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Tempat wisata ziarah Makam Pangeran Samudro tampak menarik karena 

adanya  ritual pesugihan yang disertai dengan hubungan seks. Tujuan penelitian 

ini: 1) Untuk mengetahui proses ritual ngalap berkah di makam Pangeran 

Samudro, 2)Mengetahui keterkaitan ritual ngalap berkah Pangeran Samudro di 

Gunung Kemukus dengan hubungan seksual, 3)Mengetahui peran kelembagaan 

social dalam mengeliminasi ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus, (4) 

Mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam menanggapi ritual ziarah di Makam 

Pangeran Samudro 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian makam 

Pangeran Samudro di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten 

Sragen. Subyek Penelitian adalah Peziarah, Juru kunci, Pengelola makam, 

pedagang di wilayah Gunung Kemukus. Teknik Pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa(1) Proses ritual ziarah dimulai dari 

niat, mensucikan diri dengan cara cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, atau mandi 

dan mengambil air dalam botol di sendang Ontrowulan, berdoa di makam 

Ontrowulan yang disampaikan oleh juru kunci makam dengan membawa bunga, 

kemenyan, air sendang yang sudah dimasukkan di dalam botol serta mahar yang 

akan di berikan kepada juru kunci, berdoa di makam Pangeran Samudro, setelah 

dari makam Pangeran Samudro ritual terakhir yang dilakukan adalah melakukan 

hubungan seks dengan orang lain yang bukanpasangansah. (2) Keterkaitan ritual 

ngalap berkah dengan hubungan seksual adalah hubungan seksual dalam ritual 

ngalap berkah merupakan syarat dari puncak ritual supaya segala permohonannya 

dikabulkan oleh Pangeran Samudro. (3) Belum ada peran dari kelembagaan social 

daerah setempat yang mengeliminasi ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus. 

Justru ada dua organisasi yang disediakan Kepolisian untuk membantu peziarah 

untuk melakukan ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus yaitu Paguyuban Ojek 

dan PamSwakarsa atau Gertak. (4) Gunung Kemukus memang secara professional 

dikelola oleh Pemda melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Adapun upaya 

untuk tetap menjaga eksistensi Gunung Kemukus sebagai tempat wisata religi 

Pemda lebih mengedepankan unsure mistisnya sebagai produk yang dijual kepada 

masyarakat. 

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagaiberikut: (1) Kepada 
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peziarah tujuan utama ziarah adalah mendoakan orang yang sudah meninggal, 

bukan untuk meminta kekayaan, mempertahankan jabatan, dan mendapatkan 

jodoh. (2) Kepada pengelola tempat wisata religi makam Pangeran Samudro harus 

mempunyai aturan-aturan tegas kepada warga yang menyedikan jasa seksual 

supaya tempat wisata religi Gunung Kemukus digunakan sebagaimana mestinya 

(3) Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus lebih ketat dalam 

memberikan Perijinan. Apabila ada tempat wisata yang menjalankan tidak sesuai 

dengan ijin operasi dengan lebih baik dicabut perijinannya atau ditutup tempat 

wisatanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai 

keanekaragaman kebudayaan yang terdapat di dalamnya.Setiap daerah 

memiliki bentuk kebudayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya.Perbedaan ini lahir dari faktor lingkungan fisik maupun latar 

belakang sejarah yang terdapat pada setiap daerah.Keanekaragaman ini juga 

nampak pada banyaknaya suku, ras, agama, dan kepercayaan, bahasa serta 

kebudayaan.Setiap kebudayaan mengandung nilai-nilai luhur yangdijadikan 

panutan bagi masyarakat yang bersangkutan.Oleh karena itu, kebudayaan 

tetap bertahan dari generasi ke generasi berikutnya. 

Taylor dalam Sujarwa (2005:8) kebudayaan merupakan 

keseluruhan kompleks yang ada di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan 

serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat.Hampir 

seluruh tindakan manusia merupakan kebudayann karena manusia 

melakukan suatu tindakan dengan refleks, tanpa belajar terlebih 

dahulu.Termasuk tindakan manusia yang merupakan kemampuan naluri 

yang terbawa bersama kelahirannya seperti makan, minum serta berjalan 

dengan kedua kakinya.Koentjaraningrat (2000:180),mendifinisikan 

pengertian kebudayaan sebagai segala sistem gagasan, tindakan, dan hasil 

karya manusia dalam kehidupan yang dijadikan miliknya proses belajar.
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Dengan demikian, hampir seluruh tindakan manusia merupakan suatu 

kebudayaan.Masyarakat merupakan pembentuk kebudayaan, sehingga tidak 

akan ada kebudayaan tanpa masyarakat.  

Banyak sekali cerita di Jawa yang menggambarkan bahwa 

pemenuhan harapan orang kejawen tidak cukup hanya dengan bekerja dan 

bersembahyang. Ada upayalain yang harus mereka lakukan,yaitu upaya 

ritual, yang dilaksanakan masyarakat sesuai dengan kepercayaan mereka 

terhadap berbagai mitos dan sejarah tempat-tempat keramat tertentuyang 

berkembang.Salah satu tempat ritual dan memiliki kepercayaan mitos yang 

kuat adalah Makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus.Orang Jawa 

mempunyai suatu pandangan bahwa makam itu merupakan hal yang 

dianggap keramat dan karena sering mempunyai nilai khusus bagi orang 

yang bersangkutan dan jiwa orang yang sudah meninggal itu dapat dimintai 

berkah atau pertolongan oleh kaum kerabatnya yang masih hidup (Prisma, 

dalam Suprijono, 1979: 30-31). 

Mitos membantu manusia agar dapat menghayatidaya-daya itu 

sebagai suatu kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam 

sertakehidupan manusia. Suatu mitos, seperti yangdikemukakan oleh van 

Peursen (1976:37-41) dalam Suprijono, memberikan arah kepada 

kelakuanmanusia, dan melalui mitos itu pula manusia dapat berpartisipasi 

sertamenanggapi kekuatan-kekuatan alam. Gunung Kemukus itu sendiri 

merupakan sebuah bukit yang terletak di Desa Pendem, Kecamatan 

Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.Pada puncak bukititulah 
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yang menjadi pusat ritual di Gunung Kemukus, yaitu di sekitar makam 

Pangeran Samudro yang di sekelilingnya banyak ditumbuhi pepohonan 

besar danbanyak pula dibangun rumah-rumah penduduk serta warung-

warung yang siapmenerima setiap pengunjung yang datang ke tempat itu. 

Tempat wisata ziarah tersebut tampak menarik untuk dikunjungi 

dengan berbagai keunikannya terutama dilihat  dari segi ritualnya. 

Keberadaan tempat ziarah tersebut akan menimbulkan pro dan kontra pada 

masyarakat umum, baik yang sudah berkunjung ke tempat ziarah 

tersebutmaupun yang hanya mendengar cerita saja. Sebagian besar 

pandangan masyarakat terhadap tempat ziarah makam Pangeran samudro 

selalu negatif.Pada umumnya orang yang datang ke Gunung Kemukus 

adalah untuk mencari berkah. Adapun alasan masyarakat melakukan ritual 

ngalap berkah yaitu supaya usaha berjalan lancar, mendapat jabatan atau 

mempertahankan jabatan,  mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan 

mudah. Para pelaku ngalap berkah mempunyai keyakinan bahwa ketika 

mereka mendatangi Gunung Kemukus dan melakukan ritual yang telah 

ditentukan maka mereka mengalami peningkatan ekonomi, usaha lancar, 

dan peningkatan jabatan. 

Hasil pengamatan awal pada tanggal 20 Februari 2015, peneliti 

bertemu dengan seorang peziarah yang baru saja melakukan ritual di makam 

Pangeran Samudro. Yogi, laki-laki berusia 38 tahun berasal dari Sragen, dia 

bekerja di suatu kantor pemerintahan di Sragen. Kedatangan Bapak Yogi 

keGunung Kemukus dengan tujuan mempertahankan jabatannya. Beliau 
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menuturkan latar belakang kedatangnya ke Gunung Kemukus untuk 

ikutmelakukan ritual ngalap berkah setiap malam Jumat Pon dengan 

keyakinan agarlebih sukses dalam neniti karir di kantor. Bapak Yogi 

menjelaskan mendapatkan informasi tentang ritual ngalap berkah di 

Gunung Kemukus dari tetangganya yang sudah membuktikan hasilnya. 

Dengan mantap beliau yakin bahwa permohonannya akanterkabul karena 

sudah melihat dengan nyata tetangga yang profesinya sebagai pedagang  

sukses berkat ritualngalap berkah di Gunung Kemukus.  

Dari cerita masyarakat, apabila ingin terkabul sesuatu yang 

diinginkannya, maka seseorang harus melakukan hubungan seksual dengan 

lawan jenisnya yang bukan merupakan suami atau istri selama tujuh kali 

berturut-turut dengan orang yang sama. Perilaku ritual ini sebenarnya tidak 

mutlak berlaku karena kegiatan tersebut sudah jelas dilarang agama karena 

terbmasuk perbuatan dosa yaitu berzina.Sedangkan pandangan positifnya 

adalah berziarah ke makam Pangeran Samudro sebagai suatu kegiatan ritual 

yang mengandung nilai keutamaan dengan mengingat jasa-jasa dan 

keluhuran jiwa yang diziarahi. Dengan harapan ketika orang sedang 

berziarah di makam Pangeran Samudro dapat mengambil hikmah ketika 

menghadapi rintangan dan cobaan, seseorang tersebut akan memiliki 

ketabahan dan keluhuran jiwa seperti Pangeran Samudro. Pada setiap malam 

Jumat Pon dan Malam Jumat Kliwon, suasana di sekitar makam Pangeran 

Samudro sangat ramai didatangipengunjung dari berbagai jenis kelamin, 

kalangan, profesi, tua, muda, denganlatar belakang status sosial dan budaya 
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serta tempat tinggal. Merekabercampur-baur sehingga sulit pula sebenarnya 

bila hendak membedakan pengunjungmana yang benar-benar akan berziarah 

dengan pengunjung yang mempunyai tujuan lain.  

Menurut masyarakat motif kadatangan masyarakat ke Gunung 

Kemukus sebenarnya adalah ziarah untuk mengikuti kegiatan ngalap berkah 

di makam Pangeran Samudro.Dalam ajaran agama islam ziarah 

diperbolehkan, tapi kemudian dengan adanya tradisi yang berkembang 

berkaitan dengan mitos adanya nilai-nilai mistik Gunung Kemukus. Proses 

awal pelaksanaan ritual ngalap berkah diawali dari niat yang tulus sebelum 

datang ke Gunung Kemukus, kemudian peziarah datang  di  Sendang 

Ontrowulan, di mana tempat ini ada dua lokasi yaitu tempat air sendang dan 

makam leluhur yang jaraknya berdampingan. Di Sendang tersebut peziarah 

diharuskan mensucikan diri yaitu dengan membasuh wajah, tangan, dan 

kaki atau mandi.Selanjutnya peziarah membawa air dalam botol.Setelah 

ritual ini selesai peziarah menuju makam di dekat sendang dengan 

membawa bunga tabur dan air sendang. Di makam ini sudah ada juru kunci 

yang akan menjadi perantara ritual peziarah. Posisi duduk juru kunci dan 

peziarah berhadapan menghadap makam, dan  diatas makam tersebut ada 

bunga yang ditabur, dupa kemenyan yang dibakar dan dua payung yang 

berjajar yang biasanya digunakan untuk memayungi jenazah orang 

meninggal. Setelah bertemu berhadapan di depan makam, peziarah meraup 

uap kemenyan ke wajahnya tiga kali, setelah itu memberikan bungkusan 

bunga dan air sendang. Juru kunci menerima bungkusan tersebut dan 
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bertanya pada peziarah, nama, asal, dan tujuan atau apa yang diinginkan 

peziarah. Setelah terjawab semua air sendang dibacakan doa oleh juru kunci. 

Setelah itu peziarah kembali meraup uap kemenyan ke wajahnya tiga kali 

dan ritual di sendang Ontrowulan selesai 

Setelah itu peziarah di persilahkan juru kunci menuju makam 

Pangeran Samudro. Begitu masuk ke bangunan makam, peziarah ditemui 

oleh juru makam, para perziarah dan pelaku ngalap berkah berdiam sejenak 

di area makam untuk memanjatkan doa sesuai dengan keinginan dan cita-

citanya. Bunga tabur dan air sendang tidak ditaburkan ke makam Pangeran 

Samudro tetapi dibawa pulang oleh peziarah.Ada juga yang menaburkan 

bunga dan air sendang bahkan ada yang membawa kitab agamanya masing-

masing untuk berdoa di makam. Ketika selesai berdoa mereka akan 

mengambil bunga kantil di atas makam, yang dipercayai memiliki nilai 

magis dan membawa keberuntungan. Semakin banyak bunga kantil yang 

didapatkan, maka semakin cepat cita-citanya terkabul, demikian 

kepercayaannya. 

Setelah keluar dari area makam, mereka kemudian menempatkan 

diri di sekitar makam untuk sekedar membatin dan mencari pasangan lawan 

jenis yang bukan muhrimnya. Dengan seleksi dan menurut  pilihan yang 

telah ditentukan, kemudian terjadilah obrolan untuk memantapkan niat 

memadu kasih disekitar makam maupun di penginapan rumah penduduk. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tukul selaku Juru Kunci 

makam Pangeran Samudro, mengatakanbahwahubungan memadu kasih atau 
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selingkuh atau seks bebas di  area Gunung Kemukus adalah ritual yang 

menjadi kebiasan agar lebih mantap dan yakin, selain kondisi alam yang 

mendukung. Dalam bahasa pelaku ngalap berkah dan pekerja seks 

komersial hubungan seks bebas tersebut, disebut dengan syarat. 

Ritual ini harus dilakukan secara terus menerus selama tujuh 

kali.setelah tujuh kali melakukan ritual peziarah harus melakukan selametan 

atau syukuran sebagai wujud rasa terima kasih atas permintaannya yang 

sudah terkabul.Syukuran bisa dalam bentuk tumpengan, nanggap wayang, 

atau menyembelih hewan kurban seperti kambing, kerbau, dan sapi. 

Sebuah mitos yang menarik perhatian dalampenelitian ini  adalah 

ritual ziarah makam Pangeran Samudro yang merupakan sebuah tempat 

wisata religi yang disalahgunakan menjadi tempat ritual pesugihan yang 

disertai dengan hubungan seks dengan orang yang bukan mukhrim sebagai 

syarat agar segala permintaan atau keinginan peziarah dapat dikabulkan. 

Bertolak dari permasalahan yang diuraikan  diatas maka penulis 

sangat tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih  mendalam yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi dengan judul “Ritual Ziarah 

Makam Pangeran Samudro Gunung Kemukus Desa Pendem, Kecamatan 

Sumberlawang, Kabupaten Sragen”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, disusun rumusan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah proses ritual ngalap berkah di makam Pangeran 

Samudro? 

2. Mengapa dalam melakukan ritual ngalap berkah di makam Pangeran 

Samudro disertai hubungan seksual?  

3. Bagaimanakah peran kelembagaan sosial dalam mengeliminasi ritual 

ngalap berkah di Gunung Kemukus? 

4. Bagaimanakah peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen dalam 

menanggapi keberadaan Gunung Kemukus sebagai tempat ritual 

Ziarah Makam Pangeran Samudro?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengetahui proses ritual ngalapberkah di Makam Pangeran Samudro 

2. Mengetahui keterkaitan ritual ngalap berkahdi makamPangeran Samudro 

dengan hubungan seksual. 

3. Mengetahui peran kelembagaan sosial dalam mengeliminasai ritual ngalap 

berkah di Gunung Kemukus. 

4. Mengetahui peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen dalam 

menanggapi keberadaan Gunung Kemukus sebagai tempat ritual Ziarah 

Makam Pangeran Samudro. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

 Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam 

wacana mengenai ritual yang berlaku di masyarakat. Teori Frazer  (dalam 

Koentjaraningrat, 2010: 54) menyatakan bahwa, manusia mempergunakan 

ilmu gaib untuk memecahkan soal-soal hidupnya yang ada diluar batas 

kemampuan dan pengetahuan akalnya. Menurut Frazer, magic atau ilmu 

gaib adalah semua tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud 

melalui kekuatan yang ada di alam. Sedangkan Religi adalah segala sistem 

tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara 

menyandarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan makhluk-makhluk 

halus seperti roh, dewa, dan sebagainya yang menempati alam.  Sehingga 

memperoleh gambaran jelas, khususnya mengenai proses ritual pesugihan 

di Gunung Kemukus. Selain itu, diharapkan pula dengan adanya penelitian 

ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan studi tentang fenomena sosial budaya 

yang terkait dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peziarah 

Dari sudut praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan ritual ziarah di makam Pangeran Samudro. 
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2. Bagi Pengelola Wisata Ziarah Makam Pangeran Samudro 

Memberikan informasi mengenai ritual yang dilakukan peziaah agar 

tidak disalah gunakan ke arah prostitusi. 

3. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata agar lebih tertib dalam 

hal pemberian perijinan agar pembukaan tempat wisata digunakan 

sebagaimana mestinya dan tidak disalah gunakan. 

E.  Penegasan Istilah  

1. Ritual  

Ritual merupakan suatu rangkaian kegiatan berupa do’a, nyanyian, 

sejajian, maupun tarian yang dilakukan berulang-ulang oleh manusia 

untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dewa maupun roh berdasarkan 

kepercayaan yang diyakininya. 

2. Ziarah 

Ziarah adalahsuatu kegiatan atau kunjungan ke tempat yang 

dianggap keramat atau makam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1. Sistem Religi 

  Religi  adalah agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Religi 

dalam arti luas berarti meliputi variasi pemujaaan, spiritual, dan sejumlah 

praktek hidup yang telah bercampur dengan budaya, misalkan saja tentang 

magis, nujum, pemujaan pada binatang, pemujaan pada benda, 

kepercayaan atau takhayul, dan sebagainya (Endraswara, 2003:163). Ada 

dua paham yaitu pertama religi sebagai bagian hidup kesusilaan manusia 

dan memiliki nilai susila yang tinggi.Kedua, religi sebagai tergolong 

dalam alam hidup manusia.Religi ini menghendaki tiga kebenaran utama, 

yaitu percaya bahwa Tuhan ada, percaya kepada hukum kesusilaan 

alamiah, dan pada roh yang abadi (Ball, 1988: 35). 

               Orientasi penelitian religi dapat dipusatkan pada tiga hal, yaitu: 

(1) berhubungan dengan keyakinan religi atau emosi keagamaan, (2) 

berhubungan dengan sikap manusia terhadap alam ghaib, (3) berhubungan 

dengan upacara religi (Koentjaraningrat, 1972:228). Ketiga hal ini selalu 

terkait satu sama lain kerena terpengaruh oleh kebudayaan yang 

bersangkutan. 

  Arah dari penelitian religi adalah pada sistem religi yang menjadi 

salah satu unsur kebudayaan.Sistem religi ini muncul dari sebuah emosi 

religi ini muncul  dari sebuah emosi religi, yaitu getaran spiritual atau 

batin manusia.Emosi ini mendorong semua tindakan budaya spiritual yang 
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kadang-kadang bersifat sakral. Emosi ini akan terkait dengan sistem 

keyakinan, seperti kepercayaan pada roh halus, roh leluhur, dewa, dan 

sebagainya. Selain  itu, emosi juga akan berhubungan dengan ritual religi 

yang menyangkut tempat, waktu, dan benda-benda tradisi. Unsur-unsur 

ritual  religi juga sangat banyak, antara lain sesaji, doa-doa, mantra, 

nyanyian, laku semadi, dan sebagainya. 

  Persoalan religi menurut Firth (dalam Endraswara, 2003: 163) 

 berpusat pada eksistensi Tuhan.Tuhan adalah pusat dari aktivitas ritual 

manusia.Manusia bersifat kreatif dalam “mencari” Tuhan, yang terpantul 

pada budaya asli.Yang dimaksud budaya asli adalah hasil kreatifitas 

manusia yang sedikit ada kegoncangan batin.  Batin manusia tergoda 

tentang persoalan  alam semesta dan Tuhan. Religi asli menurut Evant-

Pritchard (dalam Endraswara 2003:163) dinamakan agama primitive yang 

mempunyai kajian tentang masalah takhayul dan berbagai kekuatan 

supranatural dalam masyarakat tertentu. 

  Menurut pandangan Tylor dan Frazer (dalam Endraswara: 

2003:165 ) kepercayaan kepada makhluk spiritual dapat berupa roh yang 

mempunyai kekuatan. Hal ini sering dinamakan dengan animism yang 

berasal dari bahasa latin “anima” yang berarati roh. Keyakinan kepada roh 

sebenarnya merupan bentuk religi yang cukup tua.Keyakinan demikian tak 

berarti menyembah kepada kekuatan bendawi, melainkan 

anima.Sedangkan mana adalah kepercayaan yang mempunyai kekuatan 

gaib.Mana adalah pancaran roh dan dewa kepada manusia yang selalu 
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berhasil pekerjaannya.Konsep mana ini, selaras dengan konteks wahyu 

atau pulung dalam kebudayaan Jawa. 

Menurut Koentjaraningrat antara istilah agama, religi, dan 

kepercayaan itu berbeda.Menurutnya agama adalah istilah untuk 

menyebutkan agama-agama formal (seperi Islam, Hindu, Budha, Kristen, 

Katolik).Religi adalah untuk menyebut sistem-sistem kepercayaan yang 

tidak diakui.Sedangkan kepercayaan adalah sesuatu yang mempunyai 

makna khas yaitu komponen kedua (sistem keyakinan) dalam tiap agama 

maupun religi.Sejarah  perkembangan religi orang Jawa dimulai sejak 

jaman prasejarah.Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hasil 

kebudayaan yaitu menhir, dolmen, keranda, kubur batu,dan punden 

berundak-undak. 

a. Sistem religi dalam kebudayaan masyarakat jawa 

  Menurut Kamus Istilah Antropologi (Depdikbud, 1984:89), 

sistem kepercayaan adalah sebutan bagi sistem-sistem religi di 

Indonesia yang tidak termasuk agama-agama resmi di Indonesia yang 

diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha. 

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan sistem kepercayaan manusia  

Jawa adalah agama jawa, agama asli, atau agama pribumi (Subagya, 

1981: 131) yang berasal dari tanah Jawa dan biasa disebut Kejawen. 

Oleh karena itu, sistem kepercayaan Jawa sama dengan 

kebudayaan Jawa, maka kepercayaan Jawa adalah serangkaian 

pengetahuan, petunjuk-petunjuk, aturan-aturan, resep-resep dan 
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strategi-strategi untuk menyesuaikan diri dan membudidayakan 

lingkungan hidup, yang bersumber pada sistem etika dan pandangan 

hidup manusia Jawa.  

Dengan demikian, di dalam sistem kepercayaan manusia 

Jawa terdapat serangkaian pengetahuan untuk mengidentifikasikan 

tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai sesuatu yang sebaik-

baiknya, berbagai aturan dan ukuran untuk menilai berbagai tujuan 

hidup dan untuk menentukan mana yang lebih utama dan berharga. 

2. Ritual 

  Melakukan suatu acara atau ritual tertentu di suatu tempat yang 

dianggap keramat dalam tindakan religius masyarakat Jawa merupakan 

bagian dari kehidupan religi masyarakat Jawa.Hal tersebut dapat dilihat 

dari banyaknya mitos yang berkembang di dalam masyarakat.Sebagai 

sebuah tindakan religius, ritual pada prinsipnya merupakan upaya manusia 

untuk mendekatkan diri pada yang maha kuasa, dewa-dewi, ataupun 

makhluk-makhluk yang menghuni alam ghaib.Tindakan manusia untuk 

berhubungan dengan makhluk yang berada di luar dirinya.Walaupun 

agama-agama formal sudah bapakuk tetapi ajaran-ajaran nenek moyang 

tetap dipertahankan. 

 Kepercayaan atau ritual yang dilakukan oleh orang Jawa dikenal 

sebagai kejawen.Ajaran kejawen merupakan keyakinan dan ritual 

campuran dari agama-agama nenek moyang dengan agama 

formal.Mengenai agama formal yang ada di Indonesia adalah Islam, 
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Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu.Disamping keenam 

agama resmi tersebut, ditemukan pula agama di luar kelima agama resmi 

tersebut atau yang lebih dikenal dengan sebutan aliran kepercayaan.Aliran 

kepercayaan tersebut dalam masyarakat Jawa di kenal dengan aliran 

kebatinan. Menurut Mulder (1973: 17), pada dasarnya kebatinan adalah 

mistik, penembusan terhadap dan pengetahuan mengenai alam raya 

dengan tujuan mengadakan hubungan langsung anatara individu dengan 

lingkungan Yang Maha Kuasa. 

Ritual merupakan gejala yang begitu kompleks sehingga tidak 

bisa diterangkan dengan satu teori saja. Maka konsep religi dbagi menjadi 

lima komponen yang mempunyai peranan sendiri-sendiri. Kelima 

komponen itu adalah sebagai berikut. 

 a.  Emosi keagamaan  

  Semua tindakan manusia yang berdasarkan suatu getaran jiwa 

sehingga dapat mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan 

religi merupakan emosi keagamaan. Getaran jiwa tersebut pernah 

dialami oleh setiap manusia, meskipun hanya berlangsung beberapa 

detik saja kemudian akan menghilang kembali. 

 b. Sistem keyakinan  

 Sistem keyakinan dalam kegiatan religi mengandung banyak 

unsur, diantaranya berkaitan dengan pemikiran dengan pemikiran dan 

konsepsi manusia mengenai dewa-dewa dan roh yang baik maupun 

yang jahat, penciptaan alam dan dunia (kosmogoni), bentuk serta sifat 



16 

 

 

 

dunia dan alam (kosmogini), hidup dan maut, serta kehidupan akhirat. 

c. Sistem ritual dan upacara 

  Sistem ritual dan upacara diwujudkan dalam suatu tindakan 

manusia.Ritual dan upacara ini dilakukan sebagai perantara untuk 

berkomunikasi kepada Tuhan, dewa, roh serta makhluk ghaib 

lainnya.Beberapa ritual yang biasanya dilakukan yaitu berdo’a, 

bersujud, bersaji, berkorban, makan bersama, menari dan menyanyi, 

berprosesi, berseni-drama suci, berpuasa, bertapa dan bersemedi. 

d. Peralatan ritus dan upacara 

Dalam ritus dan upacara dapat  dipergunakan bermacam-macam 

sarana dan peralatan diantaranya tempat atau gedung pemujaan, 

patung dewa,alat bunyi suci, gamelan suci. Para pelaku upacara 

seringkali harus mengenakan pakaian yang juga dianggap sifat suci. 

e.   Umat agama 

Dalam sistem religi umat agama adalah suatu kesatuan sosial 

yang menganut sistem keyakinan dan yang melaksanakan sistem ritus 

serta upacara.Sistem ritus dan upacara dengan umat agama sangat erat 

kaitannya, karena para anggota umat itulah yang melaksanakan ritus 

dan upacaranya. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwalima komponen 

religi mempunyai peranan sendiri-sendiri, tetapi komponen yang satu 

dengan yang lain erat kaitannya (Koentjaraningrat, 1987: 81-83). 

Banyak orang Jawa yang mengikuti kebatinan tetapi secara 
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resmi mengaku sebagai Muslim.Perbedaan Islam dengan kebatinan 

Jawa dilihat dalam penggambaran Tuhan dan dalam keharusan 

menghayati jiwa Islam.Suatu penghayatan yang lebih mendalam, 

menunjukkan bahwa secara agama Islam searah dengan kebatinan. 

Salah satu bentuk ritual yang masih mengakar di kalangan 

orang sekarang ini adalah laku prihatin. Bagi orang Jawa khususnya 

para penganut kejawen laku prihatin dilakukan dengan berbagai cara 

seperti puasa dengan pantangan tertentu ataupun melakukan semedi. 

Ritual semedi atau orang Jawa menyebutnya tapa biasanya dilakukan 

pada tempat-tempat tertentu yang memiliki kekuatan-kekuatan 

tertentu.Pemilihan situs tersebut biasanya didaarkan kepada mitos 

masyarakat sekitar atau dalam cerita mitos tertentu yang berkembang 

di suatu daerah.Dalam ilmu kebatinan, menurut Mulder (1980: 25) 

menyebutkan tapa atau semedi sendiri bertujuan untuk membersihkan 

diri.Sementara itu menurut Suseno (2003: 140) menyebutkan tapa 

yang dilakukan oleh orang Jawa bukan merupakan suatu tujuan 

melainkan dengan maksud untuk menguasai tubuhnya sendiri, serta 

membudayakan dorongan-dorongan (nafsu) dan bukan 

meniadakannya.Satu di antara keyakinan yang mengakar pada Islam 

versi Jawa adalah adanya ritual khusus yang harus dilakukan dalam 

rangka penempatan diri agar hidup yang dijalani semakin tenang dan 

terkontrol. 

 Menelisik lebih jauh dalam tindakan spiritual masyarakat 
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Jawa khususnya penganut kejawen.Berdasarkan kepentingannya, para 

pelaku spiritual tersebut dapat dibedakan menjadi dua kepentingan, 

yakni kepentingan rohani (sakral) dan kepentingan duniawi 

(profan).Dilihat dari tempat melakukan laku spiritual dapat dibedakan 

menjadi dua yakni fungsi spiritual rohani (sakral) dan fungsi 

keduniawian (profan). Fungsi spiritual berkaitan dengan fungsi untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan atau manunggaling kawula lan 

gustisedangkan fungsi keduniawian adalah fungsi tindakan spiritual 

sebagai alternatif untuk mendapatkan solusi dalam mencari 

keduniawian atau meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

 Suatu tempat yang sering dijadikan aktivitas spiritual untuk 

menyatukan diri dengan Tuhan adalah makam.Makam yang dimaksud 

adalah makam para tokoh yang ketika hidupnya memiliki kharisma 

tertentu.Salah satu makam yang masih banyak dikunjungi oleh 

sebagian masyarakat Jawa maupun luar Jawa adalah makam Pangeran 

Samudra, yang berada di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, 

Kabupaten Sragen. 

3.  Ziarah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 67), ziarah 

diartikan sebagai kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia, 

misalnya makam.Dari pengertian ini, tampak bahwa yang dikunjungi 

dalam kegiatan ziarah bukan sembarang tempat, melainkan tempat yang 

dianggap keramat, misalnya makam atau kuburan. 
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Ziarah makam tergolong tradisi yang sangat tua, barangkali 

setua kebudayaan manusia itu sendiri.Tradisi ini umumnya berhubungan 

erat dengan unsur kepercayaan atau keagamaan.Tradisi, menurut Parsudi 

Suparlan (dalam Jalaludin, 1996: 180) merupakan unsur sosial budaya 

yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan sulit 

berubah.Meredith McGuire (dalam Jalaluddin, 1996: 180), melihat bahwa 

dalam masyarakat pedesaan umumnya tradisi erat kaitannya dengan mitos 

dan agama. 

Pemujaan terhadap orang-orang yang telah meninggal dahulu 

memang ada ketika agama Islam belum dianut masyarakat 

Jawa.Kepercayaan semacam itu, yang disebut animisme, secara berangsur-

angsur telah terkikis dengan datangnya Islam.Diperlukan penelitian 

tersendiri apakah tradisi ziarah ke makam keramat, yang menunjukkan 

adanya keyakinan mengenai keistimewaan roh-roh dari tokoh tertentu, itu 

merupakan kompromi antara kepercayaan lama dengan ajaran Islam atau 

bukan. Sebab Islam yang datang ke Jawa dan ke Nusantara secara umum, 

adalah Islam dengan nuansa sufisme atau ilmu untuk mensucikan jiwa 

serta memperoleh kebahagiaan abadi yang  sangat kental.Telah banyak 

dikemukakan oleh para ahli sejarah, bahwa para penyebar Islam di Jawa 

hampir seluruhnya adalah pemimpin-pemimpin tarekat (Dhofier, 1982: 

144). 

Dilihat dari tempatnya, makam yang menjadi tujuan ziarah dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu makam keluarga dan makam keramat.Pada 
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makam keluarga, misalnya makam orang tua, orang yang berziarah 

umumnya bertujuan untuk mendoakan arwah yang dikubur agar mendapat 

keselamatan atau tempat yang baik di sisi Tuhan.Jadi, manfaatnya bukan 

ditujukan untuk kepentingan orang yang berziarah, melainkan untuk 

kebaikan roh orang yang diziarahi. Ziarah ke makam keluarga memiliki 

makna kultural yang hampir sama dengan halal bihalal, di mana dalam 

periode tertentu, misalnya setahun sekali, orang merasa perlu 

menyempatkan diri pulang ke kampung halamannya untuk mengunjungi 

saudara-saudara dan tetangganya. Jika halal bihalal adalah silaturahmi 

kepada orang-orang yang masih hidup, ziarah kubur adalah silaturahmi 

kepada orang-orang yang sudah mati.Orang yang sewaktu lebaran tidak 

pulang kampung untuk berhalal bihalal, dia bisa dianggap lupa asal usul. 

Demikian pula, orang yang dalam periode tertentu tidak 

melakukan ziarah, khususnya jika dia memiliki orang tua yang sudah 

meninggal, akan dianggap anak yang tidak berbakti. Sedangkan pada 

makam keramat, aktivitas berziarah ke sana tampaknya memiliki tujuan 

atau motivasi yang beragam. Peziarah secara umum digolongkan menjadi 

tiga, yaitu pertama, peziarah yang murni datang untuk berdoa dimakam 

leluhurnya.Kedua, peziarah yang datang khusus  untuk melakukan ritual 

pesugihan, dan ketiga peziarah yang hanya berkunjung untuk melihat-lihat 

suasana makam, atau sekedar wisata. Hal ini mengingat bahwa orang-

orang yang berziarah ke makam keramat berasal dari berbagai daerah dan 

kalangan serta status sosial yang bermacam-macam.Bahkan untuk makam 
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keramat yang besar, peziarah bisa berasal dari daerah yang jauh, luar 

pulau, sampai luar negara. 

4. Ngalap Berkah 

Ngalap adalah mencari atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan 

yang diharapkan (Suwahyu, 2014: 32).Berkah merupakan karunia Tuhan 

yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2002: 250).Secara etimologi barokah atau berkahberarti 

perumbuhan atau pertambahan (Aziz Gufron, 2012: 23).Mereka meyakini 

dengan melakukan ritual ngalap berkah di makam Pangeran Samudro 

kehidupan mereka menjadi lebih baik (Suwahyu 2014: 32).Jadi ngalap 

berkah adalah mencari atau mendapatkan berkah yang mendatangkan 

kebaikan yang bersifat keduniawian melalui ritual di makam Pangeran 

Samudro. 

Masing-masing pelaku dan peziarah ngalap berkah ketika 

datang ke Gunung Kemukus mempunyaisugesti yang beragam.Mereka 

paham bahwa yang mereka lakukan adalah berlawanandengan norma 

agama bahkan norma sosial. Bahwa perbuatan mereka adalah 

musriksecara teologi dan musrik secara sosial.Perbuatan syirik yaitu 

menduakanTuhan, dengan percaya kepada Pangeran Samudro bahwa 

keinginan dan nasib hidupdapat berubah pasca melakukan ritual ngalap 

berkah.Memang dilarang agama, dosabesar, tetapi jika bertahan pada 

kondisi yang ada maka nasib tidak akanberubah. 

Hubunganseks yang dilakukan oleh pelaku ngalap berkah 
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perempuan dengan laki-laki lainyang bukan pasangan sahnya dilakukan 

atas dasar suka sama suka dan kemantapanpilihan. Pelaku ngalapberkah 

laki-laki melakukan hubungan seks denganperempuan yang seperti 

tersebut atau dengan Pekerja SeksKomersial setempat.Dalam masyarakat, 

selingkuh dan mengkhianati pasangan yang sah sebagai suami-istri 

merupakantindakan sosial menyimpang, tidak setia, dan menduakan 

pasangan.Semua inidilakukan sudah melewati tahap-tahap yang sesuai 

dengan sugesti mereka dan demi kesejahteraan hidup mereka. 

Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, 2004: 89) Nilai 

kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia nilai 

kerokhanian ini dapat dibedakan atas empat macam: 

a) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia. 

b) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan 

(esthetis, gevoel, rasa) manusia. 

c) Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada kehendak (will, 

wollen, karsa) manusia. 

d) Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. 

Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. 

 

Setiap agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia memiliki 

nilai-nilai religius.Dalam pelaksanannya nilai religius sebagaimana 

pendapat Notonegoro yang menyatakan nilai-nilai religius itu ialah hal 

yang mutlak, dan bersumber pada keyakinan dan kepercayaan manusia, 

sedangkan dalam ritual ngalap berkah tidak sesuai dengan ajaran religius 

yang seharusnya. Dimana peziarah dengan melakukan mitos kesaktian 

Pangeran Samodro  untuk mengabulkan doa dan cita-cita telah melintas 

batas norma agama. 

 

Selain menyimpang dari nilai-nilai religius dalam penelitian ini 
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juga menyimpang dari nilai moral dimana peziarah harus melakukan 

hubungan seks bebas yaitu dengan mencari kekasih atau pasangan lawan 

jenis yang bukan muhkrim di daerah makam Pangeran Samudro.Sesuai 

dengan teori diatas yaitu menurut Notonegoro nilai moral, yang 

bersumber pada kehendak (will, wollen, karsa) manusia. 

 Para peziarah percaya bahwa bila mereka mengunjungi tempat-

tempat sakral di Gunung Kemukus untuk melaksanakan ritual-ritual 

tertentu, maka apapun yang mereka inginkan akan dikabulkan. Mitos 

tersebut menonjol karena sebagian besar peziarah yang ngalap berkah di 

Makam Pangeran Samudro melakukan seks dengan lawan jenisnya yang 

bukan suami atau istrinya. Di satu sisi, daya tarik Gunung Kemukus bisa 

ditemukan dalam mitos Pangeran Samudro yang begitu menjanjikan, di 

sisi lain daya tarik Kemukus bisa juga terdapat pada lokalisasinya yang  

terbungkus dalam unsur-unsur ritual seks yang dianggap sakral. 

  Tidak semua peziarah yang melakukan ritual ngalap berkah atau 

menginginkan sesuatu, ada juga peziarah yang ikhlas hanya untuk 

mendoakan Pangeran Samudro tanpa mempunyai  tujuan tertentu. 

F. Kerangka Berpikir 

         Ritual merupakan hal ikhwal ritus atau tata cara dalam upacara 

keagamaan. Upacara ritual atau ceremony adalah sistem atau rangkaian 

tindakan yang di tata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam 

masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang 

biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 
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1990:190). Jadi dapat disimpulkan bahwa rangakaian tata cara ibadat atau 

upacara keagamaan tertentu yang harus dilakukan penganutnya seperti 

menyembah Tuhan, berdoa, berkorban dan sebagainya. Adanya ritual ini 

merupakan kelanjutan kepercayaan dari hal-hal yang sakral. 

Masyarakat Jawa merupakan salah satu yang masih kental dengan 

keyakinan kejawen.Para penganut kejawen tersebut pada mulanya 

melakukan sebuah ritual untuk bersatu dengan Tuhannya.Salah satu 

bentuk ritual yang masih dipelihara hingga saat ini adalah ngalap berkah, 

merupakan salah satu bentuk ritual yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh kebahagiaan dan kelancaran hidup di dunia.Sehingga orang 

yang melakukan ritual tersebut dapat memperoleh kesejahteraan hidup. 

Salah satu tempat yang bisa dijadikan tempat ritual adalah 

makam.Tetapi tidak semua makam bisa dijadikan tempat ritual.Makam 

yang dianggap memiliki kharomah atau kekuatan tertentu biasanya 

didasarkan kepada kepercayaan terhadap sesuatu yang supranatural, mistis, 

atau ghaib menurut keyakinan yang berkembang di masyarakat.Sebuah 

makam yang mempunyai kharisma tertentu dan dijadikan tempat ritual 

ngalap berkah adalah makam Pangeran Samudro yang berada di Gunung 

Kemukus Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. 
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Berikut ini adalah bagan kerangka  berpikir untuk penelitian ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 

Perilaku Ziarah 

Ngalap Berkah 

(kepercayaan religi 

masyarakat) 

1. Ritual seks 

2. Pelacuran 

Berdoa 

(Peningkatan religi 

masyarakat) 

Wisata 

(Peningkatan 

ekonomi 

masyarakat) 

Solusi 

1. Perilaku seksual dalam ngalap berkah 

dibatasi 

2. Peran kelembagaan sosial masyarakat 

Hasil 

Hidup selaras dan sejahtera 

berdasarkan nilai dan norma-

norma yang berlaku 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009: 2). Melalui 

pendekatan penelitian kualitatif, peneliti berupaya untuk menjelaskan dan 

mendiskripsikan proses ritual ziarah makam Pangeran Samudro di Gunung 

Kemukus Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, 

Keterkaitan ritual ziarah makam Pangeran Samudro dengan perilaku 

seksual pelaku ziarah serta peran kelembagaan sosial dalam mengeliminasi 

ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus Desa Pendem, Kecamatan 

Sumberlawang, Kabupaten Sragen. 

B. Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diambil.Dalam penelitian ini lokasi 

penelitian ditetapkan di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, 

Kabupaten Sragen.Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat dilakukannya ritual 

ngalap berkah di makam Pangeran Samudro Gunung Kemukus. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan yang dijadikan sebagai 

pusat penelitian.Fokus kajian penelitian ini adalah persoalankeyakianan 

atau religi yang menimbulkan sebuah makna atau penafsiran tertentu bagi 
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para pelakunya, sehingga dari makna atau penafsiran tersebut mampu 

mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-

hari, baik itu dalam mencari kesejahteraan hidup, motivasi dalam bekerja 

maupun tindakan-tidakan lain seseorang.Bagi sebagian orang untuk 

mendapatkan motivasi dalam hidupnya diperlukan sebuah medium atau 

perantara. Terkait dengan Ritual Ziarah Pangeran Samudro di Gunung 

Kemukus, peneliti akan berusaha melakukan pemahaman mendalam 

terhadap ; 

1. Mengetahui proses ritual ngalap berkah di makam Pangeran Samudro. 

2. Mengetahui keterkaitan ritual ngalap berkah Pangeran Samudro di 

Gunung Kemukus dengan hubungan seksual. 

3. Mengetahui peran kelembagaan sosial dalam mengeliminasai ritual 

ngalap berkah di Gunung Kemukus. 

4. Mengetahui peran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen dalam 

menanggapi keberadaan Gunung Kemukus sebagai tempat ritual Ziarah 

Makam Pangeran Samudro. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah asal dari mana dapat diperoleh data penelitian 

(Arikunto, 2002: 107).Menurut Lofland dan Lofland,menyatakan bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan,selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain(Moleong, 2002:112). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

penelitian adalah: 
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a. Sumber primer 

Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama atau primer (Moleong, 

2007:157).Sumber data ini diperoleh melalui observasi dan 

wawancara mendalam dengan pengelola tempat wisata, para pelaku 

ritual dan juru kunci sebagai subyek utama peneliti. 

b. Sumber data sekunder 

Di samping data-data primer tersebut, peneliti juga menggunakan 

data-data yang berasal dari berbagai sumber acuan seperti buku dan 

jurnal penelitian kebudayaan, sebagai data pendukung dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.Tujuannya 

adalah agar metode yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan 

kenyataan yang ada. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Teknik Observasi (Pengamatan) 

Observasi partisipan sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibanding dengan wawancara dan 

kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek alam 

lain ( Sugiyono, 2010: 203). Sedangkan menurut Nazir (2005:175) 
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menerangkan bahwa pengumpulan data dengan observasi langsung atau 

pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa menggunakan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah observasi secara langsung terhadap.Pelaksanaan ritual ziarah di 

makam Pangeran Samudro yang dilakukan peziarah di Gunung 

Kemukus Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. 

Observasi yang dimaksud  adalah tentang proses pelaksanaan ritual 

ngalap berkah makam Pangeran Samudro di Desa Pendem, Kecamatan 

Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Keterkaitan antara perilaku 

seksualitas dengan pelaku ziarah makam Pangeran Samudro di Gunung 

Kemukus, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, serta 

moralitas pelaku ziarah makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus 

Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.  

Teknik yang digunakan adalah mengandalkan pengamatan dan 

ingatan peneliti. Untuk mempermudah pengamatan dan ingatan peneliti 

menggunakan alat bantu berupa catatan lapangan (field notes), alat 

elektronik yakni alat untuk mendokumentasikan berupa kamera dan alat 

perekam. 

 

 

2.Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 
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tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2007:186).Wawancara ini 

digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari pengelola 

tempat wisata, para pelaku ritual, juru kunci, dan masyarakat desa 

sebagai bentuk perkenalan awal saja.Pengalaman wawancara secara 

mendalam, dengan menggunakan pedoman dan teknik wawancara 

untuk setiap pertemuan dengan informan dan responden. Wawancara 

atau beberapa dialog itu tidak hanya dilakukan secara tertulis 

terstruktur, tetapi juga menggunakan rekaman secara informal dengan 

tokoh penanggung jawab tempat wisata ziarah Gunung Kemukus secara 

informal, spontan dalam bentuk dialog, dengan atau tanpa perjanjian 

lebih dahulu untuk mendapatkan realitas senyatanya.  

Metode ini digunakan oleh peneliti dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan yang di konsep dengan pedoman wawancara, 

mengenai proses ritual ziarah makam Pangeran Samudro di Gunung 

Kemukus Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. 

Wawancara yang dimaksud diantaranya tentang proses ritual ngalap 

berkah yang dilakukan peziarah di makam Pangeran Samudro, dan 

keterkaitan antara  ritual ziarah makam Pangeran Samudro dengan 

perilaku seksualitas pelaku ziarah. Wawancara ini dilakukan dengan 

penanggung jawab obyek wisata, juru kunci, kelembagaan sosial dan 

masyarakat desa setempat. 
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3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumen pribadi dan dokumen resmi.Dokumen pribadi adalah 

karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaannya (Moleong, 2002:161).Dokumentasi resmi di sekitar 

area objek Wisata Gunung Kemukus berupa famlet, pengumuman, 

petunjuk jalan, intruksi, dan aturan-aturan.Serta bahan-bahan informasi 

yang tertulis dan tidak tertulis tentang Pangeran Samudro di Gunung 

Kemukus.Adapun bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari sumber-

sumber dokumen seperti buku, media bapaksa, laporan penelitian, suara 

keputusan maupun surat-surat pernyataan yang ditulis oleh 

masyarakat.Diharapkan teknik-teknik ini dapat menunjang hasil 

pengumpulan data-data yang tidak terjaring melalui wawancara. 

F. Validitas Data 

 Validitas merupakan derajat ketetapan antara dua data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan data yangdapat dilaporkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2009: 267).Arikunto (2006: 144-145) mengartikan validitas 

sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument.Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebuah instrument dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

 Untuk menguji validitas  data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi Moleong (2002:178). Triangulasi adalah teknik 
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pemeriksaan keabsahan data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006: 330). Denzin membedakan 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong,2006:330). 

Menurut Patton (dalam Moleong 2006: 330) triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif.Triangulasi dengan sumber dapat dilakukan dengan 

jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara.Pada tahap ini peneliti membandingkan data hasil pengamatan 

yang didapat dari peneliti pada saat observasi dengan hasil wawancara 

denagn para pelaku ritual, masyarakat setempat, serta orang yang 

mengetahui seluk beluk Gunung Kemukus. 

G. Analisis Data 

  Analisa data menurut Patton (dalam Moleong, 2007:280), teknik -

analisis data adalah proses mengatur urutandata,mengorganisasikan suatu 

pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.Ia membedakannya dengan 

penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, 

menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi 

uraian. Sedangkan Bogdab dan Bikker (1982) analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data,mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi kesatuan yang 

dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari, dan menemukan pola 



33 

 

 

 

menemukan apa yang penting dan yang dipelajari,dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong,2007:248). 

a. Reduksi data 

Reduksi data merupakan sebuah proses dimana peneliti 

melakukan pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan hasil penelitian. Proses ini juga sering dikatakan sebagai 

proses transforbapaki data, yaitu perubahan dari data mentah  menjadi 

data yang siap dipakai dari hasil penelitian. Data yang di reduksi adalah 

data yang diperoleh dari hasil wawancara.Data yang dipakai untuk 

penelitian ini dilakukan beberapa teknik yaitu membuat ringkasan, 

penyeleksian, menggolongkannya dengan membuat trasnkip yang 

bersifat mempertegas, memperpendek, membuat fokus, dan kemudian 

membuang data yang tidak diperlukan. 

b. Penyajian data 

 Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Miles 1992:17-18). Data yang sudah digolong-golongkan 

diatas kemudian  disajikan dalam bentuk teks yang dijelaskan ke dalam 

uraian-uraian naratif berdasarkan sistematikanya, agar dapat ditarik 

kesimpulan sesuai permasalahan yang disajikan dalam penelitian. 

c. Penarikan kesimpulan/ verifikasi 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di 

lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari 
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data yang harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya 

yaitu merupakan validitasnya (Miles, 1992: 19).Sesuai tujuan yang 

ingin dicapai dari latar belakang di atas maka anlisis dan penarikan 

kesimpulan di dasarkan pada reduksi data dan sajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Menurut Miles dan Huberman (1992:90), tahapan analisis data 

digambarkan sebagai berikut : 

    

  

        

 

 

 

 

 

Gambar 1. Teknik Analisis Data 

Sumber: Miles dan Huberman 1992:20 

Ketiga komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait.Pertama-tama melakukan penelitian di 

lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi yang disebut 

dengan tahap pengumpulan data.Karena banyaknya data yang 

dikumpulkan maka diadakan reduksi data.Selain itu, pengumpulan data 

juga digunakan untuk penyajian data.Apabila ketiga hal tersebut selesai 

dilakukan, maka diambil suatu keputusan atau verifikasi. 

8. Prosedur  Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ada 4 tahap: 1) tahap sebelum ke 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi Data Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi 
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lapangan, 2) tahap pekerjaan lapangan, 3) tahap analisis data, 4) tahap 

penulisan laporandalam penulisan ini tahap yang ditempuh sebagai 

berikut: 

a. Tahap sebelum ke lapangan 

Peneliti melakukan persiapan sebelum melaksanakan tahap 

pekerjaan lapangan yang meliputi kegiatan penentuan 

fokus,penyesuaian paradigma dengan teori, penjajakan alat 

penelitian, mencakup observasi lapangan dan permohonan ijin 

kepada subyek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, serta 

penyusunan fokus penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

Dalam pelaksanaan tahap ini meliputi mengumpulkan bahan-bahan 

yang berkaitan dengan latar belakang pelaksanaan ritual, moralitas 

pelaku ziarah, wawancara dengan pelaku ritual ngalap berkah dan 

mencari tahu alasan mereka melakukan ritual tersebut. 

c. Tahap analisis data 

Tahap ini meliputi analisis dan baik yang diperoleh melalui 

observasi, dokumen maupun wawancara mendalam dengan para 

pelaku ziarah srta pihak-pihak yang dapat memberikan informasi 

tekait dengan proses ritual ziarah di makam Pangeran Samudro. 

Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks 

permasalahan yang diteliti. Selanjutnya melakukan pengecekan 

keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang di dapat 
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dan metode perolehan sehingga data benar-benar valid sebagai 

bahan untuk memberikan makna data sebagai proses penentuan 

konteks penelitian yang sedang diteliti. 

d. Tahap penulisan laporan 

Hasil pelaksanaan penelitian disusun dan ditulis secara sistematis 

sesuai dengan kaidah dan peraturan yang telah ditetapkan agar 

hasil penelitian bisa diterima, dimengerti oleh orang lain, serta 

memberikan manfaat. Kegiatan penelitian menuntut agar hasilnya 

disusun, ditulis dalam bentuk laporan penelitian agar hasil dan 

prosedurnya diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain dapat 

mengecek kebenaran pekerjaan penelitian tersebut (Arikunto, 

2006: 27). Dalam tahapan ini peneliti menyusun data hasil 

penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan bagaimana 

proses pelaksanaan ritual dan moralitas pelaku ziarah makam 

Pangeran Samudro di Gunung Kemukus Desa Pendem, Kecamatan 

Sumberlawang, Kabupaten Sragen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitianan dan hasil pembahsan pada bab IV 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Ritual ngalap berkah di Makam Pangeran Samudro, Ritual dimulai  

dengan niat tulus kepda Tuhan Yang Maha Esa agar keinginannya 

terkabul, bersuci di sendang Ontrowulan, berdoa di makam dengan 

perantara juru kunci makam serta  membawa bunga tabur, kemenyan, 

dan air sendang yang dimasukkan dalam botol, ke makam pangeran 

Samudro untuk berdoa dan setelah keluar dari makam Pangeran 

Samudro peziarah melakukan ritual terakhir yaitu mencari pasangan/ 

kekasih untuk melakukan hubungan seksual. Ritual dilaksanakan pada 

malam jumat pon, jumat kliwon, dan malam satu suro. Ritual dilakukan 

minimal 7 kali agar segala keinginannya terkabul. 

2.  Keterkaitan ritual ngalap berkah di makam Pangeran Samudro dengan 

hubungan seksual Keterkaitan ritual ngalap berkah dengan hubungan 

seksual di makam Pangeran Samudro yang berdasarkan pada keyakinan 

mitos. Jadi setelah peziarah melakukan ritual ngalap berkah, maka 

puncak ritualnya adalah peziarah mencari pasangan lawan jenis yang 

bukan mukhrimnya untuk berhubungan seksual, sebagai syarat agar 

terkakabulnya segala permintaannya. 
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3. Peran kelembagaan sosial dalam mengeliminasi ritual ngalap berkah di 

makam Pangeran Samudro Kelembagaan sosial yang berada di Gunung 

Kemukus tepatnya di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, 

Kabupaten Sragen tidak mempunyai peranan untuk mengeliminasi 

ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus karena dengan adanya 

kegiatan tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, 

dimana masyarakat setempat dapat membuka lapangan pekerjaan dari 

penjualan bunga, kemenyan, botol, warung-warung, sewa kamar atau 

home stay, dan tempat parkir untuk peziarah.  

4. Peran Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menanggapi ritual ziarah 

makam Pangeran Samudro adalah Pemerintah memberikan fasilitas 

terhadap perijinan tempat wisata, keamanan, dan penyediaan jasa 

kesehatan.  Gunung Kemukus memang secara profesional dikelola oleh 

Pemda melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Upaya untuk tetap 

menjaga eksistensi Gunung Kemukus sebagai tempat wisata religi 

Pemda lebih mengedepankan unsur mistisnya sebagai produk yang 

dijual kepada masyarakat. 

B. Saran 

Saran yang dapat diajukan oleh peneliti terkait ritual ziarah Makam 

Pangeran Samudro di Gunung Kemukus Desa Pendem, Kecamatan 

Sumberlawang, Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut. 

1. Kepada peziarah 

Tujuan ziarah makam Pangeran Samudro adalah untuk mendoakan 
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Pangeran Samudro bukan disalah gunakan pada hal-hal yang 

menyimpang seperti melakukan ritual yang berkaitan dengan hubungan 

seksual sehingga tidak menimbulkan praktek prostitusi di tempat 

tersebut. 

2. Kepada Pengelola tempat Wisata Makam Pangeran Samudro 

Seharusnya pengelola tempat wisata harus mempunyai aturan-aturan 

tegas kepada warga yang menyedikan jasa seksual supaya tempat 

wisata religi Gunung Kemukus digunakan sebagaimana mestinya. 

3. Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus lebih ketat dalam memberikan 

Perijinan. Apabila ada tempat wisata yang menjalankan tidak sesuai 

dengan ijin  operasi lebih baik dicabut perijinannya atau ditutup tempat 

wisatanya. 
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RITUALZIARAH MAKAM PANGERAN SAMUDRO DI GUNUNG 

KEMUKUS DESA PENDEM KECAMATAN SUMBERLAWANG 

KABUPATEN SRAGEN  

LEMBAR OBSERVASI 

NO Fokus Penelitian Indikator Kegiatan Observasi 

1 Ritual ngalap berkah di 

Gunung Kemukus 

a. Proses pelaksanaan ritual 

ngalap berkah di Gunung 

Kemukus 

b. Kegiatan ritual ngalap 

berkah makam Pangeran 

Samudro di  Gunung 

Kemukus. 

 

1. Mengetahui faktor 

penyebab ritual 

ngalap berkah 

a. Faktor penyebab 

ritual ngalap 

b. Hasil ritual ngalap 

bagi peziarah 

2. Mengamati kegiatan 

ritual ngalap berkah 

makam Pangeran 

Samudro di  Gunung 

Kemukus 

a. Mensucikan  diri 

di sendang 

ontrowulan. 

b. Persyaratan ritual 

(bunga, air 

sendang dalam 

botol) 

c. Penyampaian 

tujuan ziarah  ke 

makam 

ontrowulan 

d. Aktivitas di 

Makam Pangeran 

Samudro 

e. Memilih pasangan 

dalam menjalin 

hubungan seksual 

(PSK) 

 

 

2 Keterkaitan ritual ngalap 

berkah makam Pangeran 

Samudro di  Gunung 

Kemukus dengan 

hubungan seksual 

a. Perilaku hubungan 

seksual 

b. Keterkaitan ritual ngalap 

berkah dengan   di  

Gunung Kemukus 

3. Mengamati perilaku     

hubungan seksual 

a. Pelaku ziarah 

dalam melakukan 

ritual 

b. Pasangan dalam 

melakukan ritual 



82 

 

 

 

 

4. Mengamati 

keterkaitan ritual 

ngalap berkah dengan 

hubungan seksual di 

Gunung Kemukus 

a. Persyaratan ritual 

ngalap berkah 

b. Keterkaitan ritual 

ngalap berkah  

dengan hubungan 

seksual 

 

3 Peran kelembagaan 

sosial dalam 

mengeliminasi ritual 

ngalap berkah di Gunung 

Kemukus 

a. Peran kelembagaan 

sosial dalam 

mengeliminasi ritual 

ngalap berkah 

1. Mengamati peran 

kelembagaan sosial 

a. Peran kepala desa 

dalam 

mengeliminasi 

ritual ngalap 

berkah 

b. Peran tokoh 

masyarakat dalam 

mengeliminasi 

ritual ngalap 

berkah 

c. Peran ketua RT/ 

RW dalam 

mengeliminasi 

ritual ngalap 

berkah 

d. Peran masyarakat 

dalam 

mengeliminasi 

ritual ngalap 

berkah 
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LEMBAR CEKLIS 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

NO Objek Dekripsi 

1 Sendang Ontrowulan  

2 Padepokan/ Bangsal Sasono Tirto  

3 Makam Pangeran Samudro  

4 Pohon-pohon besar sekitar makam  

5 Warung-warung di area wisata makam pangeran 

Samudro 

 

 

6 Penginapan atau home stay di sekitar makam 

pangeran Samudro 

 

7 Aktivitas Peziarah  

8 Peran Kelembagaan Sosial dalam mengeliminasi 

ritual Ngalap Berkah yang berhubungan Dengan 

Seks 
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PEDOMAN WAWANCARA 

RITUAL ZIARAH MAKAM PANGERAN SAMUDRO DI GUNUNG 

KEMUKUS DESA PENDEMKECAMATAN SUMBERLAWANG 

KABUPATEN SRAGEN  

(Untuk Juru Kunci) 

Identitas Informan 

Nama  : 

Jeniskelamin : 

Umur  : 

DaftarPertanyaan. 

A. Ritual ngalap berkah di GunungKemukus 

1. Menurut bapak ritual ngalap berkah ada sejak kapan? 

2. Kapan ritual  ngalap berkah dilakukan? 

3. Menurutbapakbagaimanatatacaradalammelakukan ritual ngalap 

berkah di makam Pangeran Samudro, seperti 

a. Mensucikandiri di sendang Ontrowulan 

b. Persyaratan ritual (bunga, air sendang dalam botol) 

c. Penyampaian tujuan ziarah ke makam Ontrowulan 

d. Aktivitas di MakamPangeranSamudro 

e. Memilih pasangan dalam menjalin hubungan seksual (PSK) 

4. Siapa saja yang melakukan ritual ngalap berkah di Gunung 

Kemukus? 

5. Menurut bapak apa yang menjadi alasan peziarah melakukan ritual 

ngalap berkah di Gunung Kemukus? 

6. Menurut bapak apakah setiap peziarah yang melakukan ziarah di 

Gunung Kemukus harus melakukan ritual ngalap berkah? 

7. Menurut bapak apakah semua orang yang melakukan ngalap 

berkah selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan? 
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B. Keterkaitan ritual ngalap berkahmakamPangeranSamudro di  

GunungKemukusdenganhubunganseksual 

8. Apakah benar ritual ngalap berkah di makam Pangeran Samudro 

identik dengan hubungan seksual? 

9. Mengapa dalam melakukan ritual ngalap 

berkahharusdisertakanhubunganseksual? 

10. Apakahmasing-masingkegiatandiatasdilakukanolehsetiappeziarah? 

11. Apakahselainpeziarahadapihaklain yang 

melakukanhubunganseksual? 

12. Dalammelakukan hubungan seksual, 

apakahpeziarahmembawapasangansendiriataudisediakan di 

lokasisekitarGunungKemukus? 

13. Menurutbapakapaketerkaitanantara ritual ngalap 

berkahdenganperilakuseksual? 

14. Apasajasyarat yang harusdibawadalammelakukan ritual ngalap 

berkah? 

15. Menurutbapak, 

apakahadakonsekuensiapabilasalahsatudariketentuansyarat ritual 

ngalap berkahtidakdilakukanolehpeziarah? 

16. Apakahdisekitar area makamtersediauborampeatausyarat yang 

harusdibawadalam melakukan ritual ngalap berkah? 

17. Apakah ada hasil yang di peroleh peziarah setelah melakukan ritual 

ngalap berkah di makam Pangeran Samudro? 

C. Perankelembagaansosialdalammengeliminasi ritual ngalap berkah di 

GunungKemukus 

18. Bagaimana peran kelembagaan sosial Kepala desa dalam 

mengeliminasi ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus? 

19. Bagaimana peran kelembagaan sosial Tokoh masyarakat dalam 

mengeliminasi ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus? 

20. Bagaimana peran kelembagaan sosial Ketua RT/ RW dalam 

mengeliminasi ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus? 
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21. Bagaimana peran masyarakat setempat, dalam mengatasi ritual 

ngalap berkah yang disertai hubungan seksual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

RITUAL ZIARAH MAKAM PANGERAN SAMUDRO DI GUNUNG 

KEMUKUS DESA PENDEMKECAMATAN SUMBERLAWANG 



87 

 

 

 

KABUPATEN SRAGEN  

(Untuk Peziarah) 

Identitas Informan 

Nama  : 

Jeniskelamin : 

Umur  : 

 

DaftarPertanyaan. 

D. Ritual ngalap berkah di GunungKemukus 

22. Dari mana anda mengetahui tempat ziarah Pangeran Samudro? 

23. Apa tujuan anda mendatangi tempat ini? 

24. Sudah berapa kali anda mengunjungi tempat ini? 

25. Apa alasan anda sehingga menjadikan tempat ini menjadi objek 

wisata / ziarah/ ngalap berkah? 

26. Apa yang anda ketahui tentang ritual ngalap berkah di Gunung 

Kemukus? 

27. Menurut anda apa yang menjadi alasan peziarah melakukan ritual 

ngalap berkah di Gunung Kemukus? 

28. Menurut anda apakah setiap peziarah yang melakukan ziarah di 

Gunung Kemukus harus melakukan ritual ngalap berkah? 

29. Menurut anda bagaimanatatacaradalammelakukan ritual ngalap 

berkah di makam Pangeran Samudro, seperti 

f. Mensucikandiri di sendang Ontrowulan 

g. Persyaratan ritual (bunga, air sendang dalam botol) 

h. Penyampaian tujuan ziarah ke makam Ontrowulan 

i. Aktivitas di MakamPangeranSamudro 

j. Memilih pasangan dalam menjalin hubungan seksual (PSK)? 

E. Keterkaitan ritual ngalap berkahmakamPangeranSamudro di  

GunungKemukusdenganhubunganseksual 

 

30. Apakah benar ritual ngalap berkah di makam Pangeran Samudro 

identik dengan perilaku seksual? 

31. Mengapadalammelakukan ritual ngalap 

berkahharusdisertakanhubunganseksual? 
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32. Apakahselainpeziarahadapihaklain yang 

melakukanhubunganseksual? 

33. Dalammelakukan ritual seksual, apakah anda 

membawapasangansendiriataudisediakan di 

lokasisekitarGunungKemukus? 

34. Apakahadaketentuandalammelakukan ritual 

dalamhubunganseksual? 

35. Menurut anda apaketerkaitanantara ritual ngalap 

berkahdenganperilakuseksual? 

36. Apasajasyarat yang harusdibawadalammelakukan ritual ngalap 

berkah? 

37. Menurut anda, 

apakahadakonsekuensiapabilasalahsatudariketentuansyarat ritual 

ngalap berkahtidakdilakukanolehpeziarah? 

38. Apakahdisekitar area makamtersediauborampeatausyarat yang 

harusdibawadalam melakukan ritual ngalap berkah? 

39. Apakah ada hasil yang di peroleh peziarah setelah melakukan ritual 

ngalap berkah di makam Pangeran Samudro? 

 

F. Perankelembagaansosialdalammengeliminasi ritual ngalap berkah di 

GunungKemukus 

40. Bagaimana peran kelembagaan sosial Kepala desa dalam 

mengeliminasi ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus? 

41. Bagaimana peran kelembagaan sosial Tokoh masyarakat dalam 

mengeliminasi ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus? 

42. Bagaimana peran kelembagaan sosial Ketua RT/ RW dalam 

mengeliminasi ritual ngalap berkah di Gunung Kemukus? 

43. Bagaimana peran masyarakat setempat, dalam mengatasi ritual 

ngalap berkah yang disertai hubungan seksual? 

PEDOMAN WAWANCARA 
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RITUAL ZIARAH MAKAM PANGERAN SAMUDRO DI GUNUNG 

KEMUKUS DESA PENDEMKECAMATAN SUMBERLAWANG 

KABUPATEN SRAGEN  

(Untuk Masyarakat Setempat) 

Identitas Informan 

Nama  : 

Jeniskelamin : 

Umur  : 

DaftarPertanyaan. 

G. Ritual ngalap berkah di GunungKemukus 

44. Menurut anda ritual ngalap berkah ada sejak kapan? 

45. Bagaimana mitos terjadinya ritual ziarah di makam Pangeran 

Samudro? 

46. Kapan ritual  ngalap berkah dilakukan? 

47. Siapa saja yang melakukan ritual ngalap berkah di Gunung 

Kemukus? 

48. Menurut anda apa yang menjadi alasan peziarah melakukan ritual 

ngalap berkah di Gunung Kemukus? 

49. Menurut anda apakah setiap peziarah yang melakukan ziarah di 

Gunung Kemukus harus melakukan ritual ngalap berkah? 

H. Keterkaitan ritual ngalap berkahmakamPangeranSamudro di  

GunungKemukusdenganhubunganseksual 

50. Apakah benar ritual ngalap berkah di makam Pangeran Samudro 

identik dengan hubungan seksual? 

51. Mengapa dalam melakukan ritual ngalap 

berkahharusdisertakanhubunganseksual? 

52. Dalammelakukan hubungan seksual, 

apakahpeziarahmembawapasangansendiriataudisediakan di 

lokasisekitarGunungKemukus? 

53. Menurut anda apaketerkaitanantara ritual ngalap 

berkahdenganperilakuseksual? 
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I. Perankelembagaansosialdalammengeliminasi ritual ngalap berkah di 

GunungKemukus 

54. Apa yang anda ketahui tentang peran kelembagaan sosial dalam 

mengatasi ritual ngalap berkah yang disertai hubungan seksual? 

55. Bagaimana kondisi lingkungan masyarakat sekitar terhadap isu 

hubungan seksual  yang dilakukan peziarah? 

56. Apakah ada fasilitas di sekitar lokasi Gunung Kemukus seperti 

parkir kendaraan, penginapan dan warung-warung yang bisa 

dipergunakan peziarah? 

57. Bagaimana menurut anda dengan adanya penginapan dan fasilitas 

lain dalam memperlancar peziarah untuk melakukan hubungan 

seksual dalam ritual ngalap berkah? 

58. Apakah ada peraturan atau larangan-larangan yang harus dihindari 

oleh peziarah? 

59. Menurut anda bagaimana tanggapan masyarakat sekitar mengenai 

ritual ngalap berkah? 

60. Bagaimana cara anda untuk mengeliminasi ritual ngalap berkah 

yang identik dengan hubungan seksual agar berita tersebut tidak 

menyebarluas di lingkungan masyarakat Sragen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Foto 
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Gambar 1. Wawancara dengan bapak Hamdan salah satu peziarah 

makam Pangeran Samudro tanggal 2 Juli 2015 

 

 

 

 

 
 

Gambar  2. Bapak Tukul salah satu juru kunci Sendang Ontrowulan 
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Gambar 3. Pijat bekam salah satu usaha masyarakat setempat di area 

sendang Ontrowulan 
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Gambar 4. Salah satu pohon Nagarasi yang berada di dekat Sendang Ontrowulan 

 


