing-masing. 
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Macam-macam gerak tari yang digunakan adalah  sebagai berikut :   

sekaran trecet, pancikan, tritik, ngurai rambut dan perangan. Gerak perangan 

dilakukan dengan berpasangan bersama tokoh masing-masing, kecuali tokoh yang 

memerankan tokoh Brasak tidak ada gerakan perangan. Dalam hal ini tokoh 

Brasak, Pentul Tembem, dan Barongan melakukan  gerak  improvisasi  yang  

diselingi  dengan  gerak-gerak  gecul (lucu) . Setiap penari membawakan atau 

memunculkan tokoh-tokoh yang dibawakan misalnya : tokoh Bugisan 

menggambarkan prajurit Bugis yang mempunyai karakter gagah, tangguh dalam 

bermain senjata gada. Dalam penyajian tari Bugisan yang menjadi kekhasan 

adalah gerak pencak silat seperti :  pukulan, tangkisan, sempok, nyrampang kaki, 

dan tendangan. Lain halnya dengan karakter Buta Bindi adalah gagahan yang 

menggambarkan tokoh Rahwana pada wayang Purwa. Untuk prajurit berkuda 

mempunyai karakter gagah, sigap terampil, menggambarkan ketangkasan dalam 

bermain senjata pedang sambil menunggang kuda. Property yang dipakai oleh 

penari kuda yaitu kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu. Sedangkan 

untuk Manuk Beri mempunyai karakter seperti tokoh Jenthayu pada wayang 

Purwa, dalam tarian ini menggunakan property toyak. Dan Wanara mempunyai 

karakter seperti kera atau Hanoman dalam wayang Purwa. 

Setelah disajikan penampilan Jathilan Campur untuk Ucapan Selamat 

Datang dilanjutkan dengan tari Jathilan Campur Asli. Gerakan Jathilan Campur 

Asli pada dasarnya sama dengan gerakan-gerakan yang terdapat pada Jathilan 

Campur Selamat Datang. Perbedaannya hanya terdapat pada jumlah penari dan 

durasi waktunya, begitu juga untuk jumlah penarinya berbeda. Selain hal tersebut 
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juga maih ada perbedaan pada gerak tarinya yaitu pada gerak perangan dirubah 

bentuk komposisinya yang semula perangannya dilakukan bersama dengan 

pasangan masing-masing sesuai dengan tokoh dan karakter yang dibawakan, 

sedangkan pada Jathilan Campur Asli perangan dilakukan secara bergantian satu 

pasang demi satu pasang. Dalam tarian ini, tari Penthul-Tembem, Barongan 

Singa, dan Harimau, gerakannya banyak dilakukan improvisasi tetapi tidak 

terkesan semaunya karena antar pemain masih ada komunikasi yang diwujudkan 

dalam gerak gecul (lucu) antar pemain. Sedangkan untuk penari barongan dalam 

hal ini juga berperan untuk menertibkan penonton yang memadati arena 

pertunjukkan. 

Pertunjukan Jathilan Campur Asli sudah berlalu kemudian dilanjutkan 

dengan tari Kuda Lumping Putri, di mana bentuk penyajiannya adalah merupakan 

tari tambahan dalam bentuk penyajian kesenian Campur. Gerak tari Kuda 

Lumping Putri terdiri dari pertama diawali dengan posisi penari berbaris dua 

berbanjar ke belakang, kemudian sabetan, lumaksana masuk ke dalam arena 

pertunjukan. Tari ini tidak menggunakan property kuda-kudaan, sehingga gerakan 

tarinya menonjolkan pada gerakan pinggul. Pada waktu gerak lumaksono penari 

memutari arena, setelah gerak lumaksono lalu gerak sembahan, lumaksono anjer, 

trecet, ulap-ulap, entrangan, seperti yang terdapat pada gerak tari tradisi yang ada 

di istana (Yogyakarta) tetapi pelaksanaannya lebih terlihat sederhana. Tari Kuda 

Lumping Putri menggambarkan ketangkasan prajurit putri dalam berlatih perang 

dengan mengendarai kuda. Jumlah penari dalam tari Kuda Lumping Putri 

berjumlah 10 orang penari, 8 orang sebagai prajurit dan 2 orang sebagai Manggala 
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Yudha yang berfungsi sebagai pemimpin, sebagaimana yang dikemukakan Dwi 

Suryono, informan peneliti. Dalam  penyajian  tari  ini mempunyai durasi waktu 

40 menit. 

Tari Kuda Lumping Putri dalam penyajiannya didukung juga oleh Kuda 

Lumping Putra. Penyajian Kuda Lumping Putra ditampilkan dengan kekhasan 

gayanya yaitu kegagahan, kesigapan dan ketrampilannya dalam penggunaan 

pedang waktu gerak perangan. Penyajian tari Kuda Lumping Putri ini dalam 

penampilannya ditarikan oleh 12 orang, adapun gerakannya dapat diuraikan 

sebagai berikut : sembahan, sabetan, lumaksana, sekaran langkah tiga, trecet, 

trisik, dan gerakan menghidupkan kuda kepang. Untuk menggambarkan agar 

kelihatan bahwa gerak ini adalah gerak yang menirukan gerakan kuda maka 

penari menggunakan gerakan kaki yang banyak menendang seperti kaki kuda. 

Dalam tari ini memerlukan waktu atau berdurasi 45 menit. 

 Tari Blinderan merupakan tari lanjutan dari tari kuda lumping putra. 

Tarian ini juga dikatakan oleh penontonnya sebagai tari idola, dengan jumlah 

pemainnya yang cukup banyak yaitu 25 orang tokoh Brasak dan 1 orang 

Manggala Yudha. Dalam memperagakan tari pada tokoh Brasak memerlukan 

stamina yang tinggi, karena dalam bergerak, gerak harus brangas (keras), 

semangat, serempak, dan dinamis, sedangkan tokoh Manggala Yudha diwujudkan 

dengan tokoh Cakil. Tari Blinderan merupakan gambaran dari isi hutan yang 

dihuni oleh hewan-hewan buas, raksasa dan syaitan-syaitan. Gambaran dari 

tokoh-tokoh tersebut diwujudkan pada topeng kepala hewan seperti : harimau , 

singa, naga, badak, banteng, kerbau dan raksasa, dengan bulu-bulu warna-warni 
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yang dibuat dari benang wool. Gerakan ini sebenarnya terkesan sederhana tetapi 

membutuhkan power yang sangat tinggi karena dalam tarian ini banyak bergerak 

di bagian kaki. Kaki digunakan untuk berjalan sambil menggerakkan gongseng 

yang berjumlah banyak. Jalan dalam tarian ini disebut dengan berjalan kincatan. 

Berjalan kincatan diikuti dengan gerak tangan yang jari-jarinya terbuka dan 

digetarkan untuk menuju posisi sembahan. Urutan gerak yang dipakai pada tari 

Blinderan yaitu : trecet, trisik, ulap-ulap, lampah tiga, eniragan, dan ogek 

lambung tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada pembakuan gerak dan standarisasi 

yang sesuai dengan tari tradisional istana. Dalam tarian ini pemain mengalami 

kesurupan atau trance, maka tarian ini disebut tarian puncak. 

Pada waktu penari mengalami trance, penari melakukan gerak apa 

adanya, diluar kesadaran mereka karena mereka belum sadarkan diri. Mereka 

hanya mengikuti irama musik ang sedang mengalun. Pada waktu penari trance 

topeng dilepas oleh petugas yang telah disiapkan oleh rombongannya. Pada babak 

ini tugas pawang mulai aktif yaitu mulai mengawasi para penari yang mengalami 

trance, untuk penari yang mengalami trance karena mereka sudah menyatu 

dengan bentuk penyajian dan telah menjiwai tokoh yang diperankan sebagaimana 

diinformasikan Suryono, informan peneliti. 

Pada waktu penari mengalami trance biasanya meminta sesuatu sesuai 

dengan permintaan roh yang masuk dalam penari. Permintaan yang biasa diminta 

adalah sesaji yang sudah disediakan dalam setiap pementasan. Untuk 

menyembuhkan penari yang mengalami trance yaitu dengan membacakan atau 

mengucapkan mantra-mantra yang dilakukan oleh pawang. Pawang pada waktu 



90 

 

menyembuhkan juga menggunakan property yang semula dipakai oleh penari. 

Durasi waktu pada tari ini biasanya memakan waktu 25 menit. Sehingga 

penyajian secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 4 jam. Pada waktu 

pelaksanaan penyajian tidak ada pembakuan waktu, hal tersebut biasanya 

disesuaikan dengan kondisi cuaca dan jumlah penonton. 

Bentuk penyajian gerak pada Jathilan Campur secara keseluruhan 

bersifat sederhana dan diulang-ulang serta tidak terdapat pembakuan gerak. 

Begitu juga dengan iringan yang digunakan tidak ada pembakuan, iringan yang 

digunakan untuk mengiringi Jathilan Campur adalah menggunakan percampuran 

musik diatonis dan pentatonis yang ditambah dengan Bedhug. Untuk musik 

pentatonis yang digunakan adalah berlaras slendro dan berbentuk ladrang serta 

lancaran. 

Sebelum pentas dimulai diawali dengan gending Ladrang Sri Slamet 

Laras Slendro Pathet Nem diambil bagian irama tanggung dengan kendang 

kebaran. Penggunaan gending Ladrang Slamet tersebut dimaksudkan agar 

pertunjukan dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, baik 

penonton, pemain, maupun penanggap. Selain hal tersebut sebagai tanda bahwa 

pertunjukan akan segera dimulai sekaligus untuk mengundang penonton agar 

penonton segera berdatangan. 

Iringan Jathilan Campur “Budhi Rukun” dalam penyajiannya juga 

dikelompokkan menjadi lima sesuai dengan jumlah jenis tarian yang disajikan. 

Adapun iringan tersebut adalah : 

(1.)  Iringan Jathilan Campur Selamat Datang 
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Iringan yang digunakan pada Tari Jathilan Campur Selamat Datang 

adalah menggunakan gending Sekar Dhandhanggula, untuk mengiringi masuknya 

tokoh Penthul dan Tembem ke arena. Adapun lagu-lagu atau gending-gending 

yang dipakai untuk mengiringi adalah Warung Doyong, Uthukuwuk, dan bisa 

diselingi dengan gending-gending campursari seperti Nyidam Sari, Yen ing 

Tawang Ana Lintang, Caping Gunung, Cucak Rawa, Sri atau gending-gending 

yang sedang digemari oleh masyarakat. 

 

(2.) Iringan Jathilan Campur Asli 

Untuk iringan Jathilan Campur Asli sebenarnya menggunakan jenis 

gending yang sama dengan gending pengiring Jathilan Campur Selamat Datang, 

pada waktu mengiringi gending hanya diulang-ulang dari awal hingga akhir. 

Untuk perbedaannya terletak pada banyaknya pengulangan 

(3.) Iringan Tari Kuda Lumping Putri 

Iringan yang digunakan pada tari Kuda Lumping Putri berbentuk 

gending lancaran yang sudah diaransemen lagi menjadi sebuah garapan baru. 

(4.) Untuk Iringan Tari Kuda Lumping Putra 

Iringan yang dipakai untuk mengiringi tari Kuda Lumping Putra juga 

sama dengan iringan Jathilan Campur Kuda Lumping Putri dan iringan Jathilan 

Campur Selamat Datang. 

(5.) Iringan Tari Blindren 

Untuk mengiringi tari Blindren menggunakan gending Ladrang Jangkrik 

Genggong, guna mengiringi masuknya Manggala Yudha “Cakil”. Lalu 
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dilanjutkan dengan iringan garapan untuk membangkitkan suasana, yang 

digunakan untuk memantapkan adalah alat musik berupa drum, tam-tara dan 

symbal mengikuti ritme gerak tari, musik ini digunakan sampai dengan gerak 

sembahan, untuk gerak yang berikutnya diiringi dengan gending Blendrong, 

gerakan brasak kiprahan, kembali lagi ke gending Lancaran Kuda Lumping, lalu 

gerakan Brasak kembali seperti yang telah dijelaskan pada bentuk penyajian. 

Tetapi pada waktu trance iringan menggunakan gending-gending dolanan dan 

ketika pemain tidak sadarkan diri meminta gending-gending sesuai dengan 

permintaannya. 

Pada tari Blinderan dianggap merupakan puncak karena penonton sangat 

tertarik dengan ritme gending yang keras, gerakan penari yang terlihat serempak 

dan semangat, bunyi gongseng yang mengalun keras dan serempak sehingga 

nampak dinamis, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton. Pada akhir 

penyajian bentuk gending tetap memakai Lancaran Kuda Lumping dengan tempo 

diperlambat, dengan tujuan untuk menurunkan emosi pemain dan sebagai tanda 

bahwa pementasan berakhir. 

Alat musik Pentatonis yang digunakan adalah Kendhang Batangan 1 

buah, Bendhe 3 buah dengan nada 2,3,6, Saron 1 buah, Demung 2 pasang, 

Bonang 1 racak, Kempul 2 buah dengan nada 5 dan 6, Gong Suwukan 1 buah, 

Kenong 4 buah dengan nada 1,2,3,5,6,  Bedhug 1 buah, Bass Drum, Tom-tam, 

Senar Drum dan Symbal masing – masing satu buah. Cara memainkan alat musik 

dengan berbagai cara, ada yang dipukul seperti: Bendhe, Saron, Demung, Bonang, 

Gong dan Kempul, serta Bedhug. 
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Selain alat musik, yang digunakan sebagai pendukung penyajian tari 

adalah tema cerita, busana, dan tata rias. Tema yang digunakan dalam bentuk 

penyajian diambil dari kisah Prabu Klana Sewandana yang hendak melamar Dewi 

Sanggalangit. Dewi Sanggalangit merupakan putri Kerajaan Kediri mengadakan 

sayembara bagi siapa yang dapat merangkap, menjinakkan dan meyerahkan Singa 

Barong yang berada di hutan Roban untuk dijadikan hewan kesayangannya maka 

dialah yang akan mempersunting dirinya. 

Tema yang diambil dalam penyajian berupa gagasan atau ide dari 

masyarakat yang mengagumi akan kegagahan prajurit dalam berolah senjata dan 

ada ketangkasannya serta kekuatan dalam menaklukkan Singa Barong yang 

berwujud Barongan. 

Tata busana yang dipakai pada kesenian ini juga sangat mendukung 

dalam prosesi pertunjukan yaitu agar terlihat menarik atau berkembang serta bisa 

memberikan karakter yang diperankan. 

Tata busana pada waktu penyajian Jathilan Campur sangat bermacam-

macam bentuknya, karena tokoh yang terdapat pada bentuk penyajian juga sangat 

bermacam-macam. Oleh karena itu dapat dikelompokkan menjadi sepuluh 

kelompok, yaitu : (1) Busana Bugisan; (2) Buta Bindi; (3) Patih; (4) Kuda 

Lumping Putra dan Putri; (5) Cakil; (6) Wanara; (7) Brasak; (8) Penthul-tembem; 

(9) Manuk Beri dan  (10) Barongan.   

Busana yang digunakan oleh tokoh Bugisan yaitu celana kowor (besar) 

warna hitam, Rapek, Boro, Samir, Sabuk polos, Sabuk Kamus, Rompi, Gulon 

Seter, Deker tangan, Iket Irasan, Udheng gilig, gada 2 buah, sepatu olah raga. 
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Sedangkan untuk Buta Bindi terdiri dari celana tanggung berwarna merah, kain 

parang barong, rampek segitiga, sabuk cinde, sabuk kamus, sampur 2 buah, 

kalung kace, simbar dada, deker tangan, praba, kelat bahu, irah-irahan tropong, 

binggel kaki, keris, tutukan yaksa, gadha satu buah. Untuk Patih menggunakan 

busana : celana tanggung berwarna merah, kain, boro, samir, sabuk polos warna 

merah, sabuk kamus, uncal badhong, sampur satu buah, kalung kace, simbar dada, 

kelat bahu, deker tangan, rambut gimbal (wik), tutukan yaksa, irah-irahan 

pogokan, binggel kaki, gadha satu buah. Tokoh penari prajurit baik putra dan putri 

banyak memiliki kesamaan, untuk perbedaannya hanya terletak pada busana yang 

dipakai oleh Manggala Yudha Putra dan Putri dan prajurit berkuda. Busana 

Menggala Yudha terdiri dari : celana tanggung, sorjan, kain, sabuk kamus, sabuk 

cindhe, sampur, rompi, kalung kace, gulon seter, iket irasan, plisir iket, binggel 

(tertutup kuda kepang), kuda kepang, senjata yang digunakan adalah pedang. Lain 

halnya dengan busana prajurit berkuda putra dan putri adalah : celana tanggung, 

kain, sabuk cindhe, sabuk kamus, sampur 1 buah, sampur satu buah, kalung kace, 

kelat bahu, deker tangan, iket irasa, plisir iket, dan binggel kaki, perbedaan 

dengan tari prajurit putri adalah prajurit putri menggunakan sorjan, dan 

menggunakan property kuda kepang. Manuk Beri menggunakan kostum: celana 

tanggung warna hijau, blus lengan panjang warna hijau bagian lengan diberi sayap 

dengan kain yang telah dimodifikasi hingga memiliki kesan seperti sayap, 

rampek, boro, samir, sabuk polos, sabuk kamus, sampur, kalung kace segitiga, 

irah-irahan tekes, deker tangan, sepatu olah raga, membawa senjata toyak  dan 

menggunakan topeng burung. Untuk tokoh Wanara menggunakan kaos lengan 
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panjang berwarna putih, merah , hijau, kuning, hitam, dan biru, celana tanggung 

warna sama dengan kaos untuk masing-masing penari, kain bang bitulu, sabuk 

cinde, boro, samir, epek timang, sampur, simbar dada, kalung kace, kelat bahu, 

deker tangan, deker kaki, binggel, tutukan wanara, dan irah-irahan burung 

berekor. Busana yang dipakai tokoh Brasak adalah: celana tanggung, kain, 

rampek, boro, samir, sabuk cindhe, epek timang, uncal badhong, rompi, kelat 

bahu, deker tangan, gongseng, sepatu olah raga, topeng beserta rambut gimbal. 

Busana Penari Cakil menggunakan: celana tanggung, kain, boro, samir, sabuk 

sindur atau cindhe, sabuk kamus, uncal badhong, sampur, kalung kace, simbar 

dada, slempang, keris, kelat bahu, deker tangan, tutukan cakil, irah-irahan, 

binggel. Tokoh Penthul-Tembem memakai: celana tanggung, kain, rompi, sabuk 

cindhe, sabuk kamus, sampur, binggel, iket irasan atau iket jadi, topeng Penthul 

berwarana putih, Tembem berwarana hitam. Sedangkan busana yang dipakai 

Barongan Singa dan Barongan Harimau adalah sama, perbedaannya hanya 

terletak pada bentuk kepala pada Barongannya. Barongan Singa berbentuk seperti 

kepala Singa, sedangkan untuk kepala Harimau dipakai untuk Barongan Harimau. 

Busana yang sama adalah: celana tanggung, kaos oblong,  

Untuk tata rias, dalam penyajian Jathilan Campur “Budhi Rukun” 

disesuaikan dengan tokoh yang diperankan oleh masing-masing pemain. Peralatan 

yang dipakai untuk tata rias bersifat sederhana, tetapi ada beberapa alat rias yang 

sudah tergolong modern, hal ini dipengaruhi oleh tempat berkembangnya 

kelompok seni ini, yang mana tempatnya tidak jauh dari kota, sehingga apapun 

yang dibutuhkan dapat diperoleh.  
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Melihat misi dari kesenian rakyat adalah ingin dekat dengan rakyat, 

maka tempat pentas berada di arena yang terbuka tanpa ada pembatas antara 

penonton dengan penari. Dengan kata lain bahwa antara penonton dengan penari 

terjadi komunikasi. Tempat pertunjukan bisa dikatakan berbentu prsenium yaitu 

penonton bisa melihat dari samping kanan, kiri, dan depan. Sedangkan Sound 

System dan ligthtingnya menggunakan yang baik sehingga dapat menambah 

ketertarikan penonton. Dalam bentuk penyajian dapat dikatakan sangat kompleks 

karena dapat menyangkut tiga cabang seni yaitu: seni tari, seni musik, dan seni 

drama.       

 

3.3. Bentuk Penyajian Jathilan dalam Kirab Pusaka 

3.3.1.  Tata Cara Penyajian 

 Untuk mengetahui tentang bentuk penyajian Jathilan dalam Kirab 

Pusaka, maka akan dilakukan analisis berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

bentuk penyajian Jathilan dalam penyelenggaraan upacara Kirab Pusaka. 

Pertunjukan Jathilan dalam upacara Kirab Pusaka secara utuh terdiri dari 

dua bagian, yaitu bagian pertama berbentuk arak-arakan dan bagian kedua 

berbentuk tari yang dipentaskan di arena. Jathilan disajikan pada saat prosesi 

Kirab Pusaka yaitu sebagai pembawa sesaji berupa gunungan yang terbuat dari 

rangkaian buah-buahan, serta yang sebagian sebagai pengiring. Arak-arakan yang 

disajikan pada prosesi Kirab Pusaka dilaksanakan pada siang hari sekitar pukul 

11.00-13.00. Penyajian arak-arakan Jathilan dalam pelaksanaan prosesi Kirab 

Pusaka ini selalu diawali dengan pelaksanaaan ritual sederhana. Rute perjalanan 
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arak-arakan adalah mengelilingi kampung Tidar Warung dengan melintasi jalan-

jalan yang ada di kampung Tidar Warung. Kirab Pusaka ini di mulai dari arah 

timur (dari padepokan Makukuhan menuju ke arah barat hingga sampai keliling 

Kampung Tidar Warung, lalu kembali lagi menuju ke arah tempat 

pemberangkatan yaitu ke padepokan Makukuhan, dan upacara arak-arakan untuk 

Kirab Pusaka berakhir. Pada saat pelaksanaan Kirab, di tempat-tempat tertentu 

seperti di persimpangan atau perempatan jalan, di halaman-halaman rumah 

penduduk, terdapat banyak masyarakat yang antusias untuk melihat jalannya arak-

arakan Jathilan pada prosesi Kirab Pusaka. 

Selesai mengiringi prosesi Kirab Pusaka, dilanjutkan dengan penyajian 

Jathilan yang dipentaskan di sebuah arena yaitu lapangan yang terdapat di depan 

padepokan Makukuhan. Penyajian itu dilaksanakan mulai pukul 13.30-15.00. 

Mengingat waktu dan situasinya  dalam penyajiannya Jathilan ini hanya disajikan 

secara singkat. Penyajian Jathilan ini merupakan puncak rangkaian seluruh 

pelaksanaan upacara Kirab Pusaka. Adapun cara penyajiannya, setelah seluruh 

pendukung baik penari maupun pemusik sudah dirasa siap, maka segeralah 

penyajian Jathilan dimulai. Pertama-tama pawang mengawali proses pertunjukan 

dengan mengadakan ritual sederhana, yaitu dengan pembakaran kemenyan di 

sebuah dupa. Ritual itu dimaksudkan untuk memanjatkam doa, memohon 

keselamatan dan kesuksesan dalam perjalanan pertunjukan.  

Setelah upacara yang dipimpin oleh pawang selesai, selanjutnya para penabuh 

gamelan (panjak) segera menyajikan beberapa gendhing. Sementara itu, para penari 

juga segera mempersiapkan diri untuk pementasan. Dengan dibunyikan gamelan 
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menandai bahwa pertunjukan akan segera dimulai, dan para penontonpun mulai 

tampak berdatangan ke arena pertunjukan. Tepat pukul 13.30 pertunjukan Jathilan 

segera dimulai, dan diawali dengan tampilnya penari Bugisan, kemudian disusul 

penampilan Buta Bindi yang berpasangan dengan Patih, setelah itu diikuti oleh penari 

Prajurit Berkuda, Manuk Beri, Wanara, penari Barongan Brasak, serta penari Penthul 

Tembem yang didikuti oleh penari barongan Harimau. Dalam penyajian kesenian 

Jathilan yang dibawakan oleh kelompok kesenian Jathilan Campur Budhi Rukun ini 

disajikan secara bertahap yangmana antara tarian yang satu dengan yang lain 

bersusulan mengisi arena pertunjukkan dan setelah semua tarian sudah di arena 

mereka menari dengan gerakan yang serentak, tetapi setelah itu dilanjutkan dengan 

adegan perangan yang dilakukan oleh setiap kelompok tarian. Gerakan perangan 

merupakan suatu gerakan yang digunakan untuk meningkatkan emosi penari, 

sehingga dengan didorongnya emosi gerakan maupun musiknya, serta di dukung juga 

oleh peran serta pawang untuk memanggil roh yang akan masuk ke dalam penari, 

maka sebagian dari penari akan mengalami trance atau kerasukan. Pada waktu penari 

mengalami Trance, saat inilah rangkaian Jathilan mengalami klimaks, dan setelah 

penari di sembuhkan maka pertunjukan Jathilan berakhir, dan selesailah sudah 

rangkaian upacara Kirab Pusaka. 

 

3.3.2.  Elemen Bentuk dan Struktur Jathilan  

1. Bentuk Arak-arakan Pada Waktu Kirab Pusaka 

Pertunjukan Jathilan pada waktu arak-arakan tidak membawakan suatu 

ceriata, tetapi hanya menampilkan tokoh-tokoh penari Jathilan secara keseluruhan. 
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Semua penari tersebut berjalan beriring-iringan sambil menari dengan ciri khas 

gerak masing-masing atau berdasarkan penokohannya. Musik selalu mengiringi 

gerak penarinya walaupun sambil berjalan, tanpa mengenal lelah. Dilihat 

penyajiannya dalam arak-arakan Kirab Pusaka pertunjukan Jathilan erat kaitannya 

dengan totemisme, karena banyak menampilkan peran-peran hewan.  

2. Bentuk 

Pementasan Jathilan  

Bentuk pementasan Jathilan setelah mengiringi arak-arakan terlihat 

sangat sederhana, karena dalam penyajiannya dipersingkat, hanya terdiri dari tiga 

babak. Untuk babak pertama menyajikan dua orang penari Bugisan, dua orang 

penari Buta Bindi, enam orang Prajurit Berkuda, dua orang Wanara, dua orang 

Manuk Beri, delapan Orang Brasak, dua orang Penthul-Tembem dan dua orang 

Barongan yang berfunsi sebagai kepala dan ekor. Di babak pertama ini menarikan 

dengan cara bersusulan antara satu tarian dengan tarian yang lain, setelah semua 

keluar mereka menari secara bersama-sama. Dan untuk babak yang ke dua atau 

adegan kedua yaitu adegan perangan yang dilakukan oleh masing-masing 

kelompok sesuai dengan karakter tariannya. Serta pada babak ke tiga yaitu 

sebagai babak klimaks, karena beberapa penari mengalami trance. Selain itu, 

adegan ini disebut juga disebut dengan adegan penutup. 

Sebagaimana telah di bahas pada bab sebelumnya, bahwa  bentuk 

penyajian Jathilan dalam Kirab Pusaka adalah sama dengan bentuk penyajian 

Jatilan pada umumnya yang ada di Magelang, hanya pada adegannya lebih 
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diperpendek atau singkat. Secara visual dan berurutan dapat di lihat pada gambar-

gambar di bawah ini. 

 
Gambar 29 

Foto Tari Bugisan 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 
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Gambar 30 

Foto Tari Buta Bindi 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004) 

 
Gambar 31 

Foto Tari Kuda 
(foto: Cicilia Ika Rahayu Nita, 2004)            

 

 

 

 

 
Gambar 32 
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Foto Tari Manuk Beri 
(foto : Cicilia Ika Rahayu Nita , 2004) 

 

 
 

Gambar 33 
 

Foto Tari Wanara 
(foto ; Cicilia Ika Rahayu Nita , 2004) 

 
 

 

 
Gambar 34 
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Foto Tari Brasak 
(foto : Cicilia Ika Rahayu Nita , 2004) 

 

 
Gambar 35 

 
Foto Barongan 

(foto : Cicilia Ika Rahayu Nita , 2004) 
 

 

 

 

 
Gambar 36 

 
Foto Tari Penthul – Tembem 
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(foto : Cicilia Ika Rahayu Nita , 2004) 
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BAB IV 

FUNGSI JATHILAN DALAM UPACARA RITUAL KIRAB PUSAKA 

 

4.1. Karakteristik Masyarakat Penikmat Pertunjukan Jathilan dalam Kirab 

Pusaka 

Kelurahan Tidar dalam melestarikan budaya tradisi yang dimilikinya, 

diwujudkan dengan rasa empatinya yang tinggi dalam memelihara kelangsungan 

hidup budaya tradisi yang ada. Salah satu wujudnya adalah melestarikan Upacara 

Ritual Kirab Pusaka. Dalam hal ini masyarakat tidak mengenal adanya tingkatan 

sosial, seperti masyarakat kalangan bawah, masyarakat menengah, dan 

masyarakat atas. Sehingga dapat mewujudkan rasa solidaritas yang tinggi antar 

masyarakat. 

Selain melestarikan budaya tradisi yang ada, masyarakat Kelurahan 

Tidar termasuk salah satu kelompok masyarakat pecinta seni, terutama seni 

pertunjukan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti berupa data sekunder 

menunjukkan Kelurahan Tidar juga merupakan daeah seni, ditunjukkan adanya 

berbagai seni yang berkembang di daerah tersebut. Kesenian itu diantaranya : 

Jatilan Cahyo Mudo Budoyo yang berada di daerah Sidosari, Kubrosiswo Sinar 

Muda di Trunan, Laras Madyo Pitutur di Tidar Warung, Campursari Sawung 

Budoyo di Tidar, dan Campursari Branti Budoyo Laras yang juga berada di Tidar 

(Budijono, 2003 : 15). 

Sebagai masyarakat pecinta dan penikmat seni, masyarakat  

Kirab Pusaka, walaupun seni pertunjukan itu berupa Jathilan yang didatangkan 

dari daerah lain. Mereka tidak merasa bosan atau enggan untuk melihatnya, 
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meskipun di daerah senidri memiliki seni pertunjukan yang sama yaitu Jathilan. 

Masyarakat terlihat sangat antusias untuk melihatnya baik mulai persiapan, pada 

wakyu kirab, maupun saat pementasan Jathilan. Pada waktu persiapan Upacara 

Kirab Pusaka, kelompok Jathilan sudah banyak dikerumuni oleh para penonton 

yang sebagian besar adalah anak-anak. Mereka merasa tertarik dengan kostum-

kostum yang dipakai penarinya, karena sebagaian besar penari Jathilan 

menggunakan kostum yang menyerupai hewan. Hal tersebut menumbuhkan daya 

tank tersendiri bagi anak-anak. Ketika prosesi kirabpun berlangsung masyarakat 

sekitar Kampung Tidar Waning di sepanjang jalan yang dilalui untuk Kirab juga 

dipenuhi oleh penonton hingga berakhirnya perjalanan kirab. Setelah Jathilan 

mengiringi arak-arakan atau kirab keliling Kampung Tidar Warung, dilanjutkan 

dengan pementasan Jathilan di lapangan yang berada di arena Padepokan 

Makukuhan. Penonton dengan setia juga memadati arena tersebut hingga 

bwakhimya pementasan Jathi\an, mu\ai dari sekelompok anak-anak hingga orang 

tua, maupun kelompok remaja. Mereka tidak memandang usia atau status sosial 

darimanapun, tetapi mereka terintegrasi satu dengan yang lainnya. 

Melihat penyajian Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka yang 

terhitung singkat tetapi menarik, bagi masyarakat merasakan kerinduan tersendiri 

untuk menikmatinya kembali. Penonton secara umum menilai bahwa pertunjukan 

Jathilan dalam Kirab Pusaka dilihat dari penyajian gerak dan kostumnya secara 

keseluruhan sudah terolah dengan baik, bahkan ketika melihat salah satu tari 

yang ada di kelompok Jathilan, yaitu tari Brasak penonton merasa terbawa 

dengan ritme gerakan yang serentak dan bunyi gongseng yang dikenakannya. 
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Karena berlandaskan kerukunan dan kerjasama yang baik, maka 

kelangsungan hidup pertunjukan Jathilan ini sangat baik bahkan sedikit demi 

sedikit mengikuti perkembangan jaman. Lembaga pemerintah pun mulai manaruh 

perhatian kepada kelompok kesenian yang memiliki semangat untuk berkembang, 

yaitu dengan mengadakan perlombaan atau festival-festival, selain itu juga 

memberikan bantuan untuk biaya pengembangan. 

 

4.2. Fungsi Jathilan da I am Kirab Pusaka 

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa pertunjukkan 

Jathilan memiliki fungsi bermacam-macam, salah satunya adalah berfungsi 

sebagai sarana ritual. Berkaitan dengan itu R.M. Soedarsono memaparkan 

berbagai fungsi ritual dan seni pertunjukkan terutama yang berkaitan dengan 

upacara penyembahan kepada binatang totem, misalnya di Bali dapat 

dilaksanakan dalam wujud : (1) penyembahan kepada binatang totem untuk 

keseimbangan alam; (2) upacara untuk mengusir wabah penyakit; (3) upacara 

untuk mensakralkan tanah; (4) upacara untuk kesuburan dan kesejahteraan; dan 

sebagainya, sedangkan di Jawa berbagai upacara yang melibatkan seni 

pertunjukkan misalnya : (1) upacara bersih desa; (2) upacara Nyadran; (3) 

upacara ruwatan; (4) upacara untuk mendapatkan keseimbangan alam; (5) upacara 

untuk menghormat kepada leluhur (Soedarsono, 2000:171). Selain Soedarsono, 

Jakop Sumardjo juga mengungkapkan bahwa fungsi pokok teater tradisional, baik 

boneka atau orang pada masyarakat religi asli adalah : (1) pemanggil kekuatan 

gaib; (2) menjemput roh-roh pelindung untuk hadir di tempat terselenggaranya 
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pertunjukkan; (3) memanggil roh-roh baik untuk mengusir roh-roh jahat; (4) 

peringatan kepada nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan maupun 

kepahlawanannya; (5) pelengkap upacara sehubungan denganperingatan tingkat-

tingkat hidup sesorang; (6) pelengkap upacara untuk saat-saat tertentu dalam 

siklus waktu (Sumarjo, 1992:17). 

Dari beberapa teori tentang fungsi seni pertunjukkan tersebut akan 

dipilih, kemudian akan dipadukan dan hasilnya akan diterapkan untuk 

mengungkap fungsi seni pertunjukkan Jathilan dalam Upacara Kirab Pusaka di 

Kelurahan Tidar Waning Magelang. 

4.2.1.   Jathilan sebagai Sarana Bersih Desa 

Upacara Ritual Kirab Pusaka selain sebagai ambal warsa berdirinya 

padepokan Makukuhan juga merupakan upacara selamatan desa yang diadakan 

oleh padepokan Makukuhan, bersifat umum dengan melibatkan seluruh warga 

kampung Tidar Waning aupun Kelurahan Tidar. Upacara Kirab Pusaka sebagai 

sarana bersih desa atau bersih dusun dilakukan sekali dalam setahun, yaitu 

biasanya dalam bulan Jumadilakhir. Dalam melakukan bersih desa, secara 

spiritual masyarakat membersihkan diri dari kejahatan, dosa, dan segala 

sesuatunya yang menyebabkan kesengsaraan. Seperti yang telah diungkapkan 

Bapak Yoyok bahwa penyelenggaraan ritual Kirab Pusaka dengan pertunjukan 

Jathilan bertujuan untuk membersihkan desa biasa disebut Kelurahan Tidar 

seisinya dari gangguan. Adapun yang dibersihkan dari Kelurahan tersebut adalah 

sesuatu yang tidak kasat mata dan gangguan atau kerusuhan yang disebabkan oleh 

ulah manusia, yaitu berupa perusakan lingkungan alam maupun pencurian dan 



109 

 

kejahatan. Apabila upacara ritual dengan sarana pertunjukan Jathilan selalu 

dilaksanakan setiap tahun, masyarakat percaya hal-hal seperti perusakan 

lingkungan maupun kejahatan tidak akan terjadi dan akan terhindar dari 

gangguan-gangguan tersebut. Namun sebaliknya, masyarakat juga berkeyakinan 

jika upacara itu tidak diselenggarakan, alam dan lingkungannya akan terganggu 

oleh ulah manusia maupun roh-roh jahat. 

Tradisi Upacara Ritual Kirab Pusaka di Kampung Tidar Waning dengan 

menggunakan sarana pertunjukan Jathilan diyakini oleh masyarakatnya sebagai 

upacara yang sangat penting bersifat sakral dan keramat. Sifat keramat terlihat 

pada saat pelaksanaan upacara orang-orang merasakan getaran emosi keramat, 

terutama pada waktu upacara sedang berlangsung. Selain itu, keputusan untuk 

mengadakan suatu selamatan kadang-kadang diambil berdasarkan suatu 

keyakinan keagamaan yang murni, dan adanya suatu perasaan khawatir akan hal-

hal yang tidak diinginkan atau akan datangnya malapetaka. Hal ini tercermin dari 

berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan upacara mulai dari 

proses penentuan segala sesuatu yang berkaitan dengan waktu, tempat, pelaku 

maupun prasarana upacara. 

Berkaitan dengan penentuan waktu, dipilihnya saat ambal warsa 

Padepokan Makukuhan dipakai sebagai pelaksanaan Upacara Ritual Kirab Pusaka 

karena pada saat itulah masyarakat bersama-sama berkumpul untuk mengucap 

syukur kepada Sang Pencipta. Masyarakat merasa telah mendapatkan berkah 

melalui hasil panen yang diterimanya. Demikian halnya mengenai pemilihan 

tempat upacara , yang diadakan di Padepokan Makukuhan diyakini oleh 
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masyarakat bahwa tempat tersebut akan membawa berkah bagi masyarakat 

Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar, Magelang. 

Sajian pertunjukan Jathilan tampak jelas fungsinya adalah untuk 

membersihkan desa dari kejahatan terutama dalam prosesi arak-arakan Jathilan 

keliling Kampung Tidar Warung, sambil menari di jalanan dan membawa sesaji 

yang berupa gunungan. Dari fenomena tersebut diyakini bahwa Jathilan juga 

dapat mengusir roh-roh jahat yang berkeliaran di desanya atau biasa disebut 

dengan kelurahannya. Selain itujuga dimaksudkan untuk memagari agar roh-roh 

jahat maupun orang-orang jahat dari luar tidak masuk ke Kelurahan Tidar. 

Peristiwa arak-arakan yang menggunakan Jathilan sebagai pengiring 

dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka sangat mirip sekali dengan pertunjukan 

barong ngelawang di Bali. Kehidupan ritual masyarakat Hindu Dharma di Bali, 

barong merupakan salah satu dari berbagai jenis topeng yang dijadikan benda 

sungsungan yang disakralkan dan disemayamkan di Jeroan Pura. Pada hari-hari 

raya tertentu barong sung-sungan dibawa berkeliling desa yang disebut 

ngelawang, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat penyungsungnya dari 

gangguan spirit jahat (Widjaja, 2002 : 118-119) 

Masyarakat Tidar Warung mengadakan Upacara Ritual Kirab Pusaka 

bertujuan untuk memohon agar seisi desa dijauhkan dari berbagai petaka yang 

mengancam kesejahteraan hidup masyarakat, agar diberikan berkah, keselamatan, 

digunakan   sebagai   sarana   untuk   mengobati   anaknya   yang   sedang   sakit, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Sumartini. 
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Seorang informan lain bernama Machmud (SOtahun) yang berasal dari 

Muntilan, Jawa Tengah juga menuturkan pengalamannya. Pada waktu ibunya 

Ma"Snm"iia sakit mate tak dapat melinat dengan jeias, kemudian Machmud 

meminta srana I toya arum (air kembang) kepada pawang Jathilan. Air kembang 

itu kemudian diteteskan pada mata ibunya. Secara berangsur-angsur sakit mata 

ibunya bisa sembuh. 

Banyak cerita-cerita senada berhubungan dengan pertunjukan Jathilan, 

yang konon dapat menyembuhkan penyakit ataupun tolak bala. Eksistensi Jathilan 

khususnya dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka telah tumbuh dan berkembang 

sejak lebih dari puluhan tahun lamanya dan sudah turun-temurun. Oleh karena itu 

wajar apabila masyarakat Tidar Warung dan masyarakat Magelang khususnya 

mempercayai hal itu. Setiap penyelenggaraan Upacara Ritual Kirab Pusaka masih 

saja ada anggota masyarakat yang ingin mendapatkan sesuatu dari peristiwa 

pertunjukan Jathilan. 

4.2.4.   Jathilan sebagai Media Pendidikan 

Selain fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas, pertunjukan Jathilan 

dalam Upacara Kirab Pusaka juga memiliki fungsi lainnya yaitu sebagai media 

pendidikan. Penyajian tokoh-tokoh dalam Jathilan jika dikaji lebih dalam banyak 

mengandung tuntunan, karena sebagian besar tokoh-tokoh pada Jathilan 

mengambil dari tokoh-tokoh Wayang Purwa. Dalam karakter tokoh-tokoh yang 

ada dalam Wayang Purwa dapat menunjukkan sifat atau sikap baik dan buruk, 

mana yang perlu diteladani dan mana yang tidak. Wujud pendidikan semacam itu 

dapat terungkap dalam pergelaran Jathilan yaitu dalam tokoh luthung dalam 
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wayang Purwa biasa disebut Hcmoman, Manuk Beri dalam wayang Purwa disebut 

Burung Garuda, dan Buta Bindhi gambaran dari Kala. Jika dilihat dari unsur 

geraknya Kesenian Jathilan, dari rangkaian beberapa tarian dapat dijadikan 

sebagai tarian lepas yang dapat dijadikan sebagai bahan materi pendidikan seni 

tari di sekolah-sekolah yang berada di Magelang pada khususnya. Dengan 

demikian dapat diasumsikan bahwa sebenarnya pertunjukan Jathilan dalam Kirab 

Pusaka merupakan bentuk karya tari yang sengaja diciptakan sebagai media 

pelestarian unsur-unsur budaya Jawa. Apabila asumsi ini benar, maka sebenarnya 

keberadaan seni pertunjukkn Jathilan dalam Kirab Pusaka berfungsi sebagai 

media transmisi budaya, untuk mengintegrasikan masyarakat, terutama generasi 

muda sebagai generasi penerus dalam kebudayaan sendiri. 

4.2.5.   Fungsi Integrasi Sosial 

Kuatnya integrasi akan menjadi salah satu ukuran timbul atau tidaknya 

pemberontakan atau konflik di daerah. Demikian pula dominasi kekuatan di 

tingkat nasional oleh salah satu suku bangsa akan menimbulkan konflik kekuatan 

antara suku-suku bangsa. Integrasi sosial (integrasi masyarakat) dapat diartikan 

adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, 

lembaga dan masyarakat secara keseluruhan sehingga menghasilkan 

persenyawaan-persenyawaan berupa adanya konsensus nilai-nilai yang sama-

sama dijunjung tinggi. Dalam hal ini terjadi akomodasi, asimilasi, dan 

berkurangnya prasangka-prasangka di antara angota masyarakat secara 

keseluruhan (Ahmadani, 2003 : 292). 
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Lewi - Strauss (1963a : 245 - 268) menegaskan bahwa kesenian dapat 

menjadi satuan-satuan integritas menyeluruh secara organik dimana gaya-gaya, 

kaidah-kaidah estetik, organisasi sosial, dan agama, secara structural saling 

berkaitan. Namun bangsa Indonesia atau masyarakat menyadari bahwa Tanah Air 

tercinta ini didirikan sebagai hasil kerjasama semua pihak, dan semua golongan. 

Ahmadani (2003 : 293) juga menegaskan bahwa bangsa dan budaya 

Indonesia pada hakekatnya satu. Kenyataan adanya berbagai suku bangsa, ras dan 

corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan Budaya Bangsa yang 

enjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, sehingga 

menjadi modal dasar bagi terwujudnya integrasi sosial. 

Oleh karena itu Pertunjukan Jathilan dalam Kirab Pusaka karena juga 

terbangun dari kecintaan masayarakat terhadap seni pertunjukan, maka secara 

langsung masayarakat dapat terintegrasi antara satu dengan yang lainnyatanpa 

melihat status atau golongannya. Begitu juga penyajiannya di dalam Kirab 

Pusaka, penonton baik kalangan seniman dan masyarakat awam merasa 

terintegrasi menjadi satu. Selain itu juga dengan diresponnya oleh penjual dan 

penonton yang banyak, maka secara otomatis mereka juga merasa terintegrasi. 
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BAB V 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Dilihat dari 

pertunjukan Jathilan sebagai bagian pendukung dalam Upacara Ritual Kirab 

Pusaka secara umum ditampilkan cukup menarik penonton, baik dilihat dari segi 

koreografmya, busananya maupun iringannya. Semua telah disesuaikan dengan 

arus perkembangan selera masyarakat. Tetapi mengingat waktu yang cukup 

singkat, maka pementasan pertunjukan Jathilan dalam Kirab Pusaka juga 

disesuaikan dengan kondisinya. Penyanjiannya terdiri dari tiga babak, untuk 

babak pertama menyajikan dua penari Bugisan, dua orang penari Buta Bindi, 

enam orang orang Prajurit Berkuda, dua orang Wanara, dua orang Manuk Beri, 

delapan orang penari Brasak, dua orang Penthul Tembem dan dua orang Barongan 

yang berfungsi sebagai kepala dan ekor. Dan untuk Babak kedua atau adegan 

kedua yaitu adegan perangan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok 

sesuai dengan karakter tariannya. Serta babak ketiga yaitu sebagai babak klimaks, 

babak ini disebut juga dengan babak penutup; (2) Dilihat dari segi fungsinya 

pertunjukan Jathilan dalam Upacara Ritual Kirab Pusaka bagi masyarakat 

Kampung Tidar Warung, Kelurahan Tidar Magelang adalah sebagai media 

hiburan masyarakat, sebagai sarana pengobatan, sebagai media pendidikan, 

sebagai integrasi sosial. 

 

 



 

 

5.2. Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut di atas, disarankan agar 

pemerintah Daerah Magelang dan Instansi terkait tidak berhenti dalam upaya 

pelestarian budaya tradisi yang ada maupun seni yang ada di dalamnya yaitu 

melalui: (1) Memberi bantuan dana bagi kelompok kesenian yang 

memerlukannya, sebagai sarana untuk motivasi pengembangan; (2) Mengadakan 

pelatihan bagi tokoh seniman daerah maupun peraga, sebagai upaya untuk 

peningkatan kualitas penyajiannya; (3) Memberi wadah atau kesempatan bagi 

generasi penerus untuk memajukan kemampuannya dibidang seni dengan 

mengadakan lomba atau festival, juga sebagai salah satu upaya untuk pelestarian 

kesenian tradisi yang kita miliki. 

Selain bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, bagi peneliti lanjutan 

yang berminat terhadap masalah ini, disarankan untuk memperhatikan hal-hal 

yang lebih dapat mengungkap aspek-aspek lain yang mempengaruhi, sehingga 

kekurangan dalam penelitian ini dapat lebih disempurnakan. 
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