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ABSTRAK 

 

Triadi, Ganjar. 2009. Pepali Adipati Wirasaba dan Relevansi Pada Masyarakat di 
eks-karesidenan Banyumas. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: 
Drs. Sukadaryanto, M.Hum, Pembimbing II: Drs. Widodo. 

Kata kunci: foklor lisan, pepali, wirasaba, simbol, makna, relevansi 

Pepali Adipati Wirasaba merupakan sebuah pepali yang melatarbelakangi 
lahirnya pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas yang meliputi kabupaten 
Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara. Pepali yang ada di eks-
karesidenan dimungkinkan memiliki simbol dan makna yang tersembunyi, 
sehingga perlu diketahui simbol dan makna apa saja yang terkandung dalam 
pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas. Pepali yang ada di eks-
karesidenan Banyumas hidup, dipercaya, dan dilaksanakan secara turun temurun 
pada masyarakat di empat kabupaten di eks-karesidenan Banyumas. 

Dengan melihat latar belakang yang dikemukakan, rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah simbol dan makna apa saja yang terdapat pada pepali yang 
ada di eks-karesidenan Banyumas, dan relevansinya pada masyarakat di eks-
karesedenan Banyumas yang meliputi kabupaten Purbalingga, Banyumas, 
Cilacap, dan Banjarnegara.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui simbol dan makna apa 
saja yang terdapat dalam pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas, dan 
bagaimanakah relevansi pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas pada 
masyarakat di kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara, 
apakah pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas masih dilaksanakan oleh 
masyarakat atau tidak. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian simbol dan makna dan 
relevansi pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas adalah pendekatan folklor 
dalam bentuk lisan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. 

Hasil dari penelitian adalah dapat diketahui simbol dan makna pepali yang 
ada di eks-karesidenan Banyumas. Pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas 
sebagian besar merupakan simbol dari penghormatan terhadap leluhur, 
penghormatan terhadap pimpinan, tidak menanamkan sifat jahat dalam hati, dan 
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penghormatan terhadap sang maha pencipta. Simbol dan makna yang terkandung 
dalam pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas perlu diungkap agar tidak 
terjadi kesalah pahaman terhadap tujuan sebenarnya dari pepali tersebut, selain itu 
diketahui pula relevansi pepali di masyarakat. Pepali yang ada di eks-karesidenan 
Banyumas masih relevan di masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat masih 
mempercayai pepali tersebut. Masyarakat tidak berani melanggar dikarenakan 
takut mendapat akibat dari pelanggaran terhadap pepali.  

Berdasarkan hasil penelitian disarankan pepali yang ada di eks-karesidenan 
Banyumas hendaknya tetap diwariskan kepada generasi penerus dan dilestarikan 
karena pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas merupakan kekayaan 
budaya yang dapat menjadi jargon dan ciri khas dari kebudayaan Banyumasan. 
Pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas hendaknya tidak dipahami secara 
primitif, tetap dipahami secara rasional dan religius sehingga tidak menyesatkan.
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                                                         SARI 

 

Triadi, Ganjar. 2009. Pepali Adipati Wirasaba dan Relevansi Pada Masyarakat di 
eks-karesidenan Banyumas. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, 
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I: 
Drs. Sukadaryanto, M.Hum, Pembimbing II: Drs. Widodo. 

Wose tembung: foklor lisan, pepali, wirasaba, simbol, makna, relevansi 

Pepali Adipati Wirasaba kuwi salah siji pepali sing njalari laire pepali 
sing ana ing eks-karesidenan Banyumas sing ngliputi kabupaten Purbalingga, 
Banyumas, Cilacap, lan Banjarnegara. Pepali ana ing eks-karesidenan Banyumas 
nduweni simbol lan makna sing kasimpen, mula kudu dimangerteni  apa wae 
simbol lan makna saka pepali sing ana ing eks-karesidenan Banyumas. Pepali 
sing ana ing eks-karesidenan Banyumas isih urip, dipercaya lan laksanakake 
kanthi turun temurun.  

Saka latar belakang wis bisa diwedharake, rumusan masalah saka 
panaliten iki yaiku simbol lan makna pepali sing ana ing eks-karesidenan 
Banyumas, lan relevansine ing bebrayan mligine ing eks-karesidenan Banyumas. 

Ancas saka panaliten iki yaiku kanggo nudhuhake simbol lan makna uga 
piye relevansine pepali sing ana ing eks-karesidenan Banyumas, lan pepali kuwi 
isih digunakake ing bebrayan apa ora.  

Pendekatan sing digunakake ing panaliten simbol lan makna, lan 
relevansi pepali sing ana ing karesidenan Banyumas yaiku pendekatan folkror 
kanthi nggunakake metode deskriptif analitik. 

Kasil panaliten iki yaiku bisa ndungkap simbol lan makna pepali sing ana 
ing eks-karesidenan Banyumas. Pepali sing ana ing eks-karesidenan Banyumas 
klebu simbol lan makna kanggo ngurmati para luhur, pimpinan, ora nandur sifat 
sing elek/jahat, lan ngurmati marang gusti sing gawe urip. Simbol lan makna 
pepali sing ana ing eks-karesidenan Banyumas prelu didungkap supaya ora ana 
pangerten sing salah marang karep pepali sing mesti, kejaba kuwi, bisa 
dimangerteni relevansi pepali ing bebrayan. Pepali sing ana ing eks-karesidenan 
Banyumas isih relevan, amarga masyarakat isih percaya. Masyarakat ora wani 
nglanggar, amarga wedi nanggung akibat saka pelanggaran pepali. 
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Pepali sing ana ing eks-karesidenan Banyumas nduweni simbol lan makna 
sing kasimpen lan perlu diwedharake supaya ora ana pangerten sing luput 
ngenani karep pepali kang bener. Relevansi pepali ing bebrayan eks –karesidenan 
Banyumas wis kadungkap, yaiku pepali apa wae sing ana gandheng cenenge karo 
Adipati Wirasaba isih dipercaya lan dilaksanakake nganti saprene. 

Saka panaliten sing wis kalakon, prayogane pepali sing wis ana tetep 
diwarisake marang anak putu lan dilestarikake, amarga pepali kuwi klebu salah 
siji bandhane budaya bangsa sing bisa dadi jargon utawa identitas bangsa lan 
cirri khas kabudayan Banyumas. Pepali Adipati Wirasaba aja dingerteni kanthi 
primitif, nanging dingerteni kanthi rasional lan religious supaya ora sesat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi 

di zaman Hindia Belanda dan kemudian di zaman Indonesia merdeka hingga 

tahun 1950-an. Sebuah karesidenan terdiri dari beberapa kabupaten. Tidak semua 

provinsi di Indonesia mempunyai karesidenan, yang ada hanya di pulau Jawa, 

Kalimantan, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Sebuah Karesidenan di kepalai oleh 

seorang Residen. Kata karesidenan sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu 

residentie begitu pula dengan Residen yaitu resident. Pada krisis di akhir tahun 

1950-an di Indonesia karesidenan dihapuskan dan kekuasaan dipegang penuh oleh 

kabupaten yang dikuasai oleh seorang Bupati. 

Eks-karesidenan Banyumas merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah 

bagian barat yang meliputi empat kabupaten yaitu kabupaten Purbalingga, 

kabupaten Banyumas, kabupaten Cilacap, dan kabupaten Banjarnegara. Keempat 

kabupaten tersebut memiliki keterikatan baik secara historis maupaun budaya, 

karena terbentuknya empat kabupaten dalam eks-karesidenan tersebut 

dilatarbelakangi oleh kejadian tragis yaitu meninggalnya seorang tokoh Adipati 

Warga Utama I dari kadipaten Wirasaba. Kematian Adipati Warga Utama I 

meninggalkan warisan kepada katurunannya yang hingga kini sangat melegenda 
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bagi masyarakat eks-karesidenan Banyumas yang dikenal dengan pepali 

‘pantangan’ Adipati Wirasaba.  

Sepeninggal Adipati Warga Utama I kadipaten Wirasaba dipimpin oleh Jaka 

Kaiman sesuai mandat dari Sultan Hadiwijaya Raja dari Kraton Pajang dengan 

gelar Warga Utama II. Jaka Kaiman adalah menantu dari Adipati Warga Utama I. 

Untuk menghindari perpecahan dalam keluarga besar Adiapati Warga Utama I, 

Jaka Kaiman membagi wilayah kadipaten Wirasaba dengan para putra kandung 

Adipati Warga Utama I menjadi empat wilayah sehingga Jaka Kaiman mendapat 

julukan Adipati Mrapat. Wilayah yang dibagi adalah:  

1. Daerah Wirasaba, utara sungai Serayu-pegunungan Perahu (Sokaraja 

lor-Wirasaba-Kali Merawu) diserahkan kepada adik ipar tertua, Ngabehi 

Warga Wijaya, yang kemudian dibangun menjadi kabupaten 

Purbalingga. 

2. Daerah Merden, pesisir laut (Kali Citanduy-Pegunungan Kendheng-

pesisir laut kidul) diserahkan kepada adik iparnya yang kedua, Ngabehi 

Wirakusuma, yang kemudian dibangun menjadi kabupaten Cilacap. 

3. Wilayah Banjar Pertambakan (Kali Merawu-dataran tinggi Dieng, 

Pegunungan Kendheng) di serahkan kepada adik iparnya yang paling 

muda, Ngabehi Wirayuda, yang kemudian dibangun menjadi kabupaten 

Banjarnegara. 

4. Sedangkan Adipati Warga Utama II mendapatkan wilayah Kejawar 

(selatan Pegunungan Perahu-Ajibarang-Wangon-Sampang-Tambak-Kali 
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Bodo) yang kemudian dibangun menjadi kabupaten Banyumas 

(Herusatoto 2008:63).  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Adipati Warga Utama 

I merupakan tokoh penting terhadap lahirnya eks-karesidenan Banyumas. 

Kabupaten yang ada dalam eks-karesidenan Banyumas memiliki keterikatan yang 

kuat baik secara historis maupaun secara budaya. Kebudayaan yang ada di eks-

karesidenan Banyumas banyak kasamaan terutama pada pepali yang hidup dan 

dipercaya pada masyarakat eks-karesidenan Banyumas, akan tetapi seiring 

perkembangan jaman dan kemajuan pola pikir manusia terjadi perbedaan pada 

setiap kabupaten dalam pelaksanaan pepali yang ada di eks-karesidenan 

Banyumas. Hal ini disebabkan karena perbedaan kultur masyarakat dan letak 

geografis pada masing-masing kabupaten.  

Pepali Adipati Wirasaba merupakan sebuah pepali yang melatarbelakangi 

lahirnya pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas. Pepali bermula dari 

kematian seorang tokoh Adipati Wirasaba yaitu Warga Utama I. Adipati Wirasaba 

meninggal karena dibunuh oleh gandek ‘prajurit’ utusan Sultan Hadiwijaya raja 

dari Kraton Pajang. Hal ini terjadi karena fitnah dari seorang Ki Demang 

Toyareka, yang juga bernama Raden Bagus Sujarwo yang tidak lain adalah adik 

kandung dari Adipati Warga Utama I. 

Fitnah Ki Demang Toyareka merupakan balas dendam atas pengingkaran 

Adipati Wirasaba terhadap rembug tua-nya ‘perjanjian orang tua’. Adipati 

Wirasaba telah menyepakati untuk mengawinkan anak-anak mereka setelah 
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dewasa, antara Raden Rara Sukartiyah dengan putra Ki Demang Toyareka, namun 

perjodohan mereka elik ‘tidak baik’ sehingga diceraikan secara sepihak oleh 

Adipati Wirasaba dengan hukum Islam. Tidak lama kemudian Sultan Pajang 

meminta kepada seluruh bawahannya mengirimkan seorang putri untuk dijadikan 

pelara-lara ‘selir’ dan Adipati Wirasaba mengirimkan putri bungsunya. 

Begitu mendengar bahwa Raden Rara Sukartiyah dibawa ke pajang untuk 

dijadikan pelara-lara Ki Demang Toyareka membuat fitnah dan melapor kepada 

Sultan bahwa Raden Rara Sukartiyah adalah randa kabla karena tidak tahu arti 

dari randa kabla Sultan sangat marah dan mengutus dua orang gandek untuk 

menghukum mati Adipati Wirasaba yang sedang dalam perjalanan pulang setelah 

mengirimkan glondong pangarem-arem ‘tanda kesetiaan dan hormatnya demi 

kepuasaan sang Raja’, randa kabla  merupakan bahasa dialek Banyumasan yang 

artinya status janda yang belum dinikahkan atau masih suci. Gandek utusan Sultan 

Pajang dapat menyusul Adipati Wirasaba pada saat sedang istirahat di rumah Ki 

Ageng bener sahabatnya, tanpa basa basi kedua gandek tersebut langsung 

menghujamkan tombak ke dada sang Adipati. Sebelum meninggal Adpati 

Wirasaba memberikan wewaler (pepali/pantangan) kepada keturunannya yaitu 

masyarakat kadipaten Wirasaba. Pepali tersebut antara lain; (1) aja met mantu 

utawane mbojo karo wong Toyareka ‘tidak boleh mengambil menantu atau 

menikah dengan orang Toyareka’; (2) aja lungan dina setu paing ‘jangan pergi 

pada hari sabtu pahing’; (3) aja managn pindhang banyak ‘jangan makan daging 

angsa’; (4) aja nunggang jaran dhawuk abrit ‘jangan menaiki kuda warna 
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kelabu’; (5) aja manggon umah bale bapang ‘jangan membangun rumah bale 

bapang’. 

Pepali Adipati Wirasaba berbentuk adilogoka ‘logika perlambang’ dan 

sanepan ‘pesan tersamar’ yang makna tekstualnya harus di artikan ke dalam 

bahasa sehari-hari untuk komunikasi, sehingga dapat dipahami secara jelas oleh 

masyarakat eks-karesidenan Banyumas. 

Pepali Adipati Wirasaba hidup, dipercaya, dan dilaksanakan pada empat 

kabupaten di eks-karesidenan Banyumas yaitu kabupaten Purbalingga, Banyumas, 

Cilacap, dan Banjarnegara yang secara historis tercipta dari tragedi meninggalnya 

seorang tokoh Adipati Warga Utama I. Pepali Adipati Wirasaba pernah 

mengalami kejayaan pada masa lampau, dimana pepali Adipati Wirasaba tersebut 

betul-betul sangat diagung-agungkan oleh masyarakat eks-Karesidenan 

Banyumas. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir 

manusia menjadikan pepali tersebut saat ini mulai ditinggalkan, hanya beberapa 

kelompok masyarakat saja yang masih melaksanakan pepali tersebut, itu pun 

tidak secara keseluruhan. Selain perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir 

manusia, letak geografis dan kultur yang berbeda dari keempat kabupaten tersebut 

juga membuat adanya perbedaan terhadap pelaksanaan pepali Adipati Wirasaba di 

masyarakat ek-karesidenan Banyumas. Sehingga saat ini terdapat perbedaan 

relevansi pada masyarakat di eks-karesidenan Banyumas.  
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Pepali atau pantangan Adipati Wirasaba merupakan suatu mitos yang 

melegenda dalam masyarakat eks-karesidenan Banyumas, yang pada dasarnya 

mitos tersebut mengajarkan agar manusuia menjaga keseimbangan dalam 

kehidupan serta tercipatanya kedamaian antar sesama. Pepali Adipati Wirasaba 

merupakan legitimasi dari seorang Adipati Warga Utama I, dimana sosok Adipati 

Warga Utama I sangat dihormati oleh masyarakat eks-karesidenan Banyumas, 

sehingga apa yang dikatakannya menjadi panutan dan dilaksanakan secara turun-

temurun dari generasi ke generasi berikutnya, inilah yang menjadikan pepali 

Adipati Wirasaba menjadi sangat sakral dan sangat dipatuhi sampai saat ini oleh 

para keturunannya dalam hal ini masyarakat eks-karesidenan Banyumas. 

 Pepali Adipati Wirasaba juga dapat dikaitkan dengan kisah masa lampau 

dalam bentuk cerita sejarah, yaitu kisah terbunuhnya Adipati Warga Utama I yang 

mendasari terbentuknya kota Banyumas. Pepali Adipati Wirasaba tidak dapat 

dipastikan kebenarannya,  meskipun realitanya masyarakat tetap melaksanakan 

dan mempercayainya. Masyarakat meyakini bahwa pepali tersebut merupakan 

suatu hal yang harus dipatuhi meskipun mereka tidak mengetahui rahasia atau 

makna yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya pepali tersebut tidak dapat 

dilaksanakan secara mentah-mentah tanpa mengetahui makna yang terkandung di 

dalamnya. Hal ini dapat menjadikan pandangan yang melenceng terhadap kaidah 

yang ada di masyarakat khususnya masyarakat di eks-karesidenan Banyumas, 

terutama bagi yang fanatik terhadap pepali tersebut.  
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Pepali Adipati Wirasaba merupakan suatu amanat yang diberikan oleh 

Adipati Warga Utama I sebagai leluhur kepada keturunannya agar tidak 

melaksanakan hal-hal yang dipantangkan oleh sang Adipati, sehingga masyarakat 

Banyumas sebagai keturunan patuh kepada amanat yang diberikan oleh leluhur. 

Akan tetapi, dalam kepatuhanya tidak semua masyarakat yang melaksanakan 

amanat tersebut  mengetahui rahasia dan makna yang terkandung di dalamnya.  

Pepali Adipati Wirasaba berbentuk larangan-larangan yang harus 

dilaksanakan oleh para keturunan dari Adipati Warga Utama I dalam hal ini 

adalah masyarakat eks-Karesidenan Banyumas. Salah satu dari pepali tersebut 

adalah larangan untuk tidak pergi pada hari sabtu pahing. Kurangnya pemahaman 

terhadap makna yang terkandung dalam pepali Adipati Wirasaba juga 

mengakibatkan perbedaan isi pepali di eks-karesidenan Banyumas. Masing-

masing daerah seperti Cilacap, Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara 

memiliki versinya sendiri meskipun pada dasarnya memiliki makna yang sama.  

Apabila dikaji lebih dalam sesungguhnya kelima pepali Adipati Wirasaba 

merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemahaman masyarakat yang kurang 

terhadap makna yang terkandung di dalamnya, menyebabkan tidak sedikit 

masyarakat yang melaksanakan beberapa dari Kelima pepali Adipati Wirasaba 

tersebut.  

Uraian di atas menegaskan bahwa pepali Adipati Wirasaba disatu sisi dapat 

saja merupakan suatu mitos, namun disisi lain pepali Adipati Wirasaba memiliki 
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makna magis yang sakral sehingga menjadi sangat melegenda di masyarakat. 

Pepali Adipati Wirasaba juga mendasari lahirnya pepali yang ada di eks-

karesidenan Banyumas. Makna dan relevansi yang terkandung di dalam pepali 

Adipati Wirasaba dan pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas sangatlah 

penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat khususnya di eks-

Karesidenan Banyumas. Hal ini bertujuan untuk menghindari sudut pandang yang 

salah sehingga menciptakan sikap yang fanatik terhadapnya. Sikap fanatik 

tersebut justru akan menghambat tujuan sebenarnya dari pepali yang ada di eks-

karesidenan Banyumas. Hal ini sangat menarik untuk dikaji terutama bagi 

masyarakat eks-karesidenan Banyumas yang meyakini adanya pepali.    

 

1.2    Permasalahan 

Permasalahan yang dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. simbol dan makna apa saja yang terkandung dalam pepali yang ada di eks-

karesidenan Banyumas? 

2. bagaimana relevansi pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas 

terhadap masyarakat di kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan 

Banjarnegara? 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. mengetahui simbol dan makna yang terkandung di dalam pepali yang ada 

di eks-karesidenan Banyumas. 

2. mengetahui bagaimana relevansi pepali yang ada di eks-karesidenan 

Banymumas terhadap masyarakat di kabupaten Purbalingga, Banyumas, 

Cilacap, dan Banjarnegara. 

 

 

 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat yaitu manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan dalam 

bidang sastra khususnya cerita rakyat, mitos, legenda, dan tradisi. Sedangkan 

secara praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

dokumentasi terhadap cerita sejarah yang ada di eks-karesidenan Banyumas 

sehingga sejarah dan budaya Banyumasan tetap dapat dikenal oleh generasi yang 

akan datang.  

 

 

 



10 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang simbol dan makna dan relevansi pepali yang ada di eks-

karesidenan Banyumas belum ada yang melakukan. Adapun penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Sugeng Priyadi dalam bukunya yang berjudul “Banyumas 

antara Jawa dan Sunda” dan oleh Budiono Herusatoto dalam bukunya yang 

berjudul “Banyumas Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak” adalah penelitian 

tentang sejarah dan peristiwa yang terjadi di eks-karesidenan Banyumas. 

Perbedaan penelitian simbol dan makna dan relevansi pepali yang ada di eks-

karesidenan Banyumas dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya terletak 

pada objeknya. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sugeng Priyadi dan 

Budiono Herusatoto hanya membahas tentang sejarah dan peristiwa yang tejadi di 

eks-karesidenan Banyumas yang memuat pepali di dalamnya. Pembahasan 

terhadap pepali hanya sebatas cerita saja, sedangkan penelitian tentang simbol dan 

makna dan relevansi pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas ini 

mengungkap simbol dan makna dan relevansi pepali pada masyarakat di eks-

karesidenan Banyumas.  

Metriks dalam penulisan skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, tahun 2005, meneliti tentang  
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“Pantangan Sabtu Pahing di Kabupaten Banyumas” (kajian bentuk, makna, dan 

persepsi masyarakat). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk, 

makna, dan persepsi masyarakat terhadap pantangan sabtu pahing di kabupaten 

Banyumas. Letak perbedaan penelitian pantangan sabtu pahing dengan penelitian 

simbol dan makna dan relevansi pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas 

adalah pada objek penelitiannya. Penelitian pantangan sabtu pahing meneliti 

tentang bentuk, makna, dan persepsi masyarakat, sedangkan penelitian simbol dan 

makna dan relevansi pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas meneliti 

tentang simbol dan makna dan relevansi pepali pada masyarakat di eks-

karesidenan Banyumas yang meliputi kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, 

dan Banjarnegara.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diselaraskan bahwa di dalam pepali 

terdapat simbol dan makna tersembunyi yang tidak diketahui oleh semua 

masyarakat eks-karesidenan Banyumas. Selain itu relevansi pepali pada 

masyarakat merupakan penggambaran terhadap perkembangan pepali yang ada di 

eks-karesidenan Banyumas, apakah pepali tersebut masih dilaksanakan atau tidak 

dan apa alasannya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat di eks-karesidenan Banyumas 

yang meliputi kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara.   

2.2 Folklor 
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Kata folklor adalah pengindonesiaan kata Inggris folklore. Menurut Alan 

Dundes (dalam Danandjaja 1982:1)  folk adalah sekelompok orang yang memiliki 

ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari 

kelompok-kelompok lainnya. Ciri-ciri pengenal tersebut antara lain dapat 

berwujud warna kulit yang sama, bentuk rambut yang sama, mata pencaharian 

yang sama, bahasa yang sama, dan agama yang sama. Sedangkan lore adalah 

tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun 

secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai gerak isyarat atau alat 

pembantu pengingat (Danandjaja 1982:2). 

Definisi folklor secara keseluruhan menurut Danandjaja (2002:2), folklor 

adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-

temurun diantara kolektif apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, 

baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau 

alat pembantu pengingat. Berdasarkan Pengertian di atas dapat diselaraskan 

bahwasannya folklor merupakan suatu bagian dari kebudayaan yang 

pelestariannya secara turun temurun yang dilakukan oleh suatu komunitas dengan 

disertai gerak isyarat dan alat pengingat, yang mencerminkan suatu identitas 

kebudayaannya. Folklor merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki ciri-

ciri, bentuk dan fungsi yang menarik.  

Menurut Danandjaja (2004:21), folklor dibagi menjadi tiga kelompok besar 

yaitu: (1) folklor lisan adalah folklor yang bentuknya memang murni lisan. 

Bentuk folklor yang masuk dalam kelompok besar ini antara lain bahasa rakyat, 
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ungkapan tradisional, puisi rakyat, cerita rakyat dan nyanyian rakyat; (2) folklor 

sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan 

dan bukan lisan. Bentuk folklor yang masuk dalam kelompok ini antara lain 

keparcayaan rakyat, tari rakyat, adat-istiadat, upacara dan lain-lain; dan (3) folklor 

bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan meskipun cara 

pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok ini dibagi menjadi dua 

subkelompok  yaitu material dan bukan material. Material yaitu arsitektur rakyat 

seperti rumah adat di suatu daerah misal rumah joglo, lumbung padi dan kerajinan 

keramik di kabupaten Banjarnegara dan bukan material yaitu bunyi isyarat untuk 

komunikasi rakyat misalnya kenthongan sebagai tanda bahasa dan tanda bahaya 

pada masyarakat Jawa. 

Berdasarkan bentuk-bentuk dari folklor maka dapat diselaraskan yaitu 

folklor terbagi menjadi tiga bagian yaitu; folklor lisan merupakan folklor yang 

benar-benar murni, folklor sebagian lisan merupakan folklor campuran antara 

folklor murni yang disertai dengan alat peraga atau alat pengingat, dan folklor 

bukan lisan merupakan folklor yang berbentuk material dan yang berbentuk bukan 

material. 

Folklor memiliki tiga jenis, menurut Danandjaja (1991:6) pada dasarnya 

folklor terbagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) folklor humanistik merupakan jenis 

folklor yang membahas mengenai masalah-masalah yang berkenaan dengan 

bahasa dan kasusastraan. Para ahli folklor humanistik biasanya terdiri dari sarjana 

ahli bahasa dan kasusastraan, yang memperdalam ilmu folklor. Para ahli 
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humanistik menggolongkan folklor bukan hanya kasusastraan lisan seperti cerita 

rakyat sebagai objek penelitian, melainkan juga pola kekuatan manusia seperti tari 

dan bahasa isyarat, dan juga seperti arsitektur rakyat, mainan rakyat dan pakaian 

rakyat;  (2) folklor Antropologi jenis folklor antropologi merupakan jenis folklor 

yang membahas dan mempelajari mengenai kebudayaan yang mengkaji masalah 

mengenai peribahasa, teka-teki, budaya dan lain-lain. Para ahli folklor antropologi 

biasanya terdiri dari para sarjana antropologi yang mengkhususkan diri pada 

folklor; (3) folklor Moderen, folklor pada jenis moderen ini membahas dan 

mengkaji masalah  mengenai ilmu-ilmu interdisipliner. Para ahli moderen menitik 

beratkan kedua aspek folklor yang diteliti folknya maupun lornya 

Uraian diatas menerangkan bahwa jenis-jenis folklor terbagi menjadi tiga 

golongan yaitu humanistik, antropologi, dan moderen. Terlepas dari itu folklor 

memiliki fungsi yang sangat komplek. 

Folklor memiliki ciri-ciri untuk dapat membedakan dengan kebudayaan 

lainnya, ciri-ciri tersebut adalah: (1) penyebaran dan pewarisannya biasanya 

dilakukan secara lisan yaitu disebarkan secara turun temurun melalui tutur kata 

dari mulut kemulut atau dengan disertai gerak isyarat, dan alat pembantu 

pengingat; (2) folklor bersifat tradisional yaitu disebarkan dalam bentuk relatif 

tetap atau dalam bentuk standar. Disebarkan diantara kolektif tertentu dalam 

waktu yang cukup lama; (3) folklor ada dalam versi-versi yang berbeda; (4) 

folklor bersifat anonim yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi; 

(5) folklor mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama; (6) folklor bersifat 
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pralogis yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika; (7) 

folklor menjadi milik bersama dari kolektif tertentu; dan (8) folklor pada 

umumnya bersifat polos dan lugu sehingga seringkali kelihatannya kasar dan 

terlalu spontan (Danandjaja 2004:4). 

Selain memiliki ciri-ciri folklor juga memiliki fungsi. Menurut William R. 

Bascom (dalam Danandjaja 2004:19) fungsi folklor adalah: (1) sebagai sistem 

proyeksi, yakni sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif; (2) sebagai 

pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan; (3) sebagai alat 

pendidikan anak; dan (4) sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma 

masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Berdasarkan pernyataan di 

atas maka dapat diselaraskan bahwasannya fungsi folklor adalah sebagai alat 

pengesahan, sebagai sistem proyeksi, sebagai pengawas, dan sebagai alat 

pendidik. Maka dari itu folklor memuat nilai-nilai pendidikan yang banyak dan 

bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya.  

 
2.3 Pepali 

Pepali merupakan salah satu bentuk dari ungkapan tradisional. Menurut 

Purwadarminta (Prabowo dalam Mugiarso 2006:24) pepali adalah ajaran yang 

sifatnya larangan dari para leluhur yang diwariskan secara turun temurun. Pepali 

merupakan segala sesuatu yang harus dihindari karena diyakini dapat 

menimbulkan dampak atau akibat buruk bagi yang melanggarnya. Pepali 

dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat Jawa. Saputra (dalam Mugiarso 

2006:24) berpendapat bahwa pepali merupakan kata atau suara yang berupa 
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larangan atau pantangan untuk melakukan sesuatu bagi yang memperolehnya. 

Sedangkan menurut Patmosoekatja (dalam Mugiarso 2006:24) pepali atau 

wewaler merupakan salah satu dari gugon tuhon. Gugon tuhon adalah sifat atau 

watak yang mudah sekali menurut atau mengikuti ucapan atau cerita yang 

dianggap memiliki kharisma atau kelebihan, karena apabila tidak dituruti atau 

dilaksanakan akan mendapat bahaya. Pendapat dari Patmosoekatja diperkuat oleh 

Murdiyanto (dalam Mugiarso 2006:24) bahwa pepali atau wewaler adalah gugon 

tuhon yang berisi larangan yang berehubungan dengan sabda raja, orang yang 

dianggap tua atau orang yang pertama kali menempati daerah tersebut apabila 

dilanggar akan mendapat bencana. Pepali atau wewaler yang termasuk dalam 

gugon tuhon diantaranya adalah: 

1. thedak turune Panembahan Senapati, samangsa mengsa yuda, ora kepareng 

nitih titihan batilan, yaiku titihan kang wulune ing surine atawabuntute 

diketok 

’keturunan dari Panembahan Senapati, sewaktu perang tidak boleh menaiki  

kuda yang ekornya dipotong’ 

2. wong Banyumas aja mangan pindhang banyak. 

’orang Banyumas jangan makan daging angsa’ 

3.  wong-wong ing kendal ora kena gawe omah gedhong. 

’penduduk kendal tidak boleh membuat rumah tembok’ 

4. wong-wong Kudus kang manggon ing sawetane kali orakena bebesanan karo 

wong-wong kang manggon ing sakulon kali 
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’orang Kudus yang bermukim di sebelah timur sungai tidak boleh besanan 

dengan penduduk barat sungai’ 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diselaraskan bahwa pepali merupakan 

sesuatuu yang harus dihindari. Pepali dapat berupa ucapan ataupun perbuatan. 

Pepali dalam bentuk ucapan yaitu larangan mengucapkan kata-kata tertentu. 

Pepali semacam ini biasanya terdapat di tempat-tempat yang dianggap penting, 

sakral,dan angker. Sedangkan pepali yang berupa perbuatan adalah larangan 

untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti larangan berpergian pada hari sabtu 

pahing di eks-karesidenan Banyumas. Pepali menurut kepercayaan masyarakat 

dapat menimbulkan bencana atau dapat berakibat buruk apabila dilanggar. 

 
2.4  Simbol dan Makna 

Simbol dan makna merupakan istilah yang memiliki keterkaitan satu sama 

lain. Makna merupakan bagian dari sebuah simbol, baik simbol dalam sebuah 

tuturan, tradisi, karya sastra maupun simbol dalam sebuah karya seni. 

2.4.1 Simbol 

Simbol berasal dari bahasa Yunani symbolos yang berarti tanda atau ciri 

yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Adapun pengertian lain yaitu 

simbol atau lambang adalah sesuatu hal atau keadaan yang merupakan pengantar 

pemahaman terhadap obyek (Herusatoto 2007:17). Untuk mempertegas 

pengertian simbol atau lambang perlu dibedakan antara pengertian-pengertian 

seperti isyarat, tanda, simbol atau lambang.  
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Isyarat adalah sesuatu  hal atau keadaan yang diberitahukan olah si subyek 

kepada obyek, artinya subyek selalu berbuat sesuatu untuk memberitahukan 

kepada si obyek yang diberi isyarat agar si obyek mengetahui pada saat itu juga. 

Contoh isyarat misalnya bunyi peluit kereta api, gerak bendera morse dan 

sebagainya. Tanda adalah suatu hal atau keadaan yang menerangkan atau 

memberitahukan obyek kepada si subyek. Tanda selalu menunjuk kepada suatu 

hal yang riil ‘nyata’ yaitu benda, kejadian atau tindakan. Contoh tanda misalnya 

tanda-tanda lalu lintas, tanda pangkat atau jabatan dan masih banyak yang 

lainnya. Simbol atau lambang ialah suatu hal atau keadaan yang memimpin 

pemahaman si subyek kepada si obyek. Contoh dari simbol atau lambang antara 

lain lambang garuda pancasila, lambang palang merah dan lain sebagainya. 

Simbol hanya muncul bila manusia sedang belajar, bila proses belajar 

sedang berlangsung (Peursen 2005:143). Sejumlah pengarang membedakan antara 

tanda dan simbol atau lambang. Tanda mempunyai pertalian tertentu dan tetap 

dengan apa yang ditandai. Misalnya dimana ada asap di sana ada api. Bila 

manusia belajar bukan hanya tanda-tanda yang diikut sertakan. Ia sendiri dapat 

menciptakan tanda-tanda, dan tanda-tanda ciptaannya kita namakan simbol-

simbol (Peursen 2005:145). 

 Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, dan kemampuan berpikir 

tersebut akan dapat terpenuhi dalam suatu interaksi sosial,  kemudian dalam suatu 

interaksi sosial manusia belajar akan arti dari suatu makna dan simbol-simbol 

yang akhirnya mengharuskannya memberikan arti dari simbol-simbol tersebut 
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sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Makna dari suatu arti dan simbol-simbol 

yang dihasilkan dari kemampuan berpikirnya, akan mempengaruhi seseorang 

sedemikian rupa dalam suatu interaksi sosialnya (Poerwanto 2006:40).  

Menurut Herusatoto (2008:16), manusia sebagai makhluk budaya 

hendaknya harus terus menerus menggali, menggiatkan dan mengembangkan 

semua bakat yang ada padanya, bahkan menciptakan kemungkinan-kemungkinan 

baru dalam kehidupanya yang berupa atau atau terdiri dari gagasan-gagasan, 

simbol-simbol dan nilai-nilai sebagai hasil karya perilaku manusia. Oleh karena 

itu tidaklah berkelebihan apabila dikatakan bahwa ‘begitu eratnya kebudayaan 

manusia dapat pula disebut sebagai makhluk bersimbol’. 

Cassirer (dalam Herusatoto 2008:17) menandaskan bahwa manusia itu tidak 

pernah melihat, menemukan dan mengenal dunia secara langsung tetapi melalui 

simbol. Kenyataan adalah selalu lebih dari pada hanya tumpukan fakta-fakta, 

tetapi ia mampunyai makna yang bersifat kejiwaan, dimana baginya di dalam 

simbol terkandung unsur pembebasan dan perluasan pemandangan.   

Peursen (dalam Herusatoto 2008:20) menguraikan tentang pengertian dan 

proses terwujudnya simbol-simbol atau lambang dalam kebudayaan manusia, 

antara lain sebagai berikut; (1) sejumlah pengarang membedakan antara tanda dan 

simbol atau lambang. Tanda mempunyai pertalian tertentu dan tetap dengan apa 

yang ditandai; (2) terdapat simbol-simbol yang terbina selama berabad-abad; (3) 

lambang-lambang mengejawantahkan proses belajar, sehingga kita seolah-olah 



20 
 

 
 

dapat naik menara lalu memandang daerah-daerah yang luas yang dulu tidak kita 

kenal lalu kita juga tahu arah mana kita harus berkiblat. Lambang-lambang 

merupakan penunjuk jalan di tengah-tengah kesimpang siuran perbuatan 

manusiawi. Simbol-simbol merupakan tugu-tugu yang menandai proses belajar 

umat manusia, penunjuk jalan ke arah pembaharuan dan penyusunan kembali; (4) 

lambang-lambang memperlihatkan sesuatu dari kaidah yang berlaku dalam 

perbuatan manuasiawi, pengertian dan ekspresi; (5) lambang-lambang terdapat di 

luar badan manusia dan tidak terikat oleh naluri jasmaniah. Simbol akan muncul 

bila manusia sedang belajar atau proses belajar sedang berlangsung. 

2.4.1.1 Ciri-Ciri Simbol 

Ciri-ciri simbol; (1) subyek dituntun memahami obyek (subyek aktif); (2) 

memuat lebih banyak arti atau sedikitnya dua arti; (3) subyek dituntun memahami 

obyek secara terus-menerus (berlaku secara tetap); (4) berbentuk konkrit dan atau 

abstrak; (5) hanya dapat dipahami oleh manusia saja; (6) yang dipakai untuk 

simbol tidak mempunyai hubungan khusus dengan yang 

dilambangkan/disimbolkan; dan (7) diciptakan oleh manusia untuk manusia 

(Herusatoto 2008:51). 

 Bakker (dalam Herusatoto 2008:39-41) menyatakan bahwa (1) manusia 

hanya sadar di dalam bahasa, di dalam angan-angan yang memakai fantasi 

konsep-konsep. Tindakan simbolis dan simbol-simbol baru mendapat arti yang 

definitif dengan adanya bahasa; (2) bahasa simbolis akan menciptakan situasi 
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yang simbolis pula, artinya penuh dengan tanda tanya atau hal-hal yang harus 

dijawab dan disingkapkan maksud atau arti yang terkandung dalam simbolnya. 

Semakin diuraikan dengan penjelasan, semakin berkurang pula daya simbolisnya; 

(3) bahasa simbolis terletak dalam kedudukan tengah-tengah antara bahasa mistis 

dan bahasa alegoris, seperti halnya pula berlaku dalam tindakan simbolis; dan (4) 

dalam diri manusia terdapat tendensi untuk mempertahankan simbolisme 

purba/kuno, sebab menjamin komunikasi vital yang sudah ada dengan aman. 

Simbol dan makna dalam  pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas 

tetap ada, karena setiap warisan dari leluhur selalu memiliki rahasia yang harus 

dipelajari dan dipahami oleh para generasi penerus. Seperti halnya dalam pepali 

yang ada di eks-karesidenan Banyumas, setiap pepali pasti memiliki simbol dan 

dibalik simbol tersebut terdapat makna yang terkandung di dalamnya. 

2.4.1.2 Simbolisme dalam Sejarah 

 Sebelum mengungkap simbol dan makna dalam pepali Adipati Wirasaba 

maka perlu diketahui maksud atau definisi dari simbol itu sendiri. Dalam Kamus 

Logika (Dictionary of Logic) The Liang Gie (dalam Herusatoto 2008:17-18) 

menyebutkan bahwa simbol adalah tanda buatan yang bukan berwujud kata-kata 

untuk mewakili atau menyingkat sesuatu artian apapun. Tentu saja pengertian/ 

batasan tentang simbol dari The Liang Gie itu hanya terbatas untuk bidang Logika 

saja, karena dalam kebudayaan simbol dapat pula berwujud kata-kata. Herusatoto 

(2008:18) menyatakan bahwa simbol atau lambang adalah sesuatu hal atau 

keadaan yang merupakan perantara pemahaman terhadap obyek. 
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 Penelitian ini salah satu tujuannya adalah mengetahui seperti apa simbol dan 

makna dari pepali Adipati Wirasaba, karena dalam pepali Adipati Wirasaba 

terdapat banyak simbol, terkait dengan hal tersebut simbol digunakan sebagai 

perantara untuk mengetahui keadaan atau hal yang terkandung dalam pepali 

Adipati Wirasaba. 

 Simbol yang berupa benda, keadaan atau hal sendiri sebenarnya bebas 

terlepas dari tindakan manusia, tetapi sebaliknya tindakan manusia harus selalu 

mempergunakan simbol-simbol sebagai media penghantar dalam komunikasi 

antar sesamanya. Komunikasi manusia pertama-tama berupa tindakan. Soryanto 

Poespowardoyo (dalam Herusatoto 2008:32). Tanpa simbol komunikasi atau 

tindakan manusia menjadi beku. Sebenarnya simbol bebas berdiri sendiri tanpa 

tindakan manusia. Terkait dengan hal itu sekali simbol digunakan dalam tindakan 

manusia, ia akan menyimpan komunikasi manusia itu dan melestarikannya, dan 

pada waktu tertentu menghidupkannya kembali bila perlu. 

 Perkembangan sejarah kebudayaan Jawa sampai sekarang masih dilacak 

terus, dan diteliti mendalam dengan ditemukannya berbagai benda-benda atas 

lokasi-lokasi baru peninggalan zaman purba. Pelacakan dan penelitian diperlukan 

guna lebih melengkapi lagi data sejarah kebudayaan Jawa yang telah ada. 

Berdasarkan buku-buku sejarah kebudayaan baik yang disusun oleh para ahlu 

sejarah Barat mapun ahli sejarah Indonesia dapat dibuktukan bahwa sejarah 

simbolisme dalam kebudayaan Jawa telah dimulai dari zaman prasejarah 

(Herusatoto 2008:186). 
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 Herusatoto (2008:191) menyatakan bahwa segala macam bentuk simbolisme 

itu merupakan sebuah alat perantara atau media untuk menuliskan segala macam 

bentuk pesan atau pengertian atau pengetahuan kepada masyarakat. Hal tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan dengan penjelasan sebagai berikut: (1) segala 

bentuk simbolisme yang ada adalah bertujuan atau mengandung maksud untuk 

dapat dilihat atau untuk dapat didengar dan diingat atau dicamkan dalam sanubari, 

dan akhirnya untuk dapat dipahami dan dihayati segala makna yang terkandung 

atau tersirat di dalam simbol-simbol tersebut; (2) tidak semua simbol dapat 

dituliskan dalam bentuk surat atau dalam bentuk buku-buku, hal ini dapat 

dimengerti karena media tulis menulis pada zaman simbolisme itu dibuat belum 

ada atau belum berkembang. Bahkan, dapat dikatakan, bila pun sudah ada baru 

terdapat atau berada pada lingkungan kecil yang sangat terbatas yaitu dikalangan 

pendeta atau kalangan keraton saja. Masyarakat umum atau rakyat masih awam 

dan belum mengenalnya, karena jangkauan pengetahuan baca dan tulis amat 

terbatas, dengan berbagai faktor yang ada dalam masyarakat. Padahal jangkauan 

yang akan diberi tahu atau makna dan arti yang tersirat dalam simbol yang dibuat 

adalah seluas-luasnya dan semudah-mudahnya; (3) makasud untuk mengadakan 

komunikasi seluas-luasnya, termasuk juga komunikasi religius, maka jalan yang 

dapat ditempuh adalah melalui sarana atau media, antara lain; (1) bahasa lisan; (2) 

tindakan-tindakan; (3) benda-benda; (4) dengan hal-hal seperti misalnya suasana 

yang syahdu atau riang gembira, suasana yang remang-remang, dan semua 

suasana yang mudah diciptakan atau ditirukan. 
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2.4.2 Makna 

Kata makna sebagai istilah mengacu pada pengertian yang sangat luas. 

selain itu, makna juga disejajarkan dengan istilah arti, isi, gagasan, konsep, 

pernyataan, pesan, dan informasi. Pengertian dari makna sendiri sangatlah 

beragam.  

Menurut Abdul Chaer (1995:29) mengartikan makna adalah arti atau unsur 

dari sebuah kata atau lebih tepat sebagai gejala-gejala dalam ujaran. Hal senada 

juga diungkapkan Mansoer Pateda (2001:79) bahwa istilah makna merupakan 

kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada 

tuturan kata maupun kalimat. Bloomfied (dalam Wahab, 1995:40) mengemukakan 

bahwa makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-

batas unsur-unsur penting situasi di mana penutur mengujarnya. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia juga menyebutkan bahwa makna adalah arti atau pengertian 

yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.  

Pendapat lain diungkapkan Aminudin (1988:53) makna sebagai hubungan 

antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh pemakai 

bahasa. Menurut Aminudin makna memiliki tiga unsur pokok yaitu: (1) makna 

adalah hasil dari hubungan dengan dunia luar; (2) hubungan ditentukan karena 

adanya kesepakatan antar pemakai bahasa; dan (3) hubungan yang terjadi dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling mengerti.  

Dalam Kamus Linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi empat 

yaitu: (1) maksud pembicara; (2) pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian 
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persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia; (3) hubungan dalam arti 

kesepadanan atau ketidak sepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua 

hal yang ditunjukkannya, dan (4) cara menggunakan lambang-lambang bahasa 

(Kridalaksana 2001: 132). 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diselaraskan bahwa makna 

adalah sebuah arti atau maksud yang terdapat dalam sebuah ujaran ataupun dalam 

sebuah teks. Batasan tentang pengertian makna memang sangat sulit ditentukan 

karena setiap pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang 

berbeda dalam memaknai sebuah ujaran ataupun kata. Pepali yang ada di eks-

karesidenan Banyumas merupakan sebuah simbol dan di balik simbol tersebut 

tersimpan makna. Karena pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas 

merupakan adilogika ‘logika perlambang’ dan sanepan ‘pesan tersamar’. Maka 

simbol yang ada dalam pepali haruslah dipahami dan diteliti sehingga dapat 

diketahui makna yang terkandung di dalamnya. 

 

 
 

2.5 Mitos  

 Mitos merupakan kepercayaan yang berkembang di masyarakat dan 

berguna bagi kehidupan manusia. Menurut Peursen (1988:34), mitos adalah 

sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu pada sekelompok 

orang, cerita tersebut dapat dituturkan tetapi juga dapat diungkapkan melalui tari-
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tarian atau wayang. Inti cerita itu ialah lambang-lambang yang mencetuskan 

pengalaman manusia purba, lambang-lambang kebaikan dan kejahatan, hidup dan 

kematian, dosa dan penyucian, perkawinan dan kesuburan, firdaus, dan akhirat. 

Mitos menurut Harsojo (dalam Subekti 2008:3), adalah sistem kepercayaan 

dari suatu kelompok manusia, yang berdiri atas sebuah landasan yang 

menjelaskan cerita-cerita yang suci yang berhubungan dengan masa lalu. Mitos 

yang dalam arti asli sebagai kiasan dari zaman purba merupakan cerita yang asal 

usulnya sudah dilupakan, namun ternyata pada zaman sekarang mitos dianggap 

sebagai suatu cerita yang dianggap benar. Mitos berfungsi untuk, memberikan 

dukungan dan memberikan landasan dari kepercayaan tradisional dan tingkah 

laku. 

J.van Baal (dalam dalam Subekti 2008:3), mengatakan bahwa mitos 

dikatakan  sebagai cerita di dalam kerangka sistem religi yang di masa lalu atau 

masa kini telah atau sedang berlaku sebagai kebenaran keagamaan. Melalui 

mitologi dapat diperoleh suatu kerangka acuan yang memungkinkan manusia 

memberi tempat kepada berbagai ragam kesan dan pengalaman yang diperoleh 

semasa hidup. Berkat kerangka acuan yang disediakan mitos, manusia dapat 

berorientasi dalam kehidupan ini. Ia tahu dari mana ia datang dan kemana ia akan 

pergi. 

Mitos tidak dibentuk melalui penyelidikan, tetapi melalui anggapan 

berdasarkan observasi kasar yang digeneralisasikan. Oleh karenanya mitos lebih 
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banyak hidup dalam masyarakat. Ia mungkin hidup dalam ‘gunjing’ (= gossip). 

Kemudian mungkin ia dibuktikan dengan tindakan nyata (Junus 1981:74). 

Pendapat lain diungkapkan oleh Kirk (1970:2) mitos adalah suatu cerita yang 

bersifat gaib dan menceritakan sesuatu yang baik dan buruk yang sulit dipahami 

dan memiliki nilai sastra. 

 Mitos mengatasi makna cerita dalam arti modern, isinya lebih padat dari 

pada semacam rangkaian peristiwa-peristiwa yang menggetarkan atau menghibur 

saja. Mitos tidak hanya terbatas pada semacam reportase mengenai peristiwa-

peristwa yang dulu terjadi, sebuah kisah mengenai dewa-dewa dan dunia gaib. 

Mitos memberikan arah kepada kelakuan manusia, dan merupakan semacam  

pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Lewat mitos itu manusia dapat turut serta 

mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya-

daya alam. Turut ambil bagian dinamakan partisipasi (Peursen 1988:38). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diselaraskan bahwa mitos merupakan 

suatu cerita yang dipercaya dan dijadikan pedoman hidup atau hukum tak tertulis 

yang mengatur perilaku masyarakat.  

Mitos tidak bisa dipisahkan dari larangan atau pantangan yang hidup di 

dalamnya. Menurut Endaswara (dalam Subekti 2008:1), pada dasarnya mitos 

mewarnai kehidupan orang Jawa. Endraswara mengemukakan bahwa kehidupan 

orang Jawa banyak dipengaruhi mitos, hal ini tampaknya berkaitan dengan paham 

kejawen yang mereka anut, mitos di Jawa erat kaitannya dengan keyakinan atau 
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kepercayaan. Banyak ragam mitos orang Jawa, misalnya mitos larangan, mitos 

tentang dewa-dewa, mitos ajisaka, mitos semar dan lainnya.  

Larangan di dalam sebuah mitos pada dasarnya menyimpan suatu tujuan 

yaitu terciptanya keselarasan dan keseimbangan terhadap sesama dan alam, 

seperti halnya diungkapkan oleh Minsarwati (dalam Subekti 2008:1), mitos tidak 

bisa dilepaskan dari larangan atau pantangan yang ada di dalamnya, seperti halnya 

di lereng Gunung Merapi. Bahwa mitos-mitos yang terdapat disana, seperti 

dilarang menebang pohoh di area gunung merapi, berburu binatang di hutan, tidak 

boleh mencari rumput atau kayu bakar dan lain sebagainya. Sesungguhnya di 

dalam larangan-larangan tersebut tersimpan kearifan ekologi penduduk terhadap 

lingkungan alam gunung merapi, dan selalu berhubungan dengan pelestarian 

ekosistem. Kearifan di sini diartikan sebagai tindakan penduduk setempat dalam 

melangsungkan kehidupan mereka yang selaras dengan lingkungan, dan 

merupakan manifestasi sistem kepercayaan yang mereka anut. 

Istilah pantangan dapat diartikan sebagai larangan terhadap suatu hal yang 

memiliki konsekuensi atau sanksi terhadap pelanggarnya. Pantangan biasanya 

dikaitkan dengan hal gaib atau berbau magi. Adapun tradisi berpantang, yaitu 

larangan atau aturan terhadap sekelompok masyarakat tertentu yang telah 

dilaksanakan secara turun-temurun (http://elka.umm.ac.id/artikel2.bc. mitos.htm). 

Adapaun jenis-jenis larangan atau pantangan juga diperjelas dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia yaitu larangan atau pantangan dapat berbentuk sebuah ucapan 

ataupun perbuatan.  
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Larangan atau pantangan dalam sebuah mitos selalu dikaitkan dengan hal 

yang bersifat sakral atau gaib. Pelangaran terhadapnya akan menimbulkan celaka 

atau hal yang negatif baik pada si pelanggar langsung atau terjadi pada 

keturunanya kelak. Celaka yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran 

terhadap pantangan tersebut biasanya dianggap berasal dari kekuatan gaib. 

Pemikiran seperti ini telah melekat pada masyarakat kita. Padahal apabila dikaji 

lebih dalam celaka tersebut dapat juga merupakan suatu kebetulan.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diselaraskan bahwa mitos tidak dapat 

dipisahkan dari larangan-larangan yang hidup di dalamnya. Sedangkan pengertian 

dari larangan atau pantangan itu sendiri adalah sesuatu hal yang harus 

ditinggalkan atau dihindari yang dapat berupa ucapan ataupun perbuatan. 

Pantangan dalam bentuk ucapan yaitu larangan mengeluarkan kalimat atau ucapan 

tertentu, hal ini biasanya terjadi di tempat yang dianggap suci, keramat ataupun 

tempat yang dianggap angker sedangkan pantangan dalam bentuk perbuatan 

seperti larangan melaksanakan kegiatan pada waktu tertentu, seperti dilarang 

melaksanakan hajatan pada bulan suro dan masih banyak yang lainya. 

2.4.1 Fungsi Mitos 

Mitos merupakan alat penyampaian ajaran tentang kehidupan. Masyarakat 

yang begitu percaya akan kekuatan ajaran mitos akan menyatakan bahwa 

kemerdekaan dan moderenisasi sekarang adalah hasil dari ajaran suatu mitos. 

Menurut Junus (1981: 93) masyarakat tidak mungkin hidup tanpa mitos. Mitos 

yang membatasi segala tindak tanduknya. Ketakutan atau keberanian masyarakat 
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terhadap sesuatu  ditentukan oleh mitos-mitos yang dipercaya. Banyak hal yang 

sukar dipercayai tetap berlaku, tetapi ternyata berlaku hanya karena masyarakat 

begitu mempercayai suatu mitos. Ketakutan masyarakat akan sesuatu lebih 

disebabkan karena ketakutan akan suatu mitos, bukan ketakutan akan keadaan 

yang sebenarnya. 

Berdasasrkan pengertian di atas maka dapat diselaraskan bahwa ada suatu 

korelasi langsung antara mitos dengan kenyataan kehidupan masyarakat. 

Eliade (dalam Subekti 2008:4) mengatakan bahwa, mitos membantu 

manusia mengatasi keraguan dalam hal pekerjaan, mitos berfungsi menjelaskan 

model-model, untuk kemudian memberikan makna pada dunia dan kehidupan 

manusia. Melalui mitos ide-ide tentang realitas, nilai, dan transendensi turun 

perlahan-lahan. Melalui mitos pula dunia dapat diartikan secara sempurna dan 

dapat dipahami. 

Menurut Kirk (1970:253-254) fungsi mitos ada tiga yaitu: (1) mitos 

berfungsi sebagai narasi dasar dan sebuah hiburan. Cerita dalam sebuah mitos 

merupakan sebuah hiburan bagi masyarakat yang mempercayainya, hal ini 

merupakan sebuah usaha untuk memelihara sebuah mitos agar tetap hidup; (2) 

sebagai sebuah operative, literative dan pengetahuan. Mitos memberikan manusia 

pegetahuan seperti halnya melalui mitos manusia dapat mengetahui tentang 

peperangan dan kemenangan suku mereka pada masa lalu; dan (3) sebagai 

spekulasi dan penjelasan. Mitos memberikan penjelasan terhadap hal yang tidak 

dipahami, seperti sebuah penyamaran dengan keadaan yang sebenarnya.  
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Menurut Peursen (1988:37), mitos memiliki fungsi antara lain: (1) mitos 

menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan gaib. Mitos tidak bisa lepas dari 

larangan. Kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib yang dimitoskan membuat 

masyarakat takut melanggar pantangan, karena apabila melanggar pantangan 

tersebut akan mendapat celaka yang dipercaya berasal dari kekuatan gaib; (2) 

memberikan jaminan bagi masa kini. Mitos dipercaya memberikan jaminan pada 

masyarkat, tidak melanggar sesuatu yang dimitoskan dipercaya dapat terhindar 

dari celaka; (3) memberikan pengetahuan tentang dunia. Lewat mitos manusia 

mengetahui asal mula terjadinya dunia dan cerita sejarah para leluhur. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diselaraskan bahwa fungsi mitos pada 

dasarnya adalah sebagai pranata dalam kehidupan manusia dimana mitos 

membantu manusia dalam menjalani kehidupannya. Melalui mitos tersebut 

manusia dapat mengetahui adanya kekuatan gaib, mengetahui asal mula dunia dan 

sebagainya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan folklor. 

Pepali yang hidup di masyarakat eks-karesidenan Banyumas merupakan folklor 

yang bentuknya lisan. Dilihat dari jenis folklor, pepali yang ada di masyarakat 

eks-karesidenan Banyumas merupakan jenis folklor antropologi, karena pepali 

merupakan sebuah ungkapan tradisional yang dipercaya dan dilaksanakan oleh 

masyarakat eks-karesidenan Banyumas. 

Pendekatan model folklor itu sendiri merupakan pendekatan yang 

mengungkap kebudayaan masyarakat secara terperinci. Data yang diperoleh 

melalui pendekatan model folklor mengenai pepali yang ada di eks-karesidenan 

Banyumas diporeleh dari informan dan observasi. Pendekatan model folklor 

menganalisis simbol dan makna dan relevansi pepali yang ada di eks-karesidenan 

Banyumas. 

 
3.2 Sasaran Penelitian 

Objek atau sasaran pada penelitian ini adalah pepali Adipati Wirasaba 

sebagai dasar dari lahirnya pepali di eks-karesidenan Banyumas khususnya di 

kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara dimana di 

dalamnya terdapat data tentang simbol dan makna dan relevansi pepali yang ada 

di masyarakat eks-karesidenan Banyumas.  
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3.3 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pepali yang ada di eks-

karesidenan Banyumas yaitu kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan 

Banjarnegara. Data ini ditentukan berdasarkan wilayah eks-karesidenan 

Banyumas yang dulu masih menjadi kekuasaan Adipati Wirasaba. Sehingga 

pepali yang ada masih dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat di eks-

karesidenan Banyumas. 

 
3.4 Sumber Data 

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. sumber data tertulis yaitu berupa buku yang berjudul antara lain: (1) 

Banyumas antara Jawa dan Sunda karya dari Sugeng Priyadi; (2) Banyumas 

Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak karya dari Budiono Herusatoto; (3) 

Pantangan Sabtu Pahing karya dari Sugeng Priyadi; dan (4) Sejarah 

Banyumas karya dari Adi Sarwono, dimana dalam buku-buku tersebut 

terdapat data pepali yang bersumber dari riwayat Adipati Wirasaba. 

2. sumber data lisan yaitu berupa hasil wawancara dari berbagai narasumber 

yaitu : 

1. nama  : Drs. Adi Sarwono 

alamat : Desa Kalimandi, Purwareja Klampok 

umur : 60 tahun 

kapaistas : Pensiunan PNS  
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Adi Sarwono merupakan tokoh budayawan lokal yang mengamati 

perkembangan kebudayaan khususnya kebudayaan Banyumasan, sehingga Adi 

Sarwono merupakan seorang yang dianggap mengetahui kebudayaan 

Banyumasan dalam hal ini adalah pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas. 

Hasil wawancara adalah sejarah dari lahirnya beberapa pepali di eks-karesidenan 

Banyumas, antara lain; (1) pepali Adipati Wirasaba; (2) pepali Balai Sipanji; (3) 

pepali jambatan Kali Sidulah; (4) larangan menanam padi hitam pada masyarakat 

desa Katilinggar kecamatan Padamara kabupaten Purbalingga; (5) pepali desa 

Bleter: (6) pepali desa Sambeng. 

2. nama    : Haryono 

alamat   : Desa Maos, Cilacap  

umur   : 55 th 

Kapasitas : Tokoh Masyarakat 

Haryono adalah tokoh masyarakat desa Maos kabupaten Cilacap yang 

dianggap mengetahui seluk beluk tentang pepali yang ada di kabupaten Cilacap. 

Hasil dari wawancara adalah sejarah dari lahirnya larangan menikah bagi 

masyarakat desa Pesugihan dengan masyarakat desa Pesanggrahan kecamatan 

Pesugihan kabupaten Cilacap. 

3. nama      : Mulyana 

umur       : 65 th 

alamat     : Desa Mandiraja, Banjarnegara 

kapasitas  : Tokoh Masyarakat  
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Mulyana adalah sesepuh dari masyarakat dukuh Legok kecamatan 

Mandiraja kabupaten Banjarnegara yang dianggap mengetahui tentang pepali 

yang ada dikabupaten Banjarnegara khususnya pepali yang ada di dukuh Legok. 

Hasil dari wawancara adalah sejarah dari lahirnya larangan menanam dan 

memanen padi pada hari Jum”at Pon di dukuh Legok desa Mandiraja kecamatan 

Mandiraja kabupaten Banjarnegara. 

 
3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analis data merupakan teknik yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan melalui proses pengumpulan data, khususnya data dalam 

penelitian folklor lisan. Data-data yang telah terkumpul dari sumber data 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik melalui 

pendekatan folklor sehingga dapat ditentukan simbol dan makna berdasarkan 

peristiwa-peristiwa dalam pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas. Setelah 

itu diungkap relevansi pepali pada kehidupan masyarakat di eks-karesidenan 

Banyumas, apakah  masyarakat eks-karesidenan Banyumas masih melaksanakan 

pepali tersebut atau tidak.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis relevansi dan 

makna dari pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas adalah sebagai berikut : 

1. mencari data di lapangan tentang pepali yang ada di eks-karesidenan 

Banyumas. 
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2. mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari buku-buku serta hasil 

wawancara sehingga memperoleh hasil berupa data tantang simbol dan 

makna dan relevansi pepali pada masyarakat di eks-karesidenan 

Banyumas.  

3. menentukan simbol dan makna dan relevansi pepali pada masyarakat di 

eks-karesidenan Banyumas 

4. menyimpulkan hasil analisis data mengenai simbol dan makna dan 

relevansi pepali pada masyarakat di eks-karesidenan Banyumas, sehingga 

menjadi sebuah karya yang dapat dipertanggung jawabkan. 

5. menarik kesimpulan dari hasil penelitian. 

Berdasarkan langkah-langkah penelitian di atas diharapakan dapat 

menghasilkan data yang runtut dan jelas tentang relevansi dan makna pepali yang 

ada di eks-karesidenan Banyumas, Sehingga dapat diketahui simbol dan makna 

dari pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas dan relevansinya pada 

masyarakat di kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara. 
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BAB IV 

SIMBOL DAN MAKNA, DAN RELEVANSI PEPALI  

DI EKS-KARESIDENAN BANYUMAS 

 

4.2 Simbol dan Makna Pepali di eks-karesidenan Banyumas 

Pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas sebagian besar memiliki 

kesamaan, terutama jenis dari pepali tersebut. Jenis pepali yang ada di eks-

karesidenan Banyumas kebanyakan adalah pepali yang berkaitan dengan larangan 

perkawinan, baik larangan perkawinan terhadap daerah lain ataupun larangan 

perkawinan terhadap keturunan dari keluarga tertentu. Beberapa pepali yang ada 

di eks-karesidenan Banyumas antara lain:  

1. pepali Adipati Wirasaba 

Pepali Adipati Wirasaba berisikan lima larangan yang ditujukan kepada 

keturunan dari Adipati Warga Utama I, dalam hal ini yaitu masyarakat 

eks-karesidenan Banyumas. Isi dari pepali Adipati Wirasaba yaitu: (1) aja 

met mantu utawane mbojo karo wong Toyareka ‘tidak boleh mengambil 

menantu atau menikah dengan orang Toyareka’; (2) aja lungan dina setu 

paing ‘jangan pergi pada hari Sabtu Pahing’; (3) aja mangan pindhang 

banyak ‘jangan memakan daging angsa’; (4) aja nunggang jaran dhawuk 

abrit ‘jangan menaiki kuda warna kelabu’;  
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2. aja nandur pari ireng ‘dilarang menanam padi hitam’ 

Dilarang menanam padi hitam adalah pepali yang ditujukan kepada 

masyarakat desa Katilingar kecamatan Padamara kabupaten Purbalingga. 

3. aja nggolet iwak nang curug penisihan  

‘dilarang mencari ikan di Curug Penisihan’. 

Dilarang memancing ikan di Curug Penisihan adalah sebuah pepali yang 

hidup pada masyarakat di desa Penisihan kabupaten Banyumas. 

4. pendapa Sipanji ora kena nyabrang kali Serayu 

‘pendapa Sipanji tidak boleh menyebrangi sungai Serayu’ 

Pepali Balai Sipanji adalah pepali yang ditujukan untuk Pendapa Sipanji 

yang dilarang menyebrangi sungai Serayu. Pendapa Sipanji adalah 

pendapa yang berada di kabupaten Banyumas. 

5. aja mbojo antarane wong Pesugihan karo wong Pesanggrahan 

‘jangan menikah bagi warga desa Pesugihan dengan warga desa 

Pesanggrahan’. 

Larangan menikah bagi warga desa Pesugihan dengan warga desa 

Pesanggrahan merupakan sebuah pepali yang dipercaya dan dilaksanakan 

oleh warga di dua desa tersebut yaitu desa Pesugihan dan desa 

Pesanggrahan yang berada di kecamatan Pesugihan kabupaten Cilacap. 

6. Bupati Banyumas seketurunane aja ana sing ngliwati jembatan kali 

Sidulah 

‘Bupati Banyumas dan keturunannya tidak boleh menyebrang jembatan 

kali Sidulah’  
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Pepali jembatan Kali Sidulah adalah pepali yang berisi sebuah larangan 

menyebrangi jembatan Kali Sidulah bagi Bupati Banyumas dan 

keturunanya. Jembatan Kali Sidulah adalah sebuah jembatan yang berada 

di desa Kebanaran kecamatan Mandiraja kabupaten Banjarnegara. 

7. aja mbojo antarane wong Banjaranyar karo wong Sambeng  

‘larangan menikah bagi warga desa Banjaranyar dengan warga desa 

Sambeng’  

Larangan menikah bagi warga desa Banjaranyar dengan warga desa 

Sambeng merupakan sebuah pepali yang ditujukan bagi warga di dua desa 

tersebut. Banjaranyar adalah sebuah desa di kecamatan Sokaraja, 

sedangkan desa Sambeng adalah sebuah desa di kecamatan kembaran 

kabupaten Banyumas. 

8. pepali desa Sambeng  

Pepali desa Sambeng berisikan tiga larangan yaitu: (1) aja turu awan nang 

dina Jum’at Kliwon ‘dilarang tidur siang pada hari Jum’at Kliwon’; (2) aja 

nggawe jaro nangarep umah ‘dilarang membuat pagar rumah yang rapat 

dari bambu’; (3) aja nganggo klambine Dewi Trikusumawati ‘dilarang 

memakai pakaian Dewi Trikusumawati yang berwarna gading dan tapih 

lurik’. Pepali desa Sambeng adalah pepali yang ditujukan kepada 

masyarakat desa Sambeng yang berada di kecamatan Kembaran kabupaten 

Banyumas.  
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9. pepali desa Bleter 

Pepali desa Bleter berisi tiga larangan yaitu: (1) pegawe negri aja mlebu 

desa Bleter nduwur ‘larangan bagi Pegawai Negeri masuk ke desa Bleter 

Atas’; (2) aja ngingngu jaran dhawuk abang ‘larangan memelihara kuda 

warna kelabu’; (3) aja nggolet iwak nang kali Ponggawa karo nglawan 

arus ‘dilarang mencari ikan di sungai Ponggawa dengan melawan arus’. 

Pepali desa Bleter adalah pepali yang ditujukan kepada masyarakat di 

desa tersebut, yaitu desa Bleter yang berada di kecamatan Kalimanah 

kabupaten Purbalingga. 

10.  aja tandur utawane panen nang dina Jum’at Pon  

‘jangan menanam dan memanen padi pada hari Jum’at Pon’. 

Larangan untuk tidak tandur ‘menanam padi’ dan panen padi pada hari 

Jum’at Pon adalah sebuah pepali yang ditujukan bagi petani yang 

memiliki lahan petanian di dukuh Legok yang berada di desa Mandiraja 

Wetan kecamatan Mandiraja kabupaten Banjarnegara. 

Pepali yang ada di masyarakat eks-karesidenan Banyumas tidak bisa 

dipisahkan dari pepali Adipati Wirasaba. Karena berdirinya kabupaten yang ada 

di eks-karesidenan Banyumas yaitu kabupaten Cilacap, kabupaten Banyumas, 

kabupaten Purbalingga, dan kabupaten Banjarnegara dilatarbelakangi oleh 

meninggalnya Adipati Wirasaba. Karena latar belakang itulah banyak sekali 
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kesamaan budaya termasuk juga pepali yang hidup, dipercaya dan dilaksanakan  

oleh masyarakat di eks-karesidenan Banyumas.  

Simbol dan makna dalam pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas 

tidak hanya di pahami secara eksplisit saja karena di dalamnya terdapat makna 

tersembunyi (implisit) yang justru lebih tinggi nilainya berdasarkan kajian yang 

rasional yang mengarah pada argumen-argumen yang rasional mengapa pepali 

yang ada di eks-karesidenan Banyumas dalam pemikiran orang-orang primitif 

harus betul-betul ditaati. 

Simbol dan makna dari pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas akan 

di jelaskan pada pemaparan di bawah ini: 

1. pepali Adipati Wirasaba 

Pepali Adipati Wirasaba berisi lima pepali yang harus ditaati oleh 

masyarakat yaitu : 

1.1 aja ana kang met mantu wong Toyareka ‘jangan mengambil menantu orang 

Toyareka’. Isi dari pepali Toyareka adalah larangan untuk mengambil 

menantu orang Toyareka. 

Toyareka bukanlah nama asli melainkan nama rekaan. Demang Toyareka 

memilliki nama asli yaitu Raden Bagus Sujarwo. Kadang-kadang demang 

Toyareka disebut pula Banyureka. Sosok Toyareka adalah pembawa fitnah yang 

menyebabkan meninggalnya Adipati Warga Utama. Toya atau banyu berarti air. 
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Air adalah sumber kehidupan. Reka memiliki arti kotor, jahat, penuh kebohongan. 

Air yang sudah dicampuri oleh racun akan berbahaya jika diminum karena akan 

menyebabkan penyakit atau kematian. Toyareka dapat di artikan sebagai fitnah. 

Fitnah menimbulkan bencana, malapetaka, kematian dan bahkan lebih kejam dari 

pada pembunuhan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dimungkinkan bahwa Toyareka merupakan 

simbol dari sebuah fitnah yang mengakibatkan malapetaka dan kematian. Dengan 

demikian, makna penting yang dapat diambil dari pepali Toyareka adalah 

larangan menbuat fitnah karena fitnah menimbulkan malapetaka bahkan lebih 

kejam dari pembunuhan. Harus dihindari pula perkawinan dengan sesama 

saudara, karena apabila terjadi kegagalan akan menyebabkan fitnah dan 

perpecahan. 

1.2 aja lungan dina setu paing ‘jangan pergi pada hari Sabtu Pahing’. Isi dari 

pepali Sabtu Pahing adalah larangan untuk tidak pergi pada hari Sabtu 

Pahing. 

Sabtu Pahing merupakan hari kematian dari Adipati Warga Utama I karena 

dibunuh oleh gandek utusan dari kraton Pajang. Tradisi yang berlaku pada 

masyarakat Jawa, penghormatan kapada leluhur yang telah meninggal tetap 

dilaksanakan. Larangan berpergian pada hari Sabtu Pahing merupakan bentuk 

penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal yang dilaksaakan oleh 
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keturunan dari Adipati Warga Utama dalam hal ini adalah masyarakat eks-

karesidenan Banyumas.  

Hal ini diperkuat oleh Herusatoto (2008:57) hari Sabtu Pahing adalah hari 

naas Adipati Wirasaba ketika dibunuh oleh gandek utusan dari Kraton Pajang. 

Dalam tradisi Jawa, sampai dengan generasi ketiga (cucu), hari wafatnya 

kakek/nenek/ayah/ibu dan mertua diperingati secara spiritual dan diupayakan 

dihindari untuk melakukan hajat yang waktunya bisa direncanakan, seperti mantu, 

mbangun bale umah ’menikah’, mendirikan rumah, berpergian jauh dan lain-lain. 

Meskipun demikian, sanepan yang dipahami masyarakat umumnya hanya makna 

tekstual dan makna kata pertama saja tanpa memahami makna kata-kata terakhir 

ang menjadi kunci pesan atau makna tersamarnya. Secara ekonomis dan juga 

spiritualnya akan mengabaikan saat yang dihormati untuk mengenang jasa dan 

mendoakan leluhurnya, sehingga diupayakan untuk dihindari dan itupun hanya 

sebatas sampai telah memiliki cucu, atau bisa berlaku bagi mantu atau 

menikahkan anak untuk pertama.  

Hal senada diungkapkan Priyadi (2002:131), Sabtu Pahing pada Saptawara 

adalah hari ketujuh (hari terakhir). Hari ini disebut Sanaiscara dalam kalender 

Jawa kuno sebagai hari istirahat. Hari Sabath ‘bahasa ibrani yang berarti 

istirahat’, hari terakhir dari pekan (sabtu) dianggap sebagai hari istirahat suci 

orang Yahudi sejak dahulu kala. Pantangan Sabtu Pahing muncul karena adanya 

perubahan zaman dari Hindu ke Islam. Jum’at menggantikan Sanaiscara (sabtu) 

sebagai hari suci. Maksud dari penjelasan di atas adalah manusia harusnya selalu 



44 
 

 
 

mengingat tuhan sebagai pencipta alam semesta, dalam keadaan apapun manusia 

hendaknya selalu mengingat Tuhan sehingga tetap terjaga keharmonisan 

hubungan manusia dengan Tuhannya.    

Berdasarkan uraian di atas dapat dimungkinkan bahwa hari Sabtu Pahing 

merupakan simbol dari penghormatan terhadap leluhur masyarakat eks-

karesidenan Banyumas yaitu Adipati Warga Utama I. Dengan demikian terdapat 

tiga makna penting dari pepali Sabtu Pahing yaitu: (1) keharusan manusia 

(keturunan Warga Utama I) untuk selalu mengingat Tuhan; dan (2) keharusan 

untuk menghormati leluhur (Adipati Warga Utama I). 

1.3  aja mangan pindhang banyak ‘jangan makan daging angsa’. Isi dari pepali 

pindhang Banyak adalah larangan untuk memakan daging angsa. 

Daging banyak merupakan santapan yang dimakan oleh Adipati Warga 

Utama I sebelum meninggal karena dibunuh oleh utusan dari kraton Pajang. 

Selain itu banyak merupakan nama marga leluhur dari Adipati Warga Utama I. 

Larangan memakan daging banyak  berarti sama saja dilarang saling bermusuhan 

sesama saudara, yaitu sesama keturunan dari trah Banyak.  Angsa atau banyak 

merupakan simbol bersama masyarakat eks-karesidenan Banyumas terhadap 

leluhurnya yang berasal dari Pajajaran, yakni Banyak Catra. Dia dan 

keturunannya yang menjadi Adipati Pasirluhur dan Pasirbatang menggunakan 

nama depan Banyak.  
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Hal ini diperkuat oleh Herusatoto (2008:57-58) daging banyak ‘angsa’ 

adalah lauk makan sang Adipati Wirasaba sebelum Tombak Kiai Wenang 

menancap di dadanya. Adipati Warga Utama I dan Demang Toyareka adalah 

kakak beradik dan berasal dari trah Pengeran Senapati Mangkubumen I 

Pasirbatang, Adipati Banyak Belanak, generasi Banyak Sosro (Kamandaka) 

terakhir. Jangan makan daging angsa artinya adalah sesama trah Banyak jangan 

saling menzalimi. Peristiwa serupa juga terjadi, yakni Banyak Thole yang 

menzalimi ayah kandungnya sendiri, Banyak Belanak, sehingga trah itu berakhir 

dan digantikan oleh trah Banyak Galeh (Wirakencana) dengan Pengeran Senapati 

Mangkubumi II. Akan tetapi sanepan itu dipahami masyarakat di eks-karesidenan 

Banyumas sebatas makna tektualnya saja. 

Hal senanda diungkapkan Priyadi (2002:133) pepali pindhang Banyak 

berkaitan dengan pepali Sabtu Pahing, hari sabtu dan pahing menempati arah 

selatan, arah selatan sendiri melambangkan darah, keturunan ibu, dan merah. 

Darah atau ‘getih’ selain sebagai lambang kematian, juga lambang keturunan. 

Warga Utama merupakan keturunan marga banyak. Binatang ini merupakan totem 

keluarganya. Larangan membunuh binatang totem merupakan ketakutan sendiri 

bagi si anak. Totemistis  merupakan mengenang peristiwa pembunuhan itu. 

Pembunuhan ayah mengakibatkan rasa bersalah pada si anak, kemudian menjadi 

fenomena totemisme. Pentangan totem diiringi dengan pepali menikahi wanita 

dari klen yang sama. Berdasarkan itu, Adipati Warga Utama I melarang 

mengambil menantu dari keturunan Toyareka yang satu klen dengan Warga 
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Utama. Selain itu Toyareka tega membuat fitnah sehingga mencelakakan 

saudaranya yaitu Warga Utama. Kegagalan perkawinan antara anggota klen juga 

dapat mengakibatkan perpecahan dan permusuhan. Putri Warga Utama I dengan 

Demang Toyareka menjadi contoh model perkawinan anggota klen yang tidak 

baik, bahkan menimbulkan bencana. 

Makna dari penjelasan di atas adalah keharusan manusia terutama keturunan 

Warga Utama I untuk selalu mengingat dan tidak melupakan Tuhan sebagai sang 

pencipta. 

Angsa selain menjadi binatang totem bagi keluarga Warga Utama I juga 

menjadi simbol dewa pencipta Brahma. Karena itu, memakan daging “banyak” 

selain tidak menghormati binatang totem juga mematikan atau melupakan Tuhan 

sebagai Maha Pencipta. Bangsa-bangsa kuno memiliki kepercayaan totemisme 

atau binatang suci tidak boleh diganggu, dibunuh, atau dimakan. Totemisme 

muncul karena ada anggapan bahwa bangsa-bangsa itu mempunyai kekerabatan 

gaib dengan sekelompok orang, sesekali dengan seseorang dan segolongan 

binatang atau tumbuhan. Totemisme sering digunakan oleh anggotanya untuk 

menelusuri identitasnya dari suatu simbol bersama, sering lewat asal usul suatu 

leluhur atau kelompok bersama. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dimungkinkan bahwa Pindhang Banyak 

merupakan simbol dari leluhur yaitu leluhur dari masyarakat eks-karesidenan 

Banyumas yang berasal dari trah Banyak. Dengan demikian, makna penting yang 
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terkandung dalam pepali Pindhang Banyak adalah adanya kewajiban manusia 

khususnya keturunan Warga Utama I dalam hal ini yaitu masyarakat eks-

karesidenan Banyumas untuk selalu mengingat asal-usul identitas leluhur dan 

selalu ingat dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta.   

1.4 aja nunggang jaran dhawuk abang ‘jangan menaiki kuda warna kelabu’. Isi 

dari pepali jaran dhawuk abang adalah larangan untuk tidak menaiki kuda 

berwarna dhawuk abang merah kelabu. 

Jaran dhawuk abang adalah kuda pilihan tunggangan para Senapati perang. 

Penunggang kudapun para senapati yang tangkas dan gagah berani. Gambaran 

umum tentang citra positif penampilan wujud sikap ksatria, terkadang 

menimbulkan iri dan dengki dari pihak lain, bahkan kecurigaan dari sang 

penguasa (karena dianggap berani melawan kehendak raja, sehingga dianggap 

hendak memberontak) sehingga mudah menimbulkan fitnah. Demikianlah 

peristiwa yang menimpa Adipati Warga Utama I sehingga harus disingkirkan 

dengan tombak Kiai Wenang. Selain itu warna dhawuk atau kelabu merupakan 

warna yang menandakan malapetaka dalam hal ini adalah kematian dipat Warga 

Utama I.   

Hal ini diperkuat oleh Priyadi (2002:130), kuda atau turangga dalam ajaran 

Astabrata memiliki makna untuk menjauhi nafsu-nafsu buruk. Adipati Warga 

Utama I mengendarai kuda dhawuk abang ketika melakukan perjalanan ke 

pajang. Warna dhawuk (serbawarna) menunjuk pusat yaitu Wirasaba sebagai 



48 
 

 
 

sebab kejadian putri bungsu yaitu Raden Rara Sukartiyah diserahkan kepada 

Sultan Pajang sebagai pelara-lara ‘selir’. Warna dhawuk ‘mendung’ 

melambangkan malapetaka sebagaimana digambarkan kalimat surem-surem 

diwangkara kingkin, sedangkan warna abang atau abrit berada di selatan sebagai 

lambang kejahatan, nafsu-nafsu, ketidakteraturan, kehancuran dan chaos. 

Tegangan pusat dengan selatan memunculkan peristiwa bencana, kematian, dan 

keberalihan kosmos menjadi chaos. Perpaduan dhawuk dengan abang atau abrit 

menampilkan desa Bener sebagai tempat proses pemusnahan itu. Meskipun 

Adipati Warga Utama I berada dipihak yang benar ‘bener’, dia menjadi korban 

melalui fitnah Toyareka yang keji. Sebagai korban, dia telah menerima dengan 

ikhlas sebagai takdir yang maha kuasa. Karena itu keturunannya hendaklah dapat 

mengendalikan diri dari nafsu-nafsu yang jahat termasuk balas dendam terhadap 

Toyareka. Setiap ada korban (bencana) pasti ada peluang. Kematian Adipati Waga 

Utama I membuka bagi jalan putra Kejawar yaitu Jaka Kaiman untuk 

menggantikannya. 

Makna penting yang dapat diambil dari pepali kuda dhawuk abang adalah 

larangan untuk menuruti hawa nafsu dan melakukan kejahatan karena akan 

menimbulkan bencana dan kerusakan dalam kehidupan. 

2. aja nandur pari ireng ‘tidak boleh menanam padi hitam’ 

Pepali tidak boleh menanam padi hitam ini hanya berlaku di desa Kalitingar 

kecamatan Padamara kabupaten Purbalingga. Pepali ini berawal dari kesalah 
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pahaman antara Kiai Narasoma dengan Adipati Onje. Nasi yang disajikan oleh 

Kiai Narasoma dianggap beracun karena terdapat bintik hitam, sehingga Adipati 

Onje pergi meninggalkan acara yang diadakan oleh Kiai Narasoma. Bintik hitam 

yang ada pada nasi sebenarnya adalah padi hitam yang tercampur saat dijemur. 

Padi hitam menurut orang jaman dulu merupakan simbol dari kematian karena 

padi hitam yang dijemur terlalu kering dan berjamur apabila dimakan dapat 

menyebabkan kematian karena beracun.      

Hal ini diperkuat oleh Adi Sarwono (wawancara 22 Mei 2009) larangan 

menanam padi hitam, mengadakan pertunjukan wayang kulit, dan mendirikan 

rumah bale bapang merupakan sebuah pepali yang berasal dari Kiai Narasoma 

(demang Timbang). Pada saat itu Kiai Narasoma sedang melaksanakan hajatan 

menikahkan putranya. Pada acara tersebut datanglah Raden Ore-Ore sebagai tamu 

undangan, Raden Ore-Ore adalah seorang Adipati dari kadipaten Onje yang 

merupakan  keturunan dari Sultan Pajang. Karena Raden Ore-Ore merupakan 

tammu penting maka Kiai Narasoma menjamu tamunya tersebut dengan upacara 

kenduren dengan nasi tumpeng kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan wayang 

kulit. Ketika raden Ore-Ore akan meikmati hidangan dia melihat bintik-bintik 

hitam pada nasi yang disajikan, raden Ore-Ore menyangka bahwa Kiai Narasoma 

akan membunuhnya dengan memasukan racun pada hidanganya. Merasa 

dilecahkan raden Ore-Ore meninggalkan acara tersebut dengan amarah dan 

dendam. 
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Sebenarnya nasi yang disajikan adalah nasi putih bercampur dengan nasi 

hitam (padi hitam). Memang menurut peringatan orang tua padi hitam yang 

dijemur sampai tumbuh jamur merupakan racun yang sangat mematikan seperti 

wrangka keris. Karena salah pengertian tersebut Kiai Narasoma memberikan 

pepali kepada keturunannya supaya tidak menanam padi hitam dan mengadakan 

pertunjukan wayang kulit.    

Berdasarkan uraian di atas dapat dimungkinkan bahwa padi hitam 

merupakan simbol dari sebuah niat jahat atau niat yang tidak baik dalam diri 

seseorang. Makna dari pepali ini adalah padi hitam merupakan sumber dari 

kesalah pahaman yang terjadi. Padi hitam merupakan simbol dari kejahatan 

sehingga menanam padi hitam adalah sama saja dengan menanamkan sifat jahat 

dalam diri manusia, jadi larangan menanam padi hitam sebenarnya adalah 

mengingatkan agar tidak menanamkan sifat jahat dalam hati yang dapat 

mengakibatkan perpecahan.  

3. pendapa Sipanji ora kena nyabrang kali Serayu ‘pendapa Sipanji tidak boleh 

menyebrangi sungai Serayu’   

Balai sipanji merupakan sebuah pendapa kabupaten Banyumas. Pepali balai 

Sipanji berawal dari dipindahkannya pendapa Sipanji dari pusat pemerintahan 

yang pertama yaitu di Banyumas dipindahkan Purwokerto sebagai pusat 

pemerintahan Kabupaten Banyumas yang baru. Perpindahan balai Sipanji 

dilaksanakan dengan relatif aneh. Perpindahan pendapa Sipanji dilakukan dengan 
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tidak menyebrangi sungai Serayu dan harus melalui jalan memutar. Padahal jarak 

dari Banyumas ke Purwokerto hanya 18 km saja. Keanehan ini menjadi kisah-

kisah legendaris yang berkaitan dengan sungai Serayu. Larangan melewati Serayu 

mungkin merupakan upaya agar pusat kabupaten tidak berpindah dari Banyumas 

yang didirikan oleh Adipati Mrapat. Dia mendirikan kota di dekat sungai 

Banyumas dan sungai Pesanggrahan. Sedangkan Tumenggung Yudanegara II 

memindahkan ke timur. Disitu sang Tumenggung membangun pendapa baru yang 

di beri nama Balai Sipanji. Nama ini diberikan untuk mengenang Tumeggung 

Yudanegara II yang wafat dipendapa tersebut (sehingga disebut Tumenggung 

seda pendapa). Dengan demikian perpindahan tersebut tidak melewati sungai 

Serayu. 

Hal ini diperkuat oleh Priyadi (2002:247) berdasarkan kisah-kisah orang tua, 

saka guru Balai Sipanji dibangun dari kayu yang terhanyut (sarah) arus sungai 

Serayu yang memiliki akibat tidak baik bagi penghuninya. Ada juga cerita yang 

menyebutkan bahwa ketika kayu yang akan digunakan untuk membangun 

ditebang mengeluarkan darah. Kedua versi tersebut merupakan pertanda buruk. 

Hal ini terbukti dengan meninggalnya Tumenggung Yudanegara II di pendapa 

Sipanji dan diikuti dengan beberapa Bupati yang mengalami cobaan. Alasan 

itulah yang menyebabkan pendapa Sipanji dipindahkan dari Banyumas ke 

Purwokerto oleh Bupati Sudjiman yang merupakan keturunan terakhir Adipati 

Mrapat yang menjabat sebagai Bupati Banyumas. Perpindahan Balai Sipanji 

dengan tidak boleh menyebrangi sungai Serayu mungkin juga karena anggapan 
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kesucian sungai tersebut. Namun, kiranya mitos Bima dan lambang lingga (Siwa) 

yang lebih dominan. Jembatan Serayu di Banyumas juga di anggap keramat 

sehingga sering diberi sesaji di tengah-tengah timur dan darat. 

Pendapa Sipanji dimungkinkan merupakan sebuah simbol dari kekuasaan, 

sehingga perpindahan pendapa Sipanji dengan tidak menyebrang sungai Serayu 

diduga agar kekuasaan tidak berpindah dari Banyumas ke Purwokerto. Makna 

dari pepali ini adalah sungai Serayu bagi masyarakat Banyumas memiliki sifat 

kesatria Bima sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan. Perpindahan Balai Sipanji 

jika dilakukan melintasi sungai Serayu berarti menjauh dari sifat kesatria Bima. 

Sehingga dipindahkanya pendapa Sipanji dengan tidak menyebrangi sungai 

Serayu dianggap tidak menjauh dari sungai tersebut. Selain itu perpindahan 

pendapa Sipanji ke Purwokerto berarti mendekat kepada keselamatan yang 

disimbolkan dengan Gunung Slamet yang dulu bernama Gunung Agung. 

Sehingga perpindahan pemerintahan yang diikuti dengan dipindahkannya 

Pendapa Sipanji akan menjadikan kota yang kuat secara ekonomi (disimbolkan 

dengan Bima) dan rakyat akan mendapat keselamatan (disimbolkan dengan 

Gunung Slamet).   

4. aja mbojo antarane wong Pesugihan karo wong Pesanggrahan ‘larangan bagi 

warga desa Pesugihan menikah dengan warga desa Pesanggrahan’  

Pepali tidak boleh menikahnya warga desa Pesugihan dengan warga desa 

Pesanggrahan ini dipercaya dan dilaksanakan sampai sekarang di dua desa 
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tersebut yang berada di kecamatan Pesugihan kebupaten Cilacap. Pepali ini 

bermula dari gagalnya pernikahan Nyai Sugih dengan Ki Watulingga. Pada jaman 

Mataram dipimpin oleh Sultan Agung, setelah selesai melakukan penyerangan 

terhadap Belanda di Batavia sebagian pasukan tidak pulang ke Keraton Mataram 

namun menetap karena berbagai alasan diantaranya karena menikah dengan salah 

seorang penduduk di daerah yang dilalui pasukan Mataram atau alasan lain seperti 

berguru kepada orang sakti atau bertapa (mencari jatidiri). Ki Watulingga pada 

saat muda merupakan prajurit Mataram yang tidak pulang ke Keraton setelah 

penyerangan ke Batavia dengan alasan tertarik (kepincut) dengan bunga Desa, 

Putri Saudagar kaya raya, tidak diketahui nama waktu masih muda, namun kelak 

setelah dimakamkam wanita tersebut dikenal dengan nama Nyai Sugih.  

Orang pesugihan yang digambarkan dengan tokoh Nyai Sugih 

dimungkinkan merupakan simbol dari masyarakat yang kaya raya sedangkan 

masyarakat desa Pesanggrahan yang digambarkan dengan tokoh Ki Watulingga 

dimungkinkan merupakan simbol dari masyarakat miskin yang memilki sifat 

jahat. Berdasarkan uraian di atas dimungkinkan bahwa larangan menikah orang 

Pesugihan dengan orang Pesanggrahan adalah larangan menikah antara orang 

kaya dengan orang  yang hanya berniat menguasai hartanya. 

Makna dari pepali ini adalah janganlah menikah dengan orang yang 

memiliki niat tidak baik seperti digambarkan dengan tokoh Ki Watulingga. Tokoh 

Ki Watulingga dimungkinkan merupakan simbol dari sebuah kejahatan karena 

telah membunuh kedua orang tua dari Nyai Sugih. Hal ini dikarenakan gagalnya 
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pernikahan antara Ki Watulingga sebagai pemenang sayembara. Makna pepali ini 

adalah janganlah menikahi orang yang memiliki sifat jahat seperti disimbolkan 

dengan Ki Watulingga. 

5. Bupati Banyumas saketurunane aja ana sing ngliwati jembatan kali Sidulah 

‘Bupati Banyumas dan keturunannya dilarang menyebrangi jembatan kali 

Sidulah’ 

Pepali jembatan kali Sidulah ini merupakan pepali yang ditujukan kepada 

keturunan dari Adipati Yudanegara II atau keturunan dari Bupati Banyumas. Kali 

Sidulah merupakan sebuah sungai yang berada di desa Kebanaran kecamatan 

Mandiraja kabupaten Banjarnegara. Pepali ini bermula dari cerita Ki Ageng 

Somawangi yang dimintai tolong oleh Adipati Yudanegara II untuk membuat saka 

guru (tiang penyangga) pendapa Sipanji. Hal ini diperkuat oleh Adi Sarwono 

(wawancara 22 Mei 2009) waktu itu Adipati Yudanegara II meminta tolong 

kepada semua bawahannya untuk membuat saka guru yang akan digunakan untuk 

membangun pendapa Sipanji, termasuk Ki Ageng Somawangi. Setelah waktu 

yang ditentukan untuk menyerahkan saka guru tiba, para bawahan dari Adipati 

Yudanegara II datang ke kadipaten untuk menyerahkan saka guru tersebut, tetapi 

Ki Ageng Somawangi datang dengan tidak membawa apa-apa sehingga 

mengherankan para tamu yang datang termasuk Adipati Yudanegara II. Setelah 

ditanyakan mana saka guru yang dibawa, Ki Ageng Somawangi meminta waktu 

sebentar kepada Adipati untuk membuatnya. Ki Ageng Somawangi memang 

dikenal memiliki ilmu yang tinggi sehingga dengan ilmunya tersebut dalam 
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sekejap saka guru yang diminta oleh Adipati Yudanegara II jadi dengan 

sempurna. 

Setelah saka guru yang diminta oleh Adipati Yudanegara II jadi, ternyata 

tanggapan dari sang Adipati bukannya kagum atau berterima kasih. Adipati 

Yudanegara II menilai dengan kesaktiannya Ki Ageng Somawangi dapat 

melakukan pembrontakan dikemudian hari, sehingga Adipati Yudanegara II 

memutuskan untuk membunuh Ki Ageng Somawangi. Setelah Ki Ageng 

Somawangi pergi dari kadipaten Adipati Yudanegara II mengutus prajuritnya 

untuk membunuh Ki Ageng Somawangi yang sedang dalam perjalanan pulang. 

Perkelahianpun terjadi tetapi dengan kesaktiannya Ki Ageng Somawangi dapat 

meloloskan diri dengan cara menancapkan kayu yang disihir menjadi sosok 

dirinya. Ki Ageng Somawangi dapat meloloskan diri dengan menyebrangi Kali 

Sidulah. Karena merasa kecewa dengan Adipati Yudanegara II, Ki Ageng 

Somawangi menyumpahi keturunan dari penguasa Banyumas tersebut. Bagi 

keturunan dari Adipati Yudanegara II yang menyebrangi Kali Sidulah akan 

celaka. 

Kata Sidulah yang digunakan dalam nama jembatan kali Sidulah 

dimungkinkan berasal dari kata Abdulah yang di duga merupakan simbol dari 

ulama atau kyai. Makna dari pepali jembatan Kali Sidulah adalah sebagai seorang 

pemimpin hendaknya tetap bersilaturahmi dengan para ulama atau kyai, selain itu 

sebagai pemimpin hendaknya tidak dengan mudah mencurigai orang lain, apalagi 

terhadap orang yang telah banyak menolong. Kewaspadaan memang perlu tetapi 
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jangan sampai mencurigai seseorang secara berlebihan yang nantinya akan 

mengakibatkan permusuhan apabila kecurigaan tersebut tidak terbukti. Seperti 

kecurigaan Adipati Yudanegara II, Ki Ageng Somawangi dengan ikhlasnya 

membantu Adipati Yudanegara II untuk membuat saka guru, tetapi balasan dari 

Adipati Yudanegara II adalah tindakan akan membunuh karena kecurigaannya 

terhadap Ki Ageng Somawangi sehingga terjadi permusuhan dan lahirnya pepali 

larangan melewati jambatan Kali Sidulah bagi keturunan Adipati Yudanegara II 

atau Bupati Banyumas.    

6. aja mbojo antarane wong Banjaranyar karo wong Sambeng ‘dilarang 

menikah bagi warga desa Banjaranyar dengan warga desa Sambeng’ 

Desa Banjaranyar dengan desa Sambeng merupakan dua desa yang saling 

bertetangga yang berada di kabupaten Banyumas, meskipun berbeda kecamatan 

yaitu desa Banjaranyar berada di kecamatan Sokaraja sedangkan desa Sambeng 

berada di kecamatan Kembaran tetapi kedua desa tersebut merupakan dua desa 

yang bersebelahan. 

Pepali larangan menikah bagi warga desa Banjaranyar dengan warga desa 

Sambeng merupakan pepali yang telah hidup dan dipercaya dari jaman dulu 

hingga sekarang. Pepali ini bermula dari jaman Kasultanan Pajang. Desa 

Sambeng pada masa Kasultanan Pajang merupakan desa yang digunakan sebagai 

basis dari para perampok sehingga sangat ditakuti. Para warga desa Sambeng 

biasanya merampok para mantri pamajegan yang akan menyetor upeti ke Pajang, 
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bahkan mereka juga mengancam keberadaan Kadipaten Wirasaba sehingga 

Panembahan Maribaya dan anak-anaknya menjadi lawan yang serius yang harus 

dibasmi.  

Hal ini diperkuat Adi Sarwono (wawancara 22 Mei 2009) panembahan 

Maribaya dengan anak-anaknya merupakan tokoh yang menjadi dedengkot 

perampok yang menakutkan bagi penguasa saat itu, yakni Adipati Wirasaba. 

Perilaku keluarga Maribaya memang tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat 

Sambeng saja, tetapi juga mencakup wilayah yang luas, bahkan daerah perbatasan 

Kabupaten Banyumas dan Purbalingga sangat mengenal Maribaya dan 

keturunannya. Karena latar belakang itulah para tokoh masyarakat  desa 

Banjaranyar melarang warganya untuk menikah dengan warga desa Sambeng 

yang merupakan orang-orang jahat. 

Desa Sambeng dapat dimungkinkan simbol dari kejahatan seperti 

diceritakan di atas, sehingga dilarang menikah dengan warga desa Sambeng 

diduga merupakan suatu larangan menikah dengan orang yang memiliki sifat 

buruk atau jahat seperti digambarkan masyarakat desa Sambeng pada jaman 

dahulu. Makna dari pepali ini tidak jauh berbeda dari pepali Toyareka yang di 

berikan Adipati Warga Utama I kepada para keturunannya dalam hal ini adalah 

masyarakat eks-karesidenan Banyumas. Larangan menikah bagi warga desa 

Banjaranyar dengan warga desa Sambeng dilatar belakangi oleh buruknya 

perilaku warga desa Sambeng yang pada saat itu yaitu menjadi perampok. 

Berdasarkan pepali ini Warga desa Sambeng adalah simbol dari kejahatan, jadi 
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makna dari pepali ini adalah jangan menikah dengan orang yang berperilaku 

buruk atau jahat. 

7. Pepali desa Sambeng kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas 

7.1 aja turu awan nang dina jum’at Kliwon ‘larangan tidur siang pada hari 

Jum’at Kliwon’ 

Larangan tidak boleh tidur pada hari Jum’at Kliwon merupakan pepali atau 

pantangan yang hidup dan dipercaya oleh masyarakat di desa Sambeng kecamatan 

Kembaran kabupaten Banyumas. Pepali ini bermula dari kisah kematian Dewi 

Trikusumawati yang terjadi pada hari Jum’at Kliwon. Dewi Trikusumawati 

merupakan istri dari Adipati Ngasem. Pada waktu itu, Adipati Ngesam tidur siang 

pada hari Jum”at sehingga melalaikan ibadah sholat Jum”at dan ketika bangun, 

istrinya yang bernama Dewi Trikusumawati sedang mandi. Namun, yang 

kelihatan oleh Adipati Ngesam bukan istrinya, melainkan seekor kijang. Kijang 

tersebut dipanah oleh Adipati Ngesam hingga mati dan akhirnya mukswa. Akibat 

kematian ini, muncul tabu tidur siang pada hari Jumat Kliwon. 

Hal ini diperkuat oleh Adi Sarwono (wawancara 22 Mei 2009) larangan 

untuk tidak tidur pada hari Jum’at Pon merupakan larangan yang bermula dari 

kematian Dewi Trikusumawati. Kematian Dewi Trikusumawati diakibatkan 

Adipati Ngesam suaminya melihat Dewi Trikusumawati berbentuk kijang, 

sehingga Adipati Ngesam memanahnya hingga tewas. Pembunuhan tersebut 

terjadi setelah Adipati Ngesam bangun dari tidur singanya pada hari Jum’at 
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Kliwonsehingga masyarakat mempercayai bahwa tidur siang pada hari Jum’at 

Kliwon dapat menimbulkan celaka. 

Hari Jum”at dimungkinkan merupakan simbol dari hari ibadah bagi umat 

islam. Makna dari pepali ini adalah berkaitan dengan pergantian kepercayaan 

masyarakat Bleter dari Hindu ke Islam. Adipati Ngesam membunuh istrinya 

sendiri Dewi Trikusumawati setelah bangun dari tidur siangnya pada hari Jum”at 

kliwon. Adipati Ngesam pada hari Jum”at kliwon tidur siang sehingga tidak 

melaksanakan ibadah sholat Jum”at, sehingga terjadilah pembunuhan Dewi 

Trikusumawati karena Adipati Ngesam melihat istrinya dalam wujud rusa. Makna 

dari pepali ini adalah janganlah tidur siang pada hari Juma”at, karena pada hari 

Juma”at umat Islam melaksanakan ibadah sholat Jum”at pada siang hari.  

7.2  aja nggawe jaro nangarep umah ‘larangan tidak boleh membuat pagar 

dari bambu yang rapat di depan rumah’  

Pepali tidak boleh membuat jaro merupakan pepali yang berhubungan 

dengan peristiwa kematian Adipati Ngesam. Ketika itu, Adipati Ngesam diserbu 

oleh musuh yang tidak dijelaskan asal-usulnya. Adipati Ngesam bersembunyi dan 

mengintai kedatangan musuh di balik jaro yang didirikan di depan rumahnya. 

Malang tidak bisa ditolak, untung tak bisa diraih karena musuh tersebut menabrak 

jaro dengan kudanya sehingga jaro tersebut roboh dan menimpa Adipati Ngesam.  

Hal ini diperkuat oleh Adi Sarwono (wawancara 22 Mei 2009) Adipati 

Ngesam meninggal tertimpa jaro yang dibuatnya sendiri. Peristiwa tragis itulah 
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yang melahirkan tabu yang kedua sehingga sampai sekarang masyarakat Sambeng 

Kulon tidak berani membuat jaro di depan rumah mereka masing-masing. Jasad 

Adipati Ngesam dimakamkan di Wringin Pitu yang diduga dahulu adalah alun-

alun. Orang-orang Sambeng Kulon yang melewati Wringin Pitu, jika naik kuda 

harus turun dari kudanya, jika memakai tudung harus melepas tudungnya sebagai 

tanda penghormatan kepada Adipati Ngesam. Selain itu, orang-orang yang akan 

berziarah ke makam Adipati Ngesam diwajibkan untuk berwudlu lebih dahulu. 

Jaro atau pagar dari bambu yang rapat dimungkinkan merupakan sebuah 

simbol dari memutuskan tali silaturahmi, hal ini dikarenakan membuat pagar 

bambu yang rapat di depan rumah mengesankan kesombongan sang pemilik 

rumah. Makna dari pepali ini adalah sebagai manusia kit ahendaknya tetap 

menjaga silaturahmi dengan sesama umat manusia terutama para tetangga karena 

manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.  

7.3 aja nganggo klambine Dewi Trikusumawati ‘larangan memakai pakaian 

Dewi Trikusumawati’ 

Pepali tidak boleh memakai pakaian Dewi Trikusumawati merupakan pepali 

yang berkaitan dengan kematian Dewi Trikusumawati. Pada masa lalu, pakaian 

adalah simbol dari status sosial. Pakaian-pakaian tertentu hanya dipakai oleh 

orang tertentu dan tidak sembarang orang. Dewi Trikusumawati dimakamkan di 

Bangkangkung, Maribaya makamnya di Stana Wungu, sedangkan Sindang Langut 

dan Gagak Pernala makamnya di Rambut Lumpang. Hal ini diperkuat oleh Adi 
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Sarwono (wawancara 22 Mei 2009) pakaian Dewi Trikusumawati merupakan 

pakaian yang menyimbolkan status sosial, sehingga tidak semua masyarakat dapat 

memakainya. Hanya masyarakat dari kalangan tertentu saja yang dapat 

menggunakanya. Pakaian Dewi Trikusumawati berwarna gading dan tapih lurik.  

Pakaian Dewi Trikusumawati dimungkinkan merupakan suatu simbol dari 

orang ningrat atau orang kaya. Makna dari pepali ini adalah baju yang dikenakan 

oleh Dewi Trikusumawati adalah simbol dari status sosial, karena tidak 

sembarang orang bisa memakai pakaian tersebut. Pakaian yang dikenakan oleh 

Dewi Trikusumawati merupakan hak yang dimilikinya. Masyarakat di desa 

Sambeng jaman dulu merupakan masyarakat yang miskin sehingga memakai 

pakaian Dewi Trikusumawati sama saja menggunakan yang bukan haknya. 

Makna dari pepali ini adalah setiap manusia hendaknya tidak mengambil atau 

memakai sesuatu yang menjadi hak dari orang lain. 

8. Pepali desa Bleter kecamatan Kalimanah kabupaten Purbalingga 

8.1 pegawe negeri aja mlebu desa bleter ndhuwur ‘larangan Pegawai 

Negeri masuk ke desa Bleter Atas’  

Desa Bleter adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Kalimanah 

kabupaten Purbalingga. Pantangan pegawai negeri dilarang masuk ke desa Bleter 

Atas berkaitan dengan kemungkinan bahwa Blater dhuwur pada masa Hindu-

Budha merupakan daerah bebas pajak yang tidak boleh dimasuki oleh pegawai 
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kerajaan (Adi Sarwono wawancara 22 mei 2009). Larangan itu muncul karena 

pada masa lalu, pegawai kerajaan, termasuk di dalamnya adalah petugas penarik 

pajak sering melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatan sehingga mereka 

diancam dengan penurunan jabatan, atau pemecatan, bahkan hukuman mati. 

Makna dari pepali ini adalah pegawai negeri yang digambarkan dalam 

pepali di atas adalah simbol dari sifat yang tidak baik seperti korupsi, 

menyalahgunakan jabatan, dan lain sebagainya. Sifat tidak baik seperti ini 

menyebabkan hancurnya moral dan hancurnya suatu bangsa. Makna pepali di atas 

mengingatkan bahwa manusia janganlah memiliki sifat yang tidak baik seperti di 

gambarkan dengan tokoh pegawai negeri atau pegawai kerajaan. 

8.2 wong bleter aja ngingu jaran dhawuk ‘warga desa Bleter dilarang memelihara 

kuda dhawuk’ 

Pantangan kuda dhawuk pada masyarakat desa Bleter nampaknya mirip 

dengan pantangan yang berlaku bagi keturunan Adipati Warga Utama I yang 

menyatakan bahwa keturunannya tidak boleh memelihara kuda dhawuk bang. 

Menurut Adi Sarwono (wawancara 22 mei 2009) kuda dhawuk dan kuda bang 

memang termasuk kuda unggulan yang hanya dipakai oleh para penguasa, 

khususnya raja. Kuda bang berwatak luhur dan sentosa, bisa menjadi tunggangan 

raja, termasuk kategori kuda yang baik, dan masih mudah dikendalikan, 

sedangkan kuda dhawuk berwatak linuwih, pintar, waspada, bisa menjadi 

tunggangan raja, termasuk kategori kuda yang baik, dan mudah dikendalikan.  
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Pantangan kuda dhawuk bagi orang Blater adalah pantangan yang berbau 

etika karena kuda tersebut bukanlah kuda sembarangan yang bisa dipakai oleh 

siapapun. Kuda dhawuk bagi orang Blater dimungkinkan merupakan simbol status 

sosial para bangsawan atau keturunan raja sehingga rakyat jelata dipantangkan 

memelihara kuda tersebut. Makna dari pepali ini adalah manusia hendaknya 

menghormati pemimpinnya. 

9. Aja tandur utawane panen nang dina Jum’at Pon ‘larangan untuk tidak tandur 

‘menanam padi’ dan panen padi pada hari Jum’at Pon’  

 Dukuh Legok merupakan sebuah dukuh yang berada di desa Mandiraja 

Wetan kecamatan Mandiraja kabupaten Banjarnegara. Larangan menanam dan 

memanen padi pada hari Jum’at Pon merupakan pepali yang berkaitan dengan 

kematian salah satu tokoh masyarakat dari dukuh tersebut yaitu Mbah Keputihan. 

Mbah Keputihan merupakan tokoh yang menjadi leluhur masyarakat dukuh 

Legok sekaligus pendiri dukuh tersebut. Mbah Keputihan meninggal pada hari 

Jum’at Pon. Sehingga lahirlah pepali untuk tidak melaksanakan kegiatan tandur 

ataupun panen pada hari tersebut sebagai bentuk penghormatan. Mbah Keputihan 

dimakamkan di selatan sungai Serayu dan makam tersebut sekarang dikenal 

dengan nama makam Keputihan.  

Hal ini diperkuat oleh Mulyana (wawancara 22 Mei 2009) selain 

dikarenakan Jum’at Pon merupakan hari meninggalnya mbah Keputihan  hari 

Jum’at merupakan hari pendek. Masyarakat dukuh Legok yang sebagian besar 
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memeluk agama islam pada hari Jum’at berkewajiban melaksanakan ibadah sholat 

Jum’at sebagai bentuk penghormatan kepada sang pencipta. 

Hari Jum’at pon dimungkinkan merupakan simbol dari leluhur yaitu mbah 

keputihan, sehingga makna dari pepali ini adalah hendaknya manusia selalu 

mengingat leluhur dan menghormatinya. Hal ini disimbolkan dengan dilarangnya 

warga dukuh Legok desa Mandiraja Wetan kecamatan Mandiraja kabupaten 

Banjarnegara sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Selain itu manusia 

hendaknya juga selalu mengingat dan menghormati sang pencipta dengan selalu 

melaksanakan ibadah sholat Jum’at.  

 

4.2 Relevansi Pepali Di Masyarakat Eks-karesidenan Banyumas 

Relevansi dari pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas tidak bisa di 

lepaskan dari kondisi wilayah dan keadaan sosiobudaya masing-masing kabupaten 

yang ada di eks-karesidenan Banyumas. Eks-karesidenan Banyumas terdiri dari 

empat kabupaten yaitu kabupaten Purbalingga, kabupaten Banyumas, kabupaten 

Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap. Deskripasi wilayah yang terdiri dari 

kondisi geografis, batas wilayah, pembagian administratif, tingkat pendidikan, 

mata pencaharian dan kondisi sosiobudaya dari empat kabupaten tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut:  

4.2.1 Kabupaten Purbalingga  
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Kabupaten Purbalingga merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah 

Bagian barat. Ibukotanya adalah Pubalingga. Sebagian besar wilayah kabupaten 

Purbalingga adalah area persawahan. Kabupaten Purbalingga tergolong kabupaten 

dengan wilayah yang terkecil dibandingkan dengan tiga kabupaten lain di eks-

karesidenan Banyumas. Wilayah yang kecil sangat menguntungkan dalam bidang 

pemerataan pembangunan, hal ini dibuktikan dengan pesatnya pembanguna di 

kabupaten Cilacap tiga tahun terakhir.  

Secara garis besar gambaran wilayah kabupaten Purbalingga terbagi 

menjadi beberapa aspek yang meliputi kondisi geografis, batas wilayah, 

pembagian administratif, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan keadaan sosio 

budaya. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan secara detail tentang wilayah 

kabupaten Cilacap sebagai berikut;    

4.2.1.1 Kondisi Geografis 

Kabupaten purbalingga memiliki luas 777,65km2 dengan jumlah penduduk 

sebanyak 848.000 jiwa. Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa 

rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan 

(Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi 

Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali 

Pekacangan. Ibukota Kabupaten Purbalingga berada di bagian barat wilayah 

kabupaten, sekitar 21 km sebelah timur Purwokerto 

4.2.1.2 Batas Wilayah 

Batas wilayah dari kabupaten Purbalingga adalah : 
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Sebelah utara  : kabupaten Pemalang 

Sebelah selatan : kabupaten Banjarnegara 

Sebelah barat : kabupaten Banyumas 

Sebelah timur : kabupaten Banjanegara 

Kabupaten Purbalingga yang berbatasan dengan kabupaten Banyumas di 

sebelah barat dan hanya berjarak 10 km menjadikan kabupaten Purbalingga maju 

dalam segi ekonomi, pendidikan, maupun pembangunan. 

4.2.1.3 Pembagian Administratif 

Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan yang kemudian dibagi lagi 

menjadi beberapa desa dan kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah 

Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Kalimanah, Karanganyar, 

Karangjambu, Karangmoncol, Karangreja, Kejobong, Kemangkon, Kertanegara, 

Kutasari, Mrebet, Padamara, Pengadegan, Purbalingga, dan Rembang. 

Kota-kota kecamatan yang paling signifikan dalam bidang ekonomi adalah 

kecamatan Purbalingga dan kecamatan Bobotsari. Kecamatan Purbalingga 

merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian kabupaten tersebut, sedangkan 

di kecamatan Bobotsari banyak terdapat pabrik dan terdapat pula obyek wisata 

kolam renang Owabong yang menjadi kebanggaan masyarakat Purbalingga dan 

masyarakat eks-karesidenan Banyumas. 

4.2.1.4 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Purbalingga dapat dikatakan tinggi, hal ini 

terbukti dengan dibangunnya beberapa perguruan tinggi dikabupaten Purbalingga 
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seperti Universitas Negeri Jendral Sudirman dan Akademi Keperawatan yang 

semakin banyak dijumpai di kabupaten Purbalingga.  

Selain itu perekonomian yang maju dengan didirikannya perusahaan-

perusahaan dan pabrik-pabrik yang semakin banyak di kabupaten Purbalingga 

menjadikan persaingan usaha dan persaingan kerja menjadi sangat ketat. Hal ini 

menjadikan masyarakat kabupaten Purbalingga menyadari akan pentingnya 

pendidikan. 

4.2.1.5 Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat di kabupaten Purbalingga sebagian besar 

adalah petani, hal ini dikarenakan kabupaten Purbalingga sebagian besar 

wilayahnya adalah persawahan. Selain berprofesi sebagai petani profesi lain yang 

banyak digeluti oleh masyarakat kabupaten Purbalingga adalah buruh pabrik, 

karyawan swasta, pedagang, dan pegawai negeri sipil. 

Kemajuan pembangunan dan ekonomi yang sangat pesat di kabupaten 

Purbalingga menjadikan buruh pabrik dan karyawan swasta merupakan profesi 

terbesar kedua yang digeluti oleh masyarakat kabupaten Purbalingga. Sebagian 

besar masyarakat yang bekerja sebagai buruh adalah buruh pabrik wig (rambut  

palsu), buruh pabrik tas Sophie Martin, dan buruh pabrik minyak kelapa.   

4.2.1.6 Keadaan Sosial Budaya 

Masyarakat di kabupaten Purbalingga sebagian besar memeluk agama Islam, 

hal ini dapat dilihat dari dibangunnya masjid Agung Darusalam yang mendapat 

gelar sdebagai masjid termegah nomor dua di Jawa Tengah. Selain itu masyarakat 
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di kabupaten Purbalingga juga memeluk agama Kristen, Hindu, dan Budha. 

Masyarakat di kabupaten Purbalingga tidak jauh berbeda dengan masyarakat di 

kabupaten lain di eks-karesidenan Banyumas yang menggunakan bahasa Jawa 

dialek Banyumas. 

 

 

4.2.1.7 Relevansi Pepali Pada Masyarakat Kabupaten Purbalingga 

Pepali yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di kabupaten Purbalingga 

adalah: 

1. aja mangan pindhang banyak ‘jangan makan daging angsa’ 

Pepali Pindhang Banyak ‘daging angsa’ pada masyarakat kabupaten 

Purbalingga masih relevan. Masyarakat di kabupaten Purbalingga masih 

mempercayai dan melaksanakan pepali pindhang banyak.  Hal ini dibuktikan 

dengan tidak adanya masyarakat kabupaten Purbalingga yang mengkonsumsi 

daging Banyak. Pada masyarakat Purbalingga hewan Banyak (angsa) tidaklah sulit 

ditemui. Masyarakat di kabupaten Purbalingga khususnya masyarakat desa 

Penaruban kecamatan Bukateja banyak yang berternak hewan Banyak, akan tetapi 

hasil dari peternakan tersebut bukanlah untuk dikonsumsi melainkan dijual 

sebagai hewan hias. Masyarakat di kabupaten Purbalingga tidak berani 

mengkonsumsi daging banyak mayarakat takut mengalami musibah dikarenakan 

melanggar pepali. 

2.  Pepali desa Bleter 
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Pepali desa Bleter kecamatan Kembaran Kabupaten Purbalingga yang masih 

relevan pada masyarakat yaitu aja nggolet iwak nang kali ponggawa karo 

nglawan arus ‘jangan mencari ikan di sungai Ponggawa dengan melawan arus’.  

Larangan mencari ikan di sungai Ponggawa dengan melawan arus sampai saat ini 

masih dilaksanakan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa Bleter. Hal ini 

dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut 

yaitu mencari ikan di sungai Ponggawa dengan melawan arus. Selain adanya 

pepali yang dipercaya oleh masyarakat desa Bleter, mencari ikan di sungai 

Ponggawa dengan melawan arus merupakan usaha yang sia-sia dan juga 

berbahaya. 

4.2.2 Kabupaten Banyumas 

Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah bagian barat, 

ibukotanya adalah Purwokerto. Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari 

wilayah budaya Banyumasan, dimana budaya ini terdapat di bagian barat Jawa 

Tengah. Bahasa yang dituturkan adalah Bahasa Banyumasan, yakni salah satu 

dialek Bahasa Jawa yang cukup berbeda dengan dialek standar Bahasa Jawa, yang 

dikenal dengan bahasa ngapak. 

Secara garis besar gambaran wilayah kabupaten Banyumas terbagi 

menjadi beberapa aspek yang meliputi kondisi geografis, batas wilayah, 

pembagian administratif, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan kondisi sosio 

budaya. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan secara detail tentang wilayah 

kabupaten Cilacap sebagai berikut;    
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4.2.2.1 Kondisi Geografis 

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km2 atau setara dengan 

132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan 

struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah 

pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan 

sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng 

Gunung Slamet sebelah selatan. Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih 

tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak 

dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif. 

Keadaan cuaca dan iklim di Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis 

basah. Karena terletak di antara lereng pegunungan jauh dari pesisir pantai maka 

pengaruh angin laut tidak begitu tampak. Namun dengan adanya dataran rendah 

yang seimbang dengan pantai selatan angin hampir nampak bersimpangan antara 

pegunungan dengan lembah.  

4.2.2.2 Batas Wilayah 

Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut: 

Sebelah utara     :Gunung Slamet, kabupaten Tegal dan kabupaten Pemalang 

Sebelah selatan : kabupaten Cilacap 

Sebelah barat   : kabupaten Cilacap dan kabupaten Brebes 

Sebelah Timur  :kabupaten Purbalingga, kabupaten Kebumen dan 

kabupaten  Banjarnegara. 
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Berdasarkan penjelasan di atas kabupaten Banyumas merupakan kabupaten 

yang dikelilingi oleh kabupaten Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara sebagai 

sebuah karesidenan. Sehingga terjadi kesamaan budaya khususnya dari keempat 

kabupaten tersebut, akan tetapi karena keadaan geografis dan kultur masyarakat 

yang berbeda menjadikan relevansi dari kebudayaan tersebut berbeda. 

4.2.2.3 Pembagian Administratif 

Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 kecamatan, yang dibagi lagi atas 301 

desa dan 30 kelurahan. Ibukota Kabupaten Banyumas adalah Purwokerto, dimana 

meliputi kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, 

dan Purwokerto Utara. Purwokerto dulunya merupakan Kota Administratif, 

namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan Purwokerto 

kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Banyumas. Diantara kota-kota 

kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten Banyumas adalah: Purwokerto, 

Banyumas, Ajibarang, Wangon, Sokaraja, dan Buntu. 

4.2.2.4 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Banyumas sangatlah tinggi, ini 

dapat dilihat dari banyak berdirinya sekolah-sekolah unggulan dan perguruan 

tinggi baik negeri maupun swasta. Pendidikan di kabupaten Banyumas dapat 

dikatakan sudah merata baik dipusat kota seperti Purwokerto maupun di daerah 

pinggiran. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang maju menjadikan 
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pembangunan baik dalam bidang pendidikan maupun bidang lainnya berkembang 

dengan baik.  

Adanya perguruan tinggi yang semakin tahun semakin banyak jumlahnya 

menandakan tingkat pendidikan di kabupaten Banyumas semakin terus maju. 

Perguruan tinggi di kabupaten Banyumas antara lain Universitas Negeri Jendral 

Sudirman, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 

STAIN Purwokerto, dan masih banyak lagi yang lainnya.     

4.2.2.5 Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat kabupaten Banyumas sebagian besar adalah 

petani hal ini dikarenakan wilayah kabupaten Banyumas sebagian besar adalah 

persawahan dan perkebunan masyarakat. Selain petani profesi yang banyak 

digeluti masyarakat di kabupaten Banyumas adalah buruh pabrik, pedagang, 

karyawan perusahaan, dan pegawai negeri sipil. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang maju menjadikan profesi buruh pabrik 

dan karyawan swasta banyak digeluti masyarakat Kabupaten Banyumas, hal ini 

dikarenakan banyak dibangunnya pabrik-pabrik dan perusahaan di kabupaten 

Banyumas, hal ini pula yang menjadikan tingkat pendidikan semakin tinggi 

karena persaingan usaha dan persaingan kerja yang semakin ketat.  

4.2.2.6 Kondisi Sosial Budaya 

Masyarakat di kabupaten Banyumas sebagian besar beragama Islam dan 

agama lain yang dipeluk oleh masyarakat kabupaten Banyumas adalah agama 

Kristen, Hindu, dan Budha. Sama seperti di daerah lainnya meskipun masyarakat 
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kabupaten Banyumas sebagian besar memeluk agama Islam, masih banyak 

ditemui masyarakat yang mempercayai melakukan ritual-ritual gaib. Seperti 

halnya memberikan sesajen pada setiap jembatan Sungai Serayu, mempercayai 

kesaktian Balai Sipanji, dan melaksanakan ritual di lereng Gunung Slamet pada 

setiap Jum’at Pon.  

Banyumas selain merupakan sebuah kabupaten juga menjadi simbol bagi 

masyarakat dan kebudayaannya yang dikenal dengan istilah Banyumasan baik itu 

budaya banyumasan maupun wong Banyumasan. Masyarakat Banyumas 

menggunakan bahasa yang khas yang juga digunakan di empat kabupaten eks-

karesidenan Banyumas yaitu kabupaten Cilacap, kabupaten Banyumas, kabupaten 

Purbalingga, dan kabupaten Banjarnegara. Bahasa yang digunakan kita kenal 

dengan istilah bahasa Jawa Banyumasan. 

 Budaya Banyumasan memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan 

wilayah lain di Jawa Tengah, walaupun akarnya masih merupakan budaya Jawa. 

Kebudayaan yang sangat terkenal dan menjadi ciri khas dari kabupaten Banyumas 

antara lain yaitu begalan dan wayang kulit gagrag Banyumas. Begalan 

merupakan seni tutur tradisional yang dilaksanakan pada upacara pernikahan. 

Kesenian ini menggunakan peralatan dapur yang memiliki makna simbolis berisi 

falsafah Jawa bagi pengantin dalam berumah tangga nantinya. Sedangakan 

wayang kulit gagrag Banyumas merupakan kesenian wayang kulit khas 

Banyumasan. Terdapat dua gagrak (gaya) yaitu gagrak kidul gunung dan gagrak 

lor gunung.  
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4.2.2.7 Relevansi Pepali Pada Masyarakat Kabupaten Banyumas  

Pepali yang masih dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat di 

kabupaten Banyumas adalah: 

1. aja mangan pindhang banyak ‘jangan makan daging angsa’ 

Pepali pindhang banyak ‘daging angsa’ pada masyarakat di kabupaten 

Banyumas masih relevan. Masyarakat di kabupaten Banyumas masih 

melaksanakan pepali pindhang banyak sampai sekarang. Hal ini dibuktikan 

dengan tidak adanya masyarakat yang mengkonsumsi daging banyak. Masyarakat 

di kabupaten Banyumas tidak berani mengkonsumsi daging banyak karena takut 

mendapat musibah akibat dari melanggar pepali, selain itu hewan Banyak (angsa) 

di kabupaten Banyumas sangat sulit ditemui karena pada masyarakat Banyumas 

Banyak adalah hewan hias yang biasanya diletakan pada taman. Selain harganya 

mahal pepali dari Adipati Wirasaba juga menjadi latar belakang kenapa tidak ada 

masyarakat di kabupaten Banyumas yang mengkonsumsi daging Banyak.   

2. Pepali desa Sambeng 

Pepali desa Sambeng yang masih relevan yaitu aja nganggo klambine Dewi 

Trikusumawati ‘jangan memakai pakaian Dewi Trikusumawati’. Larangan untuk 

tidak memakai pakaian Dewi Trikusumawati samapi saat ini masih dilaksanakan 

oleh masyarakat desa Sambeng, ini dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat 

desa Sambeng yang memakai pakaian tersebut. Selain adanya pepali yang 

melarang, pakaian Dewi Trikusumawati untuk saat ini sudah tidak pantas 
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digunakaan. Kemajuan pola pikir manusia membuat masyarakat desa Sambeng 

menggunakan pakaian yang sesuai dengan perkembangan jaman.   

3. aja ngarah iwak nang curug Penisihan ‘jangan mencari ikan di Curug 

Penisihan’ 

Pepali Curug Penisihan masih pada masyarakat Banyumas masih relevan. 

Sampai saat ini masyarakat masih melaksanakan pepali Curug Penisihan. Hal ini 

dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang berani mencari ikan di Curug 

Penisihan. Selain dianggap angker oleh masyarakat, memancing ikan di Curug 

Penisihan sangatlah sulit dan berbahaya karena arusnya yang cukup deras 

sehingga masyarakat tidak berani melakukannya.  

4.2.3 Kabupaten Cilacap 

Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di 

bagian barat, ibukotanya adalah Cilacap. Mata pencaharian penduduk sebagian 

besar adalah nelayan karena batas bagian selatan adalah Samudra Hindia. 

Kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan Jawa barat, sehingga kabupaten 

Cilacap merupakan daerah pertemuan dua budaya Jawa yaitu budaya Banyumasan 

dan budaya Sunda.  

Secara garis besar gambaran wilayah kabupaten Cilacap terbagi menjadi 

beberapa aspek yang meliputi kondisi geografis, batas wilayah, pembagian 

administratif, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan kondisi sosio budaya. 
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Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan secara detail tentang wilayah kabupaten 

Cilacap sebagai berikut;    

4.2.3.1 Kondisi Geografis 

Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah, luas wilayahnya 

sekitar 6.6% dari total wilayah propinsi Jawa Tengah. Secara keseluruhan luas 

wilayah kabupaten Cilacap adalah 2145,59km2. Sebagian besar lahan berupa 

lahan pertanian dan juga perkebunan, bagian selatan adalah berupa pantai laut 

selatan yang selain digunakan untuk sumber perekonomian rakyat juga digunakan 

untuk obyek wisata seperti Teluk Penyu di kota Cilacap dan juga pantai-pantai 

lain di daerah sepanjang pesisir pantai selatan. 

Bagian utara dari kabupaten Cilacap adalah daerah perbukitan yang 

merupakan lanjutan dari rangkaian perbukitan Bogor di Jawa barat, sedangkan 

bagian selatan adalah dataran rendah. Bagian selatan kabupaten Cilacap terdapat 

pulau Nusakambangan yang digunakan sebagai cagar alam Nusakambangan dan 

penjara Nusakambangan, sedangkan di bagian barat daya Nusakambangan 

terdapat inlet atau dikenal dengan segara anakan.  

4.2.3.2 Batas Wilayah 

 Kabupaten Cilacap berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota di 

Jawa tegah dan Jawa barat. Batas wilayah dari kabupaten Cilacap meliputi sebagai 

berikut: 
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Sebelah utara : kabupaten Brebes dan kabupaten Banyumas. 

Sebelah timur : kabupaten Kebumen dan kabupaten Banyumas  

Sebelah selatan: Samudra Hindia 

Sebelah barat : kabupaten Ciamis dan kota Banjar (Jawa Barat) 

Berdasarkan uraian di atas mengenai batas wilayah dari kabupaten Cilacap 

dapat diketahui bahwa kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan Jawa 

Barat, sehingga terjadi pertemuan dua budaya yaitu kebudayaan Jawa dan Sunda.  

4.2.3.3 Pembagian Administratif 

Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 kecamatan yang kemudian dibagi kembali 

menjadi beberapa desa dan kelurahan. Desa-desa tersebar di 21 kecamatan dan 

kelurahan berada di 3 kecamatan eks-kota administratif Cilacap. Kecamatan-

kecamatan tersebut adalah Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, 

Karangpucung, Sidareja, Gandrungmangu, Kedungreja, Patimuan, Cipari, 

Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya, Adipala, 

Binangun, Nusawungu, Kampung Laut, Cilacap Utara, Cilacap Tengah dan 

Cilacap Selatan. 

Di antara kota-kota kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten Cilacap 

adalah Majenang, Karangpucung, Sampang, Sidareja, dan Kroya. Majenang 

menjadi pusat pertumbuhan kabupaten Cilacap di bagian Barat sedangkan Kroya 

dan Sampang menjadi pusat pertumbuhan di Bagian Timur. 
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4.2.3.4  Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat di kabupaten Cilacap dapat dikatakan sudah 

cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari dibangunnya sekolah-sekolah di daerah 

penggiran, selain itu kabupaten Cilacap juga memiliki beberapa perguruan tinggi 

yang berada di kota Cilacap antara lain akademi perawatan dan perguruan tinggi 

sawata seperti Unwiku dll.  

Tingkat perekonomian masyarakat yang cukup tinggi dan adanya sekolah di 

daerah pinggiran dan mulai dibangunnya perguruan tinggi di kabupaten Cilacap 

menjadikan tingkat pendidikan masyarakat di kabupaten Cilacap cukup tinggi, hal 

ini menjadikan kebupaten Cilacap maju baik dari segi ekonomi maupun 

pendidikan.   

4.2.3.5 Mata Pencaharian 

Sektor utama yang menjadi mata pencaharian masyarakat di kabupaten 

Cilacap adalah pertanian, nelayan, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Untuk 

nelayan khusus pada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir laut pantai 

selatan. Sektor perikanan laut masih perlu banyak digali dan dimaksimalkan. 

Potensinya yang begitu besar masih belum banyak tersentuh. 

Selain empat profesi tersebut masyarakat kabupaten Cilacap juga banyak 

yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan, dikarenakan Cilacap merupakan 

kota industri sehingga masyarakat banyak yang terserap pada sektor ini. Cilacap 



79 
 

 
 

merupakan kota industri terbesar nomor tiga di Jawa tengah setelah Semarang dan 

Surakarta. 

4.2.3.6  Kondisi Sosial Budaya 

Masyarakat di kabupaten Cilacap sebagian besar memeluk agama Islam 

yang mencapai 70% dari jumlah penduduk. Selain agama Islam agama yang 

dipeluk masyarakat kabupaten Cilacap adalah Kristen, Hindu, dan Budha. 

Meskipun masyarakat di kabupaten Cilacap sebagian besar memeluk agama Islam 

tetapi dalam kesehariannya masyarakat di kabupaten Cilacap banyak melakukan 

dan mempercayai hal-hal yang berbau mistik (ghaib). Hal ini terbukti dengan 

masih banyaknya masyarakat di kabupaten Cilacap yang melakukan ritual-ritual 

ditempat keramat, seperti melakukan sedekah laut dan bumi, memberikan sesaji di 

laut dan di tempat-tempat yang dianggap sakral dengan tujuan mendapatkan 

perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Kenyataan bahwa sebagian penduduk Kabupaten Cilacap bertutur dalam 

bahasa Sunda, terutama di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Jawa 

Barat, seperti Dayeuhluhur, Wanareja, Kedungreja, Patimuan, Majenang, 

Cimanggu, dan Karangpucung, menunjukan bahwa pada masa lalu wilayah barat 

daerah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Berdasarkan naskah kuno primer 

Bujangga Manik (yang menceriterakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, 

seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama 

Hindu di pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16), yang saat ini disimpan pada 
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Perpustakaan Boedlian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627, batas 

Kerajaan Sunda di sebelah timur adalah sungai Cipamali (yang saat ini sering 

disebut sebagai Kali Brebes) dan sungai Ciserayu (yang saat ini disebut Kali 

Serayu) di Provinsi Jawa Tengah. 

4.2.3.7 Relevansi Pepali Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap 

Pepali yang masih dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat di 

kabupaten Cilacap adalah: 

1. aja mangan pindhang banyak ‘jangan makan daging angsa’ 

Pepali Pindhang Banyak ‘daging angsa’ adalah larangan untuk tidak 

memakan daging angsa. Pepali ini masih relevan pada masyarakat di kabupaten 

Cilacap. Masyarakat di kabupaten Cilacap khususnya di daerah sampang dan 

sekitarnya masih melaksanakan pepali pindhang banyak. Hal ini dibuktikan 

dengan tidak adanya masyarakat yang mengkonsumsi daging banyak, masyarakat 

di kabupaten Cilacap tidak berani mengkonsumsi daging banyak karena takut 

mendapat musibah akibat melanggar pepali, selain itu di kabupaten Cilacap 

banyak  adalah hewan hias yang mahal harganya dan bukan hewan konsumsi. 

2. aja mbojo antarane wong Pesugihan karo wong Pesanggrahan ‘jangan  

menikah bagi warga desa Pesugihan dengan warga desa Pesanggrahan’  

Larangan menikah bagi warga desa Pesugihan dengan warga desa 

Pesanggrahan merupakan sebuah pepali yang ditujukan kepada warga di dua desa 

tersebut. Pepali ini masih relevan pada masyarakat di dua desa tersebut, 

masyarakat di dua desa yaitu desa Pesugihan dan desa Pesanggrahan masih 
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melaksanakan larangan pernikahan ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya 

pernikahan dari warga kedua desa tersebut. Menurut Haryono (Wawancara 22 

Mei 2009) masyarakat di desa Pesugihan dan desa Pesanggrahan tidak berani 

melanggar dikarenakan pernah ada warga desa Pesugihan yang malanggar pepali 

tersebut dengan menikahi warga Pesanggrahan, dan akhirnya warga dari desa 

Pesaugihan meninggal karena sakit. Hal ini dimungkinkan hanya sebuah 

kebetulan, akan tetapi masyarakat Pesugihan tetap mengkaitkan kejadian tersebut 

dengan pepali larangan menikah dengan warga desa Pesanggrahan.   

4.2.4 Kabupaten Banjarnegara 

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Jawa tengah. 

Ibukotanya adalah Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara terletak di sebelah 

selatan pegunungan Dieng dan sungai Serayu. Kabupaten Banjarnegara berada 

dalam apitan dua pegunungan yaitu pegunungan dieng di bagian utara dan 

pegunungan serayu di bagian selatan. 

Secara garis besar wilayah kabupaten Banjanegara terbagi menjadi 

beberapa aspek yang meliputi kondisi geografis, batas wilayah, pembagian 

administratif, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan keadaan sosiobudaya. 

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan secara detail tentang wilayah kabupaten 

Cilacap sebagai berikut;    
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4.2.4.1 Kondisi Geografis 

Kabupaten Banjarnegara memiliki luas 1096,74km2 dengan jumlah 

penduduk 885.000 jiwa. Lebih dari separuh wilayah kabupaten ini merupakan 

pegunungan. Secara umum Kabupaten Banjarnegara dapat dibagi menjadi 3 zona: 

 Zona Utara, adalah kawasan pegunungan yang merupakan bagian dari 

Dataran Tinggi Dieng, Pegunungan Serayu Utara. Di perbatasan dengan 

Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang terdapat beberapa puncak, 

seperti Gunung Rogojembangan dan Gunung Prahu. Beberapa kawasan 

digunakan sebagai obyek wisata, dan terdapat pula tenaga listrik panas 

bumi.  

 Zona Tengah, merupakan zona Depresi Serayu yang cukup subur.  

 Zona Selatan, merupakan bagian dari Pegunungan Serayu.  

Sungai Serayu mengalir menuju ke timur, serta anak-anak sungainya 

termasuk Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi. 

Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sumber irigasi pertanian. Sebagian besar 

lahan di kabupaten Banjarnegara digunakan sebagai lahan pertanian dan 

perkebunan salak pondoh. Sehingga bertani merupakan profesi terbesar 

masyarakat Banjarnegara. 

4.2.4.2 Batas Wilayah  

Batas-batas dari kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:  

Sebelah utara : kabupaten Pekalongan dan kabupaten Batang 

Sebelah selatan : kabupaten Kebumen 
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Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan kabupaten Banyumas. 

Sebelah timur :kabupaten Wonosobo 

Perbatasan kabupaten Banjarnegara dengan empat kabupaten yaitu 

kabupaten Pekalongan dan Batang di sebelah utara, kabupaten Wonosobo di 

sebelah timur, dan kabupaten Kebumen di sebelah selatan adalah daerah 

pegunungan sehingga tranportasi kurang baik sehingga menjadikan kabupaten 

Banjarnegara kurang maju dalam perekonomian. 

4.2.4.3  Pembagian Administratif 

Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 18 kecamatan yang kemudian terbagi 

lagi atas 273 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah 

Banjarmangu, Banjarnegara, Batur, Bawang, Kalibening, Karangkobar, 

Madukara, Mandiraja, Pagentan, Pejawaran, Punggelan, Purwanegara, Purworejo 

Kalmpok, Rakit, Sigaluh, Susukan, Wanadadi, dan Wanayasa. Diantara kota-kota 

kecamatan yang cukup signifikan dikabupaten Banjarnegara adalah kecamatan 

Mandiraja dan kecamatan Purwareja Klampok. 

4.2.4.4 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan 

rendah, khususnya pada masyarakat yang berada di daerah pegunungan seperti di 

kecamatan Karangkobar dan Kalibening. Masyarakat di daerah tersebut sebagian 

besar hanya lulus SMA saja dan tidak melanjutkan. Sebagian besar dari mereka 

bekerja sebagai buruh tani ataupun merantau keluar kota seperti ke Jakarta. 
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Banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan kejenjang perkuliahan juga 

tidak hanya di daerah pegunungan saja, di daerah kota kecamatan juga demikian. 

Tingkat ekonomi yang rendah dan wilayah yang jauh dari kota yang memiliki 

Universitas menjadikan masyarakat enggan untuk meneruskan pendidikannya. 

4.2.4.5 Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat kabupaten Banjarnegara sebagian besar 

adalah petani khususnya pada masyarakat di kecamatan Bawang, Purwanegara, 

Mandiraja, Purwareja Klampok, dan Susukan. Hal ini dikarenakan lokasi dari 

kecamatan-kecamatan tersebut berada di zona depresi Serayu yang sangat subur, 

yaitu berada di cekungan antara pegunungan Dieng dan pegunungan Serayu. 

Pertanian yang digarap oleh masyarakat kabupaten Banjrnegara aadalah padi, 

jagung, sayur-sayuran dan salak pndoh. Selain petani profesi lain yang banyak 

digeluti oleh masyarakat kabupaten Banjanegara adalah pedagang, dan pegawai 

negeri sipil.  

4.2.4.6 Kondisi Sosial Budaya 

Masyarakat di kabupaten Banjarnegara sebagian besar beragama Islam, 

selain agama Islam agama yang dipeluk masyarakat Banjarnegara adalah Kristen, 

Hindu, dan Budha. Sama seperti di daerah lain meskipun masyarakat di kabupaten 

Banjanegara sebagian besar beragama islam akan tetapi ritual-rituak yang bersifat 

gaib tetap dipercaya dan dilaksanakan. Seperti adanya ritual dan pemberian sesaji 

pada saat akan manam dan memanen padi. 



85 
 

 
 

Masyarakat di kabupaten Banjarnegara tidak jauh berbeda dengan 

masyarakat di kabupaten lain yang berada dalam eks-karesidenan Banyumas. 

Masyarakat di kabupaten Banjarnegara menggunakan dua dialek bahasa yaitu 

bahasa Jawa dialek Banyumas dan bahasa Jawa dialek solo (bandekan), akan 

tetapi sebagian besar masyarakat di kabupaten Banjanegara menggunakan bahasa 

Jawa dialek Banyumasan. Untuk bahasa Jawa dialek solo (bandekan) digunakan 

oleh masyarakat yang berada di perbatasan Banjarnegara-Wonosobo yaitu di 

wilayah desa Tunggoro kecamatan Sigaluh. 

4.2.4.7 Relevansi Pepali Pada Masyarakat Kabupaten Banjarnegara 

Pepali yang masih dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat di 

kabupaten Banjanegara adalah: 

1. aja mangan daging banyak ‘jangan memakan daging angsa’ 

Pepali Pindhang Banyak ‘daging angsa’ pada masyarakat di kabupaten 

Banjarnegara masih relevan, masyarakat di kabupaten Banjarnegara masih 

melaksanakan pepali ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang 

mengkonsumsi daging Banyak (angsa). Alasan masyarakat di kabupaten 

Banjarnegara tidak mengkonsumsi daging banyak adalah karena masyarakat takut 

mendapat musibah akibat melanggar pepali, selain itu banyak merupakan hewan 

hias yang mahal harganya.  

2. aja tandur utawane panen nang dina setu pahing ‘jangan menanam atau 

panen padi pada hari Jum”at Pon’  
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Larangan untuk tidak menanam ataupun memanen padi pada hari Jum”at 

Pon pada masyarakat dukuh Legok desa Mandiraja Wetan kecamatan Mandiraja 

masih relevan. Masyarakat masih mempercayai dan melaksanakan larangan 

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang berani 

memanen ataupun menanam padi pada hari Jum”at Pon. Masyarakat dukuh Legok 

tidak berani menanam padi pada hari Jum’at pon, masyarakat mempercayai 

apabila melanggar pepali hasil panen akan gagal, selain itu hari Jum’at merupakan 

hari pendek karena masyarakat dukuh Legok yang sebagian besar beragama Islam 

melaksanakan ibadah Sholat Juma’at. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diselaraskan bahwa pepali yang ada di 

eks-karesidenan Banyumas masih banyak yang relevan pada masyarakat, pepali 

yang masih relevan pada masyarakat eks-karesidenan Banyumas adalah: (1) 

pepali pindhang banyak; (2) larangan menikah bagi masyarakat desa Pesugihan 

dengan masyarakat desa pesanggrahan; (3) pepali desa Sambeng; (4) larangan 

memancing ikan di Curug Penisihan dengan melawan arus; (5) pepali desa Bleter; 

dan (6) larangan menanam dan memanen padi pada hari Jum”at Pon. Berdasarkan 

pepali yang masih relevan pada masyarakat di eks-karesidenan Banyumas, 

sebagian besar justru dilatarbelakangi oleh kemajuan jaman, selain itu rasa takut 

menerima konsekuensi dari pelanggaran terhadap pepali juga menjadi latar 

belakang yang menjadikan pepali di eks-karesidenan Banyumas sampai saat ini 

masih hidup, dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat. 



87 
 

 
 

Pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas saat ini sudah banyak yang 

ditinggalkan dan tidak dilaksanakan, ini dikarenakan adanya perkembangan jaman 

dan kemajuan pola pikir manusia. Faktor yang mempengaruhi mulai pudarnya 

pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas antara lain kondisi geografis, 

tingkat pendidikan, mata pencaharian dan keadaan sosial budaya dari masing-

masing kabupaten di eks-karesidenan Banyumas. Meskipun pepali yang ada di 

eks-karesidenan Banyumas banyak yang sudah tidak dilaksanakan, ada beberapa 

pepali yang masih hidup, dipercaya, dan dilaksanakan oleh masyarakat di eks-

karesidenan Banyumas.  

Berdasarkan uraian relevansi di atas dapat diselaraskan bahwasanya pepali 

yang ada di eks-karesidenan Banyumas memiliki beberapa fungsi yaitu: (1) 

sebagai suatu ikatan primodial pada masyarakat di eks-karesidenan Banyumas; (2) 

sebagai salah satu jargon pada masyarakat di eks-karesidenan Banyumas; (3) 

sebagai salah satu ciri khas kedaerahan; (4) sebagai sebuah kultus penghormatan 

terhadap leluhur masyarakat eks-karesidenan Banyumas dalam hal ini yaitu 

Adipati Warga Utama I; (5) dapat dipakai sebagai penunjang objek wisata 

kebudayaan di eks-karesidenan Banyumas; (6) membuat sifat kearifan lokal pada 

masyarakat di eks-karesidenan Banyumas.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian simbol dan makna dan relevansi pepali di eks-

karesidenan Banyumas dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain;  

1. Pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas mengandung ajaran hidup 

yang terdapat dalam simbol-simbol, yakni tentang ilmu pengetahuan, ajaran 

hidup, keagamaan/religi, dan merupakan sebuah kultus penghormatan 

terhadap leluhur. 

2. Pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas masih banyak yang relevan, hal ini 

dibuktikan dengan masih dipercaya dan dilaksanakannya pepali oleh masyarakat. 

 

5.2 Saran 

1. Pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas hendaknya dapat dijadikan 

sebagai salah satu jargon yang dapat dijadikan sebagai ciri khas kedaerahan, 

yaitu ciri khas daerah Banyumasan. 

2. Pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas hendaknya tetap diwariskan dan 

dilestarikan kepada generasi penerus dalam hal ini yaitu masyarakat di eks-

karesidenan Banyumas sebagai wujud jatidiri dan eksistensi budaya masyarakat 

Banyumas pada masa lampau.  
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3. Pepali yang ada di eks-karesidenan hendaknya tidak dipahami secara primitif, 

tetapi perlu dipahami secara rasional dan religius sehingga tidak menyesatkan. 
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Pemahaman pepali yang ada di eks-karesidenan Banyumas hendaknya dilakukan 

dengan memahami nilai-nilai rasional dan religius yang terkandung dalam 

pepali tersebut.   
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