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SARI 
 
Wardani, Ariska Kusuma, 2010, “Ujungan sebagai Sarana Upacara Minta Hujan 
di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. 

Ujungan adalah ritual minta hujan yang dilakukan oleh masyarakat di desa 
Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara pada setiap 
musim kemarau. Ada dua permasalahan yang diajukan yaitu : 1) Bagaimanakah 
penyelenggaraan ujungan di desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, 
Kabupaten Banjarnegara, 2) Bagaimanakah bentuk sajian ujungan di desa 
Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.  

Tujuan Penelitian adalah 1) Mendiskripsikan penyelenggaraan ujungan di 
desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, 2) 
Mendiskripsikan bentuk sajian ujungan di desa Gumelem Kulon, Kecamatan 
Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Manfaat Penelitian antara lain : 1) 
Memberikan pengalaman belajar dalam penulisan ilmiah dalam bidang seni 
tradisional, sehingga dapat meningkatkan pola pikir dalam melakukan penelaahan, 
perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah tentang seni tradisional yang 
tumbuh dan berkembang di masyarakat, 2) Sebagai bentuk sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan kesenian dan lebih luasnya lagi bagi 
pengembangan ilmu-ilmu humaniora, 3) Sebagai sumbangan pemikiran bagi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam usaha penggalian, pelestarian, 
pengembangan, dan pemberdayaan aspek-aspek kesenian daerah, khususnya 
ujungan di desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, 
4) Sebagai salah satu bentuk dokumentasi bagi keberadaan ujungan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan 
analisis permasalahan adalah analisis kualitatif.. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam ujungan mengandung seni, 
olahraga, dan upacara ritual. Ada lima faktor yang berpengaruh terhadap 
keberadaan ujungan yaitu faktor demografi, penduduk, pendidikan, agama, dan 
mata pencaharian. Ujungan dilaksanakan pada tiap terjadi kemarau panjang dan 
dilaksanakan pada akhir mangsa kapat atau awal mangsa kalima (akhir September 
atau awal Oktober). Pelaksanaan ujungan dilakukan dengan cara adu fisik antara 
dua orang pria dewasa dengan bersenjatakan ujung (rotan pemukul). Adu fisik 
dalam ujungan sesungguhnya merupakan proses ritual tradisional yang bertujuan 
untuk meminta hujan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran sebagai berikut : 1) 
Ujungan perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka memperkaya 
khasanah seni ritual tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, 2) 
perlu dilaksanakan regenerasi pemain ujungan untuk meneruskan tradisi ujungan 
di Gumelem Kulon, 3) perlu penelitian lanjutan tentang tindakan ritual pra 
ujungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pola kehidupan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam lingkungan 

tempat manusia melangsungkan hidupnya. Berbagai perilaku budaya 

seringkali ditujukan untuk mensiasati kondisi alam lingkungan. Pola hidupnya 

di tempat yang berbeda akan menghasilkan bentuk budaya yang berbeda pula. 

Misalnya kehidupan daerah pantai barat, dataran tinggi, pantai barat-laut, 

barat-daya, dan lain-lain memiliki ciri budaya yang berbeda satu sama lain 

yang kesemuanya ditujukan bagi kelestarian kehidupan masyarakat 

(Koentjaraningrat,1986:271). 

Salah satu produk budaya yang kelahiran dan keberadaannya sangat 

lekat dengan latar belakang kehidupan dan kondisi geografis alam lingkungan 

masyarakat pendukungnya adalah kesenian. Kayam (1981:38) menyatakan 

bawa kesenian tidak lepas dari masyarakat sebagai salah satu bagian yang 

penting dari kebudayaan. Kesenian adalah ungkapan kreativitas dari 

kebudayaan. Masyarakat yang menyangga kebudayaan dan demikian juga 

kesenian mencipta, memberi peluang untuk bergerak, memelihara, 

menularkan, mengembangkan untuk kemudian mencipta kebudayaan baru. 

Berdasarkan pendapat Kayam, maka kesenian dapat dipahami dalam 

konteks makna sosial yang terkandung didalamnya yang mencerminkan 

kesesuaian antar kesenian dengan nilai-nilai yang mendasar atau pandangan 

hidup masyarakat tentang kekuatan-kekuatan supranatural yang melingkupi 
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kehidupan manusia. Kehidupan masyarakat tradisional biasanya kehadiran 

kesenian erat hubungannya dengan suatu bentuk kepercayaan yang dilatar 

belakangi oleh budaya pemujaan atau penghormatan kepada roh nenek 

moyang. Kesenian dan kepercayaan terpadu menjadi satu sistem upacara yang 

dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan spiritual maupun material. 

Banyak kesenian rakyat yang terpadu dengan kepercayaan masyarakat 

terhadap kekuatan roh leluhur dan kekuatan gaib, seperti : cowongan, ebeg-

lengger, ujungan dan sejenisnya.  

Salah satu dari berbagai bentuk kesenian rakyat di wilayah sebaran 

budaya Banyumas yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap kekuatan 

supranatural adalah ujungan yang merupakan bentuk seni pertunjukan yang 

tersaji melalui adu manusia di lapangan terbuka dengan bersenjatakan rotan. 

Hingga saat ini ujungan masih hidup dan berkembang di desa Gumelem 

Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dapat 

disaksikan setahun sekali pada musim kemarau. Bagi masyarakat di Gumelem 

Kulon, ujungan tidak sekedar hadir sebagai seni pertunjukan, melainkan lebih 

sebagai bentuk upacara ritual yang berkaitan dengan sistem kepercayaan 

masyarakat setempat. Ujungan dilaksanakan dengan tujuan untuk memohon 

kepada Sang Penguasa Alam Semesta akan datangnya hujan demi kelestarian 

hidup warga masyarakat Gumelem Kulon. 

Ujungan dilakukan oleh dua orang pria yang masing-masing membawa 

senjata berupa sebatang rotan dengan panjang kurang lebih 60 centi meter 

(cm). Rotan digunakan untuk memukul lawannya dengan sasaran mulai dari 
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pusar kebawah. Pertarungan dipimpin oleh seorang wasit yang disebut 

wlandang. Satu ronde pertarungan disebut satu pajon. Didalam satu pajon 

inilah para peraga ujungan bertarung dengan lawannya hingga ada salah satu 

yang dinyatakan kalah. Masyarakat setempat percaya bahwa semakin banyak 

darah yang keluar di arena pertarungan maka hujan akan semakin cepat turun. 

Oleh karena itu tiap-tiap peraga ujungan dalam pertarungannya tidak sekedar 

mempertaruhkan kekuatan fisik dan harga diri, melainkan juga melapisi 

dirinya dengan kekuatan-kekuatan gaib agar mampu mengalahkan lawan. 

Sebelum mengikuti ujungan para peraga terlebih dahulu malakukan berbagai 

macam rialat (laku batin dengan cara mengurangi makan dan tidur) seperti 

tirakat, puasa, ngrawot, ngebleng, dan mutih. 

Disisi lain ujungan juga merupakan bentuk upacara ritual tradisional. 

Justru motivasi utama diselenggarakannya ujungan adalah dalam rangka 

memohon datangnya hujan kepada Sang Pencipta. Aktivitas visual yang dapat 

disaksikan dalam penyelenggaraan ujungan lebih sekedar sabagai sarana 

ungkap ekspresi kejiwaan yang proses tujuannya adalah hubungan ritual 

antara manusia dengan Tuhan yang ditujukan demi kelestarian hidup didunia. 

Dalam penyelenggaraan ujungan peran serta penonton menjadi keberhasilan 

dikarenakan adanya semangat dan dukungan, disisi lain penyelenggaraan 

ujungan dianggap berhasil apabila segera turun hujan yang membasahi tanah 

pertanian dan sumber air sebagai usaha bagi kelestarian hidup masyarakat 

setempat. 
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Suatu hal yang menarik dalam penyelenggaraan ujungan di dalamnya 

mengandung tiga unsur sekaligus dalam satu waktu, yaitu aktivasi seni, 

olahraga beladiri, dan upacara ritual minta hujan. Ujungan adalah aktivasi seni 

gerak yang dilakukan di lapangan terbuka dengan peraga berjenis kelamin 

pria. Melalui aktivitas ujungan para peraga mengungkapkan pengalaman 

estetisnya melalui bentuk-bentuk gerak spontan yang diiringi oleh tepuk 

tangan dan sorak penonton yang mengelilinginya arena pertunjukan. Oleh 

karena itu ujungan selain sebagai sarana ekspresi estetis juga dapat berfungsi 

sebagai sarana aktualisasi diri seseorang di lingkungan sosialnya. Berbeda 

dengan yang diungkapkan (Wahyu, 2000:3) bahwa ujungan merupakan ritual 

tradisi yang menggabungkan tiga jenis seni yaitu seni musik (sampyong), seni 

tari silat (uncul) dan seni bela diri tongkat (ujungan). Keistimewaan lain yang 

terdapat pada tradisi ujungan ialah terdapatnya sikap menjujung tinggi nilai 

sportivitas, persaudaraan, rasa nasionalisme dan semangat patriotisme sebagai 

generasi penerus bangsa.  

Ujungan dapat dikategorikan olahraga beladiri karena dilakukan dengan 

mengandalkan kekuatan fisik dan pada akhir ronde (pajon) dinyatakan siapa 

yang menang dan siapa yang kalah. Ujungan merupakan bentuk olahraga 

beladiri tradisional yang menampilkan perang tanding satu lawan dengan 

dipimpin oleh seorang wlandang. Satu hal yang sangat bernuansa sportif 

adalah sekalipun di gelanggang pertarungan masing-masing peraga berusaha 

mengalahkan lawan, setelah di luar arena tidak terjadi dendam di antara 

mereka. 
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Berdasarkan hal tersebut peneliti memiliki sebuah asumsi bahwa 

penyelenggaraan ujungan membuat masyarakat percaya bahwa datangnya 

hujan merupakan cara Tuhan menyelesaikan sebuah perselisihan tujuannya 

untuk mengairi sawah-sawah tepatnya di desa Gumelem Kulon dikarenakan 

kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan. 

Dengan adanya fenomena di atas, mendorong penulis untuk meneliti 

bagaimana penyelenggaraan ujungan dan bagaimana bentuk sajian ujungan di 

desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara. Desa 

Gumelem Kulon dijadikan objek penelitian karena desa Gumelem Kulon 

merupakan desa yang masih memiliki kehidupan masyarakat yang tradisional. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyelenggaraan ujungan di desa Gumelem Kulon, Kecamatan 

Susukan, Kabupaten Banjarnegara? 

2. Bagaimanakah bentuk sajian ujungan di desa Gumelem Kulon, Kecamatan 

Susukan, Kabupaten Banjarnegara? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Dengan menyelaraskan pada rumusan permasalahan, maka tujuan 

dilaksanakannya penelitian ini adalah : 
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1.  Mendiskripsikan penyelenggaraan ujungan di desa Gumelem Kulon, 

Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. 

2.  Mendiskripsikan bentuk sajian ujungan di desa Gumelem Kulon, 

Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Selain tujuan sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini diharapkan 

akan memberikan manfaat antara lain : 

1.  Memberikan pengalaman belajar dalam penulisan ilmiah dalam bidang  

seni tradisional, sehingga dapat meningkatkan pola pikir dalam 

melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah secara 

ilmiah tentang seni tradisional yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat. 

2.  Sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan kesenian dan lebih luasnya lagi bagi pengembangan ilmu-

ilmu humaniora. 

3.  Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banjarnegara dalam usaha penggalian, pelestarian, pengembangan, dan 

pemberdayaan aspek-aspek kesenian daerah, khususnya ujungan di desa 

Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. 

4.  Sebagai salah satu bentuk dokumentasi bagi keberadaan kesenian rakyat 

ujungan 
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E.  Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah, sistematika skripsi secara garis besar diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Bagian awal berisi judul skripsi, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 

2.  Bagian isi terdiri dari lima bab dengan rincian isi dalam setiap bab 

sebagai berikut : 

 Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

 Bab II Landasan Teori, memuat pendapat-pendapat yang dikemukakan 

para ahli yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan 

penelitian sampai dengan pelaksanaan penulisan laporan dan 

pengambilan kesimpulan, antara lain mengenai: 1) kesenian tradisional, 

2) fungsi sosial kesenian, 3) upacara tradisional, dan 4) bela diri dalam 

kehidupan masyarakat. 

 Bab III Metode penelitian berisi tentang  pendekatan penelitian, lokasi 

dan sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

teknik pemeriksaan keabsahan data.  

 Bab VI Hasil Penelitian  dan Pembahasan, memuat gambaran umum desa 

Gumelem Kulon, deskripsi tentang pelaksanaan ujungan, dan kedudukan 

ujungan dalam upacara minta hujan. 

Bab V Penutup berisi mengenai saran dan simpulan  
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Bagian akhir berisi daftar pustaka dan daftar narasumber serta lampiran-

lampiran secukupnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A.  Kesenian Tradisional 

Sedyawati (1981:48) mengatakan bahwa istilah tradisional dapat 

diartikan segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi, sesuai dengan 

kerangka pola-pola bentuk maupun penerapan yang selalu berulang. 

Istilah tradisi sering kali dikatakan dengan pengertian kuno atau sesuatu 

yang bersifat luhur sebagai warisan nenek moyang. Menurut Shils (dalam 

Sedyawati, 1981:3-4) arti yang paling dasar kata tradisi berasal dari kata 

traditium adalah sesuatu yang diberikan atau diteruskan dari masa lalu ke 

masa kini. 

Pengertian tradisi meliputi semua kehidupan yang berpedoman 

ketat pada hal-hal yang sudah-sudah dan aliran-aliran yang telah 

ditentukan oleh angkatan-angkatan sebelumnya. Tradisi bisa dikatakan 

suatu situasi proses sosial yang unsur-unsurnya diwariskan atau 

diturunkan dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain (Humardini, 

1982:2). 

Kesenian tradisional atau bisa dikatakan kesenian asli Indonesia 

terbagi menjadi berpuluh kesenian daerah yang terdiri dari kesenian 

tradisional rakyat dan kesenian tradisional klasik. Kesenian rakyat 

berkembang secara beragan di desa-desa, sedangkan kesenian klasik 

berkembang terutama di pusat-pusat pemerintahan kerajaan di Indonesia. 

Kesenian tradisional itupun mungkin ada dalam bentuk sederhana pada 



10 

10 
 

suku bangsa terasing berupa kesenian lokal atau pada daerah perbatasan 

(Rohidi, 1987:6). 

Sachs (dalam Jazuli, 1994:36) mengatakan bahwa kesenian 

tradisional (tari) memiliki fungsi untuk tujuan magis dan tontonan. 

Tujuan magis maksudnya adalah lingkungan, seperti mendatangkan 

hujan, memperoleh kesejahteraan dan ketentraman hidup (bebas dari 

penyakit, selamat dari rencana kehidupan pribadi) dan sebagainya. Fungsi 

tontonan adalah untuk hiburan atau santapan estetis merupakan 

perkembangan fungsi magis.  

Berdasarkan urauian di atas dapat disimpulkan bahwa kesenian 

tradisional adalah kesenian yang lahir karena adanya dorongan emosi atas 

dasar pandangan hidup dan kepentingan-kepentingan masyarakat 

pendukungnya dengan kaidah-kaidah yang turun-temurun.   

 

B. Fungsi Sosial Kesenian 

Kesenian adalah gejala kebudayaan yang bersifat universal tidak 

ada suatu masyarakat di dunia ini yang tidak mengembangkan kesenian 

hingga sekarangpun kesenian terus tercipta dan berkembang. Kesenian 

tercipta sebagai usaha mengabadikan pengalaman estetis yang disukai 

sehingga dapat “ditangkap” oleh orang lain (Gie,1976). Kesenian adalah 

reproduksi hidup batiniah, afeksi-afeksi dan emosi-emosi 

(Cassirer,1987:209). 
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Perkembangan kesenian selain hadir sebagai sajian estetis juga 

memilki fungsi sosial berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat 

pendukungnya. Di dalam kehidupan sosial, kesenian seringkali tercipta 

secara fungsional yang melibatkan kepentingan-kepentingan pribadi 

ataupun kelompok pada masyarakat pendukungnya. Berbagai bentuk seni 

tradisional telah digunakan sebagai sarana persembahan oleh pemiliknya. 

Dengan demikian kesenian tidak lagi mutlak sebagai sajian estetis, 

melainkan adanya tendensi lain yang berhubungan dengan kepentingan 

masyarakat pendukungnya. Kesenian tidak lagi memilki otoritas sebagai 

sarana hayatan, melainkan lebih fungsional sebagai media bagi 

tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Fungsi seni dipandang dari segi 

kegunaannya terbagi menjadi tujuh macam, yaitu: (1) pemanggil 

kekuatan gaib, (2) penjemput roh baik-baik, (3) penjemput roh untuk 

hadir di tempat pemujaan, (4) peringatan pada nenek moyang yang 

meniru kesigapannya, (5) perlengkapan hubungan sehubungan dengan 

saat-saat tertentu dalam putaran waktu, (6) pelengkap upacara dengan 

tingkat-tingkat hidup seseorang, dan  (7) perwujudan daripada dorongan 

untuk mengungkapkan keindahan semata (Sedyawati,1981:52). 

Kessing (dalam Budhisantoso,1994:8) berpendapat bahwa 

kesenian dalam bentuk apapun perwujudannya mempunyai delapan 

fungsi sosial yang teramat penting artinya sebagai sarana pembinaan 

masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan, yaitu : 

a. Sarana kesenangan  
b. Sarana hiburan 
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c. Sarana pernyataan jatidiri 
d. Sarana integratif 
e. Sarana terapi atau penyembuhan  
f. Sarana pendidikan 
g. Sarana pemulihan ketertiban 
h. Sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis  

 
Agak berbeda dengan pendapat di atas, Bascom (dalam 

Dananjaya,1984:19) mengemukakan bahwa kesenian memiliki empat 

fungsi, yaitu: (1) sebagai sistem proyeksi, (2) sebagai pengesahan pranata 

sosial, (3) sebagai alat pendidikan anak, dan (4) sebagai alat pengawas 

norma-norma masyarakat yang selalu dipatuhi anggota kolektifnya. 

Tentang tari ritual, ada beberapa ciri khas penyelenggaraan tari 

ini, yaitu: (1) harus diselenggarakan pada tempat yang terpilih; (2) harus 

diselenggarakan pada saat yang terpilih sesuai dengan maksud dan tujuan 

dari ritual itu; (3) ditarikan oleh penari atau penari-penari yang terpilih; 

(4) biasanya memerlukan perangkat sesaji; (5) tidak ada penonton, 

sebagai yang hadir di tempat itu dianggap sebagai peserta upacara atau 

jamaah (Soedarsono dkk, 1996:37-38). 

Berdasarkan uraian mengenai fungsi sosial kesenian dapat 

disimpulkan membentuk pribadi ataupun kelompok pada masyarakat 

untuk saling berinteraksi selain itu juga fungsi sosial kesenian juga 

sebagai media bagi tercapainya tujuan-tujuan tertentu bagi masyarakat. 

 

C.  Upacara Tradisional dalam Sistem Religi 

Upacara tradisional merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi 

pelaksanaan sistem religi di dalam komunitas masyarakat tradisional. 
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Menurut Bachtiar dan Turner dalam Geertz (1983:xii) upacara tradisional 

dapat dilihat sebagai aspek religi, dan dapat pula dilihat pula dalam 

perspektif sosiologi menekankan pada aspek kelakuan, yaitu sebagai 

suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan secara tetap menurut  waktu dan 

tempat tertentu, dan untuk peristiwa atau keperluan tertentu. 

Gannep (dalam Koentjaraningrat,1980:74) menyatakan bahwa 

upacara religi merupakan suatu upacara keagamaan yang secara universal 

berfungsi sebagai aktivitas sosial dalam tiap masyarakat di dunia secara 

berulang dengan interval waktu tertentu dengan memerlukan apa yang 

disebut “relativisme” semangat kehidupan sosial. Hal ini disebabkan 

karena ada saat-saat semangat kehidupan menurun, akibatnya akan timbul 

kelesuan dalam masyarakat. Upacara religi atau agama bersama-sama 

mempunyai fungsi sosial untuk mengintensifkan solidaritas masyarakat. 

Motivasi mereka untuk melakukan upacara tersebut karena manusia 

(masyarakat) menghormati adanya makhluk-makhluk halus yang telah 

membantu, memberi keselamatan, member kepuasan keagamaan secara 

pribadi, dan mereka menganggap bahwa melakukan upacara adalah 

kehidupan sosial (Koentjaraningrat, 1980:12). 

Fraser (dalam Koentjaraningrat, 1980:232) menyatakan bahwa 

karena akal manusia dan sistem pengetahuan menusia itu terbatas dalam 

memecahkan masalah-masalah kehidupannya, maka seringkali 

menggunakan kekuatan magic dan atau alam gaib. Magic adalah segala 

perbuatan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-
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kekuatan yang ada pada alam. Perbuatan-perbuatan magic ternyata tidak 

ada hasilnya, maka timbulah religi sampai sekarang. 

Pelaksanaan upacara-upacara ritual yang dilaksanakan oleh 

komunitas masyarakat tradisional tidak lepas adanya pemahaman 

terhadap mitos-mitos dalam kehidupan sosial mereka. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan Peursen (1976:50) bahwa mitos adalah sebuah 

cerita yang merupakan lambing-lambang yang mencetuskan pengalaman 

peristiwa masa lalu. Dengan demikian didalam mitos terkandung unsur-

unsur cerita yang berkembang dari mulut ke mulut, lambing-lambang 

sebagai sarana ungkap ide cerita, serta terjadinya suatu peristiwa yang 

melahirkan pengalaman pada masa lalu. Pemahaman masyarakat terhadap 

mitos biasanya berkaitan dengan kekuatan-kekuatan supranatural yang 

berada di luar wilayah logika. Pemahaman demikian seperti diungkapkan 

Eliade (dalam Susanto,1987:71) bahwa mitos sebagai usaha manusia 

untuk melukiskan lintasan supranatural kedalam dunia. 

Dalam rangka berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan 

supranatural yang melingkupi, manusia yang hidup dalam alam 

kehidupan tradisional banyak menggunakan bantuan kesenian sebagai 

media ungkap dalam upacara-upacara yang ditujukan untuk keperluan itu. 

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hastanto bahwa kebiasan 

demikian merupakan salah satu bentuk perilaku budaya yang lazim 

dilakukan oleh masyarakat tradisional. Kesenian dianggap sebagai wujud 

ekspresi jiwa yang memilki kadar nilai tertinggi melalui aktivitas seni 
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inilah masyarakat tradisional melakukan tindakan-tindakan simbolis yang  

bermakna sebagai bentuk persembahan seluruh jiwa dan raga terhadap 

Sang Pencipta (Hastanto,1990:7). 

Berdasarkan uraian mengenai upacara tradisional dalam sistem 

religi bahwa upacara-upacara ritual yang dilaksanakan oleh komunitas 

masyarakat tradisional tidak lepas adanya pemahaman terhadap mitos-

mitos dalam kehidupan sosial mereka. Dalam upacara-upacara 

dibutuhkan kekuatan-kekuatan supranatural yang diwujudkan melalui 

kesenian sebagai media ungkap. 

 

D.  Bela Diri dalam Kehidupan Masyarakat 

Dalam kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia dikenal 

berbagai ilmu bela diri yang digunakan untuk pertahanan diri seseorang 

menghadapi serangan lawan secara fisik. Salah satu ilmu bela diri yang 

dikenal secara luas adalah pencak silat yang merupakan cabang ilmu bela 

diri tradisional (Mulyono,1998:1). 

Di dalam pencak silat diajarkan cara-cara menghadapi lawan baik 

dengan tangan kosong, senjata tajam, dan senjata tumpul. Menghadapi 

lawan dengan tangan kosong adalah menggunakan daya kekuatan fisik 

tanpa menggunakan alat bantu berupa senjata. Senjata tajam yang lazim 

digunakan dalam pencak silat ialah belati, trisula, pedang, clurit atau 

rambik, dan golok. Sedangkan senjata tumpul yang biasa digunakan ialah 
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tongkat pendek (disebut pentungan, kenut atau stick) dan tongkat panjang 

atau toya (Pinandita,1995:10). 

Dalam beladiri sering diikuti dengan pelajaran tenaga dalam. 

Barthano (1995:12) menyebutkan bahwa dari kenyataan-kenyataan yang 

ada dalam sejarah, maka tenaga sakti yang lebih populer dengan sebutan 

tenaga dalam senantiasa merupakan bahan perbincangan yang tiada 

habis-habisnya, baik di kalangan persilatan, kalangan kebatinan dan 

sebangsanya maupun di kalangan orang biasa; karena ilmu ini memiliki 

suatu kaluarbiasaan yang tiada taranya dan juga menunjukan 

kamurniannya. Setiap orang memiliki tenaga dalam. Aliran tenaga itu 

terdapat pada setiap manusia, hanya karena si manusia tidak mangetahui 

adanya aliran itu; tidak mengetahui cara membangkitkan; tidak “secara 

sadar”, maka seakan-akan aliran tenaga luar biasa tersebut tidak memilki 

fungsi yang sebagaimana mestinya. 

Dalam prakteknya pencak silat tidak terbatas hadir sebagai cara 

mempertahankan diri saja, melainkan juga menjadi seni pertunjukan. 

Pencak silat dalam seni pertunjukan rakyat dimunculkan melalui stalisasi 

menjadi semacam bentuk gerak tari maupun ditampilkan secara langsung 

dalam bentuk gerakan bela diri. Unsur-unsur gerak tari jaipong di Sunda 

dan atraksi pada kesenian aksi mudha dan ujungan di Banyumas adalah 

gerakan-gerakan silat tidak secara langsung ditampilkan secara wantah, 

namun dikombinasikan dengan bentukgerak-gerak tari tertentu sehingga 

lebih terkesan sebagai suatu gerak tarian (Depdikbud,1995:1).  
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Berdasarkan kesimpulan mengenai unsur bela diri dalam 

kehidupan masyarakat bahwa bela diri yang digunakan untuk pertahanan 

diri seseorang menghadapi serangan lawan secara fisik baik dengan 

tangan kosong, senjata tajam, dan senjata tumpul. Selain itu juga 

memerlukan teknik-teknik tenaga dalam contohnya pencak silat sebagai 

bekal untuk memepertahankan diri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji penyelenggaraan dan 

bentuk sajian ujungan adalah pendekatan kualitatif yang memiliki sifat 

deskriptif, menurut Arikunto (2002:89), studi deskriptif adalah 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor 

berpengaruh yang dapat dijadikan fokus penelitian. 

 Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dalam 

rentang waktu tertentu dalam satu lingkungan tertentu dari sejumlah 

individu. Data yang diperoleh berupa data kualitatif yang menggambarkan 

dan menguaraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan dan bentuk sajian ujungan.  

 

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di desa 

Gumelem Kulon, kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara. 

Peneliti mengambil lokasi di desa Gumelem Kulon, kecamatan 

Susukan, kabupaten Banjarnegara dengan pertimbangan sebagai 

berikut : 

a. Desa Gumelem Kulon desa agraris yang sebagian besar 

penduduknya masih bertani dan sering mengalami kekeringan. 
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b. Desa yang masih rutin menyelenggarakan ujungan. 

c. Salah satu desa yang masih terdapat satu grup atau kelompok 

ujungan yaitu Sabet Mertayuda. 

2. Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan dan 

bentuk sajian ujungan. Subyek penelitian ini adalah sesepuh, 

wlandang, botoh, peserta peraga, penonton atau masyarakat. Obyek 

penelitian ini adalah penyelenggaraan ujungan dan bentuk sajian 

ujungan. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan, keterangan atau informasi yang benar dan 

dapat dipercaya sehingga data yang relevan, akurat dan reliabel. 

Sesuai dengan tujuan penelitian ujungan di desa Gumelem kulon, 

Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara maka peneliti akan 

menggali mengenai penyelenggaraan, yang meliputi waktu dan tempat, 

peserta peraga, wlandang dan botoh, penonton dan bentuk sajian mulai 

dari tahap persiapan hingga tahap penyelesaian ujungan di desa Gumelem 

Kulon, kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan 

pengumpulan dokumen.    
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1. Observasi  

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: a) observasi non 

sistematis adalah pengamatan tidak mengggunakan instrument 

pengamatan, b) observasi sistematis adalah pengamatan dengan 

menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan (Arikunto, 

1998:133).  . 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati dan 

membuat catatan deskriptif secara selektif terhadap penyelenggaraan dan 

bentuk sajian ujungan di desa Gumelem Kulon. Observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis yaitu dengan 

menggunakan pedoman observasi. 

Peneliti mengadakan pengamatan terhadap proses penyelenggaraan 

dan bentuk sajian ujungan. Dalam teknik ini yang terpenting adalah 

melihat secara langsung penyelenggaraan dan bentuk sajian ujungan di 

desa Gumelem Kulon. 

Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa : 

a. Penyelenggaraan ujungan dilaksanakan pada setiap musim kemarau, 

saat persawahan mulai mengering tepatnya dilaksanakan pada hari 

Jumat Kliwon.  

b. Letak desa Gumelem Kulon sangat strategis, mudah dijangkau dengan 

menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Kondisi 

desa nya pun masih memiliki kehidupan masyarakat tradisional. 
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2. Wawancara 

James P. Chaplin (dalam Kartono, 1996:187) berpendapat bahwa 

interview atau wawancara adalah percakapan dengan bertatap muka 

dengan tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai 

kepribadian individu atau tujuan-tujuan penyuluhan atau tujuan terapis. 

Menurut Arikunto (2002:202) secara garis besar ada dua macam 

pedoman wawancara yaitu : 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. 

b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check list. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data 

melalui percakapan dengan informan. Dalam penelitian ini digunakan 

pedoman wawancara semi struktur. Mula-mula peneliti menanyakan 

serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu 

diperdalam dalam mencari keterangan lebih lanjut. Melalui cara ini 

jawaban yang diberikan informan diharapkan bisa melengkapi data yang 

dibutuhkan. Wawancara dilakukan kepada sesepuh desa, mantan pemain 

ujungan, wlandang sebagai cek balik informasi dari pihak yang terkait 

dengan ujungan di desa Gumelem Kulon. 

Wawancara dengan sesepuh desa dilaksanakan di kediamannya 

sesuai dengan perjanjian dengan pihak terkait yaitu dengan menentukan 

jadwal pertemuan dengan sesepuh desa terlebih dahulu. Hal ini 
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dikarenakan kesibukan sesepuh desa baik di dalam maupun di luar desa 

Gumelem Kulon. 

Wawancara dengan wlandang dilakukan pada tanggal 27 

September 2008 setelah beliau pulang bekerja agar tidak mengganggu 

pekerjaannya yaitu sebagai petani karena jam kerja lebih banyak di sawah 

dari pada di rumah sehingga harus melakukan perjamjian dulu apabila 

ingin bertemu. 

Wawancara dengan mantan pemain ujungan dilakukan pada jam 

kerja pada sela-sela waktu senggangnya agar tidak mengganggu 

pekerjaan beliau, yaitu  sebagai penilik kebudayaan. Wawancara juga bisa 

dilakukan pada saat diluar jam kerja dengan melakukan perjanjian karena 

peneliti dapat lebih banyak lagi bertanya mengenai ujungan. 

Metode pencatatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

media, media yang digunakan adalah media pencatat (buku dan alat tulis) 

dan media perekam gambar (kamera foto). Dengan menggunakan media 

tersebut diharapkan dapat menghadirkan data yang jelas dan valid serta 

sebagai bukti pelaksanaan penelitian terhadap penyelenggaraan ujungan 

dan bentuk sajian ujungan di desa Gumelem Kulon. 

Wawancara tersebut dilakukan peneliti dengan mempersiapkan 

materi wawancara yang ditujukan kepada informan. Jawaban yang 

diberikan informan diharapkan dapat melengkapi data yang dibutuhkan. 

Adapun informan tersebut adalah : 
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a. Sanwarji sesepuh desa Gumelem Kulon pada tanggal 27 April 2008 

dengan materi wawancara mengenai riwayat ujungan, syarat 

mengikuti ujungan dan cara memilih ujungan. Data yang diperoleh 

berupa penjelasan dan rangkuman yang berupa catatan kecil 

mengenai ujungan. 

b. Mulyareja dan Makun wlandang dalam ujungan dengan materi 

mengenai penyelenggaraan ujungan, kegiatan yang dilakukan setelah 

turun hujan dan perkembangan ujungan. Data yang diperoleh dari 

hasil wawancara tanggal 27 September 2008 berupa keterangan 

penyelenggaraan ujungan, kegiatan setelah turun hujan dan 

perkembangannya. 

c. Marjono dan Wiryareja sebagai mantan pemain ujungan, pada tanggal 

6 Oktober 2008. Data yang diperoleh berupa keterangan mengenai 

cara menyerang dan menghindari lawan serta kaitan ujungan dengan 

minta hujan. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik mencari data yang berkenaan 

dengan hal-hal atau variable yang berupa cacatan, transkip buku, surat 

kabar, majalah prasasti, notulen rapat, legger, agenda, foto dan 

sebagainya (Arikunto, 2002:188). 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data-data yang tepat dan akurat dalam penyelenggaraan 

ujungan dan bentuk sajian ujungan. Dokumen yang dijadikan sumber 
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data dokumentasi penelitian ini adalah program-program yang 

direncanakan dalam penyelenggaraan ujungan dan bentuk sajian ujungan. 

bentuk dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian 

ini meliputi : catatan tentang ujungan, buku tentang riwayat ujungan, 

monografi tentang keadaan penduduk dan video ujungan yang diambil 

pada tahun 2004. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk tujuan ketetapan kenyataan, 

generalisasi empiris, dan penetapan konsep. Ketetapan kenyataan yang 

dimaksud di sini adalah tingkat faktual, bukti yang diperoleh di lapangan 

untuk mengecek kebenaran bukti awal. Generalisasi empiris adalah upaya 

menggeneralisasikan fakta-fakta empiris yang diperoleh di lapangan 

dengan hal-hal lain yang sejenis. Adapun penetapan konsep adalah 

dimungkinkannya kajian-kajian baru melalui penelitian di lapangan 

menjadi bagian dari pekerjaan menyusun teori (Moleong,1998:207-209). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ujungan di 

desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak berdasarkan 

perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang 

diungkapkan secara deskriptif. 

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang 

diperoleh baik observasi, wawancara maupun dokumentasi langkah 
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selanjutnya adalah mengklasifikasikan data, yaitu mengelompokkan data 

berdasarkan permasalahan yang handal dikaji reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menggambar,menggolongkan, mengarah dan 

membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi catatan secara tertulis 

di lapangan mengenai pelaksanaan kegiatan ujungan. Mendiskripsikan 

data artinya menyajikan data hasil penelitian yang telah diklasifikasikan 

dan direduksi dengan kata-kata, kemudian menginterprestasikan data 

sehingga data-data penelitian tersebut dapat disajikan sesuai fakta dan 

memiliki makna. Proses selanjutnya adalah menyimpulkan dari hasil 

penelitian ujungan di desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan, 

kabupaten Banjarnegara. 

 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan suatu strategi yang 

digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang diperoleh 

dari penelitian supaya hasil upaya penelitiannya itu benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dari segala segi (Moleong, 1998:171). 

 Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

digunakan adalah Trianggulasi. Menurut Moleong (1998:178) trianggulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan 

terhadap data itu. 
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 Teknik trianggulasi dilakukan melalui 3 cara, yaitu : trianggulasi 

sumber, trianggulasi metode dan trianggulasi teori. 

1. Trianggulasi sumber 

Trianggulasi sumber adalah membandingkan data mengecek balik 

derajat kepercayaan adanya informasi. Pengecekan balik derajat 

kepercayaan dapat dilakukan dengan cara : a) peneliti membandingkan 

data hasil pengamatan atau observasi di lapangan tentang penyelenggaraan 

ujungan dan bentuk sajian ujungan dengan hasil wawancara, b) peneliti 

membandingkan apa yang disampaikan oleh informan penelitian dengan 

apa yang terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara melihat secara 

langsung penyelenggaraan ujungan dan bentuk sajian ujungan di desa 

Gumelem Kulon, c) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

dokumen. Peneliti membandingkan keterangan Sanwarji tentang 

penyelenggaraan ujungan dan bentuk sajian ujungan dengan data yang 

telah ada dalam dokuman foto dan catatan-catatan mengenai ujungan. 

2. Trianggulasi metode 

  Trianggulasi metode adalah pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. Setelah memperoleh 

data dari beberapa sumber informan, peneliti melakukan pengecekan 

kembali dengan informan lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

daengan metode yang sama. Hal ini dilakukan peneliti karena informan 

tidak hanya satu orang. Keterangan yang diperoleh tentang 

penyelenggaraan ujungan dan bentuk sajian ujungan yang disampaikan 
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oleh informan kunci yaitu Sanwarji sebagai sesepuh desa kemudian 

dibandingkan dengan informasi dari informan pendukung (wlandang, 

mantan pemain, orang yang terkait dengan ujungan). Pengecekan 

dilakukan oleh peneliti secara langsung ke desa Gumelem Kulon dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. 

3. Trianggulasi teori 

 Trianggulasi teori adalah peneliti menggunakan beberapa sumber 

buku sebagai acuan teoritis, karena tidak mungkin peneliti hanya 

menggunakan satu teori untuk dapat memeriksa derajat kepercayaan suatu 

data informasi. Setelah memakai teori dari berbagai sumber selanjutnya 

peneliti menarik kesimpulan dengan didukung data-data yang sudah ada. 

 Peneliti menggunakan beberapa sumber buku sebagai acuan teori 

(referensi), sehingga peneliti bisa membandingkan antar teori yang satu 

dengan teori yang lain. Peneliti mengecek kembali antara teori dengan 

hasil yang dicapai pada penelitian. Data mengenai penyelenggaraan 

ujungan dan bentuk sajian ujungan dicek kembali kesesuaiannya dengan 

teori yang digunakan. Peneliti melaporkan hasil penelitian dengan 

penjelasan-penjelasan dari narasumber sehingga diperoleh derajat 

kepercayaan data yang diperoleh dari penelitian mengenai 

penyelenggaraan ujungan dan bentuk sajian ujungan di desa Gumelem 

Kulon.   
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E. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan kerangka berfikir diatas dapat diuraikan bahwa dalam 

penyelenggaraan ujungan yang harus dilakukan adalah menentukan waktu 

dan tempat pelaksanaan, adanya peserta peraga, wlandang dan botoh yaitu 

orang yang memimpin dan mengatur jalannya pelaksanaan ujungan juga 

adanya penonton yang turut meramaikan dalam penyelenggaraan. 

Bentuk sajian dalam ujungan merupakan tahap-tahap dimana 

pelaksanaan dari awal hingga akhir dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

penyelenggaraan 

Olah raga

Masyarakat 

penonton 

Wlandang dan 
botoh 

Peserta peraga 

Waktu dan tempat 

Aktivasi seni

Tahap penyelesaian

Uluk ujung

Tahap pelaksanaan

Tahap persiapan

Ujungan 

Busana dan properti

Bentuk sajian

Upacara ritual 
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1. Tahap persiapan  

Merupakan tahap dimana sesepuh desa mulai menentukan lokasi, 

waktu maupun hal-hal lainnya. 

2. Tahap pelaksanaan 

Dimana wlandang dan botoh melaksanakan tugasnya masing-

masing, wlandang adalah wasit yang bertugas memimpin pertandingan 

sedangkan botoh adalah orang yang mengatur peraga yang akan maju ke 

arena pertandingan. 

3. Uluk ujung 

Uluk ujung yang mempunyai arti melempar pemukul ke atas pada 

saat salah satu lawan mengalami kritis ditengah pertandingan, tujuannya 

agar menghindari salah seorang dari peserta cedera. 

4. Tahap penyelesaian 

Merupakan berakhirnya pertarungan dalam ujungan dan salah satu 

diantara peserta peraga dinyatakan menang dan setelah hujan turun ditutup 

dengan slametan yaitu membuat nasi tumpeng. 

5. Busana dan properti 

Berfungsi untuk mengamankan atau melindungi bagian-bagian tubuh 

tertentu agar tidak sampai mengalami cedera. Properti yang digunakan 

yaitu : (1) Tapuk, (2) Mukejer, (3) Slawer, (4) Amben, (5) ujung atau rotan 

tumpul, dan (6) udhel atau sarung tangan. 

 Ujungan di dalamnya juga mengandung tiga unsur yaitu aktivasi 

seni, olah raga, dan upacara ritual yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1. Aktivasi seni 

Aktivasi seni dilakukan oleh peraga berjenis kelamin pria yang 

mengungkapkan melalui bentuk-bentuk gerak spontan dengan tepuk 

tangan dan sorak penonton, selain sebagai sarana ekspresi estetis ujungan 

juga berfungsi sebagai sarana aktualisasi diri seseorang di lingkungan 

sosialnya. 

2. Olah raga  

Ujungan juga saling berkaitan dengan upacara minta hujan 

dikarenakan kemarau penjang yang melanda desa Gumelem Kulon dan 

sekitarnya. Kekeringan menjadikan mereka saling bertarung satu sama lain 

untuk mempertahankan hidupnya, dengan demikian Tuhan akan 

memberikan kemurahan pada manusia berupa hujan yang sangat 

dibutuhkan untuk mengairi sawah. 

3. Upacara ritual 

 Ujungan merupakan bentuk upacara ritual tradisional karena 

sebelum penyelenggaraan ujungan peraga masih melakukan semacam 

tirakat, pati geni, ngrewot yang tujuannya untuk membekali diri dalam 

pertarungan. Diselenggarakannya ujungan adalah dalam rangka memohon 

datangnya hujan kepada Sang Pencipta.  

Ujungan dapat diselenggarakan karena adanya dukungan dari 

masyarakat yang merupakan keberhasilan dari penyelenggaraan ujungan 

karena masyarakat yang membutuhkan hujan untuk mengairi sawah 

mereka terutama di desa Gumelem Kulon. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa Gumelem Kulon 

1. Luas Wilayah 

Desa gumelem Kulon merupakan salah satu desa di kecamatan 

Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Desa Gumelem Kulon memiliki luas 

812.90 ha yang terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi (Pegunungan 

Serayu).   

Sebelah timur  :  desa Gumelem Wetan 

Sebelah utara  :  desa Susukan 

Sebelah barat  :  desa Penerusan Wetan 

Sebelah selatan : hutan yang sebagian diantaranya masuk wilayah 

kecamatan Sumpiuh, kecamatan Susukan, 

kabupaten Banyumas 

Keempat desa tersebut berada dalam satu wilayah kecamatan Susukan, 

kabupaten Banjarnegara.  

Dataran rendah desa Gumelem Kulon terdiri atas lahan pertanian 

(sawah dan ladang), perkebunan, dan pemukiman penduduk. Adapun pada 

dataran tinggi terdiri atas hutan dan perkebunan. Berdasarkan Data 

Demografi Desa Gumelem Kulon Tahun 2008, dari keseluruhan luas 

wilayah, secara statistik desa ini dapat dirinci sebagai berikut : 
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Tabel 1 

Data Demografi Desa Gumelem Kulon 2008 

No. Penggunaan Lahan Luas 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 

Pengairan Irigasi 
Pengairan Setengah Teknis 
Sawah Sederhana 
Sawah Tadah Hujan 
Pekarangan/bangunan 
Tegalan/kebunan 
Padang Gembala 
Tambak Kolam 
Hutan 
Lain-lain 

  35,00 ha 
  35,00 ha 
  27,00 ha 
  25,00 ha 
138,61 ha 
178,82 ha 
213,86 ha 
   0,57 ha 
119,00 ha 
  42,23 ha 

Jumlah 812,90 ha 
      Sumber : Monografi Desa Gumelem Kulon Tahun 2008 

Berdasarkan data tabel 1 di atas, dari keseluruhan lahan yang ada 

sebagian besar berupa lahan pertanian, yaitu seluas 300,82 ha yang terdiri 

pengairan irigasi 35,00 ha, pengairan setengah teknis 35,00 ha, sawah 

sederhana 27,00 ha, sawah tadah hujan 25,00 ha dan tegalan/kebunan 

178,82 ha. Dari keseluruhan luas desa apabila ditambah dengan hutan 

bahkan mencapai luas 419,82 ha. Melihat kondisi pemanfaatan lahan 

tersebut menunjukkan desa Gumelem Kulon merupakan desa agraris yang 

sangat membutuhkan air yang cukup untuk pengolahan lahan garapan 

pertanian. Oleh karena itu sangat wajar jika ketika kehidupan masyarakat 

di Gumelem Kulon masih berpola tradisional dilakukan usaha-usaha 

tertentu untuk mendatangkan air (hujan), termasuk di dalamnya melalui 

penyelenggaraan ujungan. 
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2. Penduduk 

Penduduk desa Gumelem Kulon berjumlah 9.803 jiwa yang terdiri 

atas anak-anak (0 – 14 tahun) 2.878 jiwa, usia produktif (15 – 49 tahun) 

5.023 jiwa dan usia lanjut (50 tahun keatas) 1.902 jiwa. Menurut 

Monografi Desa Gumelem Kulon Tahun 2008 dari jumlah tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut : 

Tabel 2 

Data Penduduk Desa Gumelem Kulon 2008 

 Golongan Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 
l. 
m. 

0 – 4 
5 – 9 

10 – 14  
15 – 19 
20 – 24 
25 – 29 
30 – 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 
50 – 54 
55 – 59 

60 + 

352 
406 
557 
544 
409 
285 
296 
329 
336 
318 
311 
310 
323 

519 
591 
453 
544 
514 
249 
306 
293 
300 
300 
326 
329 
303 

    871 jiwa 
    997 jiwa 
 1.010 jiwa 
 1.088 jiwa 
    923 jiwa 
    534 jiwa 
    602 jiwa 
    622 jiwa 
    636 jiwa 
    618 jiwa 
    637 jiwa 
    639 jiwa 
    626 jiwa 

Jumlah 9.803 jiwa 
      Sumber : Monografi Desa Gumelem Kulon Tahun 2008 

Dari keseluruhan jumlah penduduk di desa Gumelem Kulon dapat 

dibagi menjadi tiga golongan, yaitu anak-anak berusia 0 – 14 tahun 

sebanyak 2.878 jiwa, usia produktif 15 – 49 tahun sebanyak 5.023 jiwa 

dan usia 50 tahun keatas sebanyak 1.902 jiwa. Dalam konteks 

berlangsungnya tradisi ujungan, kelompok usia 50 tahun keatas adalah 

kelompok masyarakat yang pernah mengalami pada saat-saat desa 

Gumelem Kulon masih dalam kondisi belum dirambah modernisasi. Oleh 
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karena itu kelompok usia 50 tahun keatas adalah pendukung utama 

keberadaan kesenian ujungan di daerah Gumelem Kulon. Adapun 

kelompok usia 15 – 49 tahun yang merupakan kelompok usia produktif 

adalah generasi penerus yang pada masa sekarang dan masa yang akan 

datang menjadi kelompok pelestari (penerus) tradisi ujungan. 

 

3. Agama  

Berdasarkan catatan pada Monografi Desa Gumelem Kulon Tahun 

2008 seluruh penduduk desa Gumelem Kulon beragama Islam. Meskipun 

demikian ternyata di desa Gumelem Kulon masih tumbuh subur berbagai 

macam kepercayaan termasuk di dalamnya Islam Abangan yang menurut 

Clifford Geertz merupakan salah satu varian dalam agama Islam yang 

dipengaruhi oleh tradisi asli daerah setempat dan secara luas dihubungkan 

dengan elemen petani (Geertz,1983:8). 

Hingga tahun 2008 belum ada penelitian khusus mengenai varian 

Islam Abangan di Gumelem Kulon, namun kentalnya kepercayaan akan 

mistik masih nampak dalam tindakan maupun tutur kata yang 

menunjukkan bahwa pola pikir mereka masih diliputi oleh pemahaman 

akan ajaran animisme dinamisme. Tindakan-tindakan yang berkaitan 

dengan sistem kepercayaan tersebut dapat dicontohkan melalui 

pelaksanaan ujungan. Adapun dalan tutur kata sering terdengar ucapan-

ucapan yang mengarah pada pemahaman animisme dinamisme. Sebagai 
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contoh ucapan yang terlontar pada saat wawancara dengan Sanwarji, 

sebagai berikut : 

“carane menggaota tetanen menika nggih mboten saged dilakoni 
keyambek, ning nggih kedah sesambetan kaliyan sedaya Luhur 
ingkang ngreksa dhusun. Nggih Luhur menika ingkang njampangi 
salaku jantrane tiyang-tiyang sedhusun segede waras slamet 
anggenipun sami nyambut damel. (Cara bertani tidak dapat 
dilaksanakan sendiri, tetapi harus berhubungan dengan semua 
leluhur yang melindungi desa. Ya leluhur itulah yang memberikan 
perlindungan terhadap segala tingkah laku orang-orang sedesa agar 
selamat dalam bekerja) (Sanwarji,wawancara : 27-4-2008). 

 
Pemahaman terhadap keberadaan sang pencipta tidak sekedar 

terlihat melalui hal-hal yang bersifat tindakan, tetapi juga terbesit melalui 

ungkapan-ungkapan seperti : gulu bolong ana sing mbolongi (leher lubang 

ada yang melubangi). Ungkapan-ungkapan tentang keagungan Sang 

Pencipta hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk totalitas 

kepasrahan diri manusia kepada Tuhan yang terjabar dalam kehidupan 

keseharian. 

Masih tumbuh suburnya varian Islam Abangan di Gumelem Kulon 

merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi terus berlangsungnya 

tradisi ujungan di daerah Gumelem Kulon. Kelompok penganut Islam 

Abangan mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib yang dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia. Tradisi ujungan merupakan salah satu 

perwujudan dari adanya kepercayaan animisme-dinamisme yang masih 

dipahami secara kuat dalam Islam Abangan. Melalui ujungan masyarakat 

Gumelem Kulon percaya kekuatan-kekuatan gaib yang menyelimuti 

kehidupan manusia akan membantu mereka dengan mendatangkan hujan 
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yang sangat diperlukan untuk pengolahan lahan pertanian yang menjadi 

penghidupan sehari-hari. 

 

4. Pendidikan 

Warga usia sekolah di desa Gumelem Kulon berjumlah jiwa yang 

terdiri atas sebagian dari usia antara 5 – 19 tahun. Dari keseluruhan warga 

usia sekolah itu tersebar mlai tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Akademi, dan Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan data pada Monografi Desa Gumelem Kulon tahun 2008 

tingkat pendidikan warga desa Gumelem Kulon adalah sebagai berikut : 

Tabel 3 
Data Pendidikan Penduduk Desa Gumelem Kulon 

Tahun 2008 

 Tingkat Pendidikan Jumlah 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

SD 
SLTP 
SMU/SMK 
Akademi/Perguruan Tinggi 
Tidak Tamat SD 
Belum Tamat SD 
Tidak Sekolah  

 2.015 jiwa 
   475 jiwa 
  127 jiwa 
     64 jiwa 
   761 jiwa 
   981 jiwa 
   315 jiwa 

Jumlah 4.689 jiwa 
      Sumber : Monografi Desa Gumelem Kulon Tahun 2008 

Di desa Gumelem Kulon terdapat tiga sekolah dasar dan satu 

SLTP. Ketiga SD tersebut yaitu SD Gumelem Kulon I, SD Gumelem 

Kulon II dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Gumelem Kulon. Adapun 

SLTP Negeri I Susukan. Dengan kondisi demikian bagi warga yang akan 
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melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan 

melaksanakannya di tempat lain, missal SMU Negeri Klampok, Unsoed 

Purwokerto dan lain-lain. 

Berdasarkan data tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 

masyarakat desa Gumelem Kulon cenderung masih rendah, yaitu dari 

jumlah keseluruhan penduduk 9.803 jiwa, 2.015 jiwa diantaranya hanya 

lulus SD dan 315 jiwa tidak sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan 

merupakan salah satu pemicu bagi rendahnya tingkat perkembangan pola 

pikir ke arah modernisme, sehingga paling tidak hingga saat sekarang pola 

kehidupan tradisional masih cukup lekat dalam diri masyarakat desa 

Gumelem Kulon. Dalam kaitannya dengan keberadaan ujungan, sesuai 

dengan awal perkembangannya bahwa ujungan lahir dalam lingkungan 

masyarakat yang berpola pikir tradisional. Dengan demikian masih 

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa Gumelem Kulon 

merupakan salah satu penyebab yang menjadikan tradisi ujungan masih 

terus berlangsung.   

 

5. Mata Pencaharian 

Bertani adalah sumber mata pencaharian utama sebagian besar 

penduduk desa Gumelem Kulon. Lahan pertanian berupa lahan kering 

(ladang) dan lahan basah (sawah). Areal persawahan dapat dibagi menjadi 

tiga macam, yaitu areal tadah hujan, irigasi teknis, dan irigasi setengah 

teknis. Bagi penduduk yang tidak memiliki lahan yang mencukupi 
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kebutuhan keluarga biasanya berupaya mencukupi dengan cara menjadi 

buruh tani, bekerja kepada warga yang memiliki lahan luas. 

Selain bertani ada pula mata pencaharian lain yang menjadi sumber 

penghidupan warga Gumelem Kulon, yaitu menjadi pedagang, pegawai 

negeri, pengusaha dan lain-lain. Berdasarkan data Monografi Desa 

Gumelem Kulon dapat dirinci sebagai berikut : 

Tabel 4 
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Gumelem Kulon 

Tahun 2008 

 Jenis Pekerjaan Jumlah 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 

Petani 
Buruh Tani 
Buruh Bangunan 
Buruh Industri 
Pedagang  
Pegawai Negeri 
Pengangkutan  
Pengusaha 
Pensiunan  

1.753 orang 
285 orang 
292 orang 
236 orang 

1.673 orang 
47 orang 
6 orang 
5 orang 
35 orang 

      Sumber : Monografi Desa Gumelem Kulon Tahun 2008 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui di desa Gumelem Kulon 

terdapat 1.753 orang petani dan 285 orang buruh tani. Dengan demikian 

penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 2.038 

orang. Mereka menanam padi dan palawija yang dapat dipergunakan 

sebagai makanan pokok seperti jagung, ketela rambat, ubi kayu, kedelai 

dan lain-lain. Ada pula penduduk yang memiliki profesi lain, namun 

demikian bukan berarti mereka bukan petani. Pada umumnya meskipun 

banyak warga berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri ataupun 

pengusaha, mereka tetap memiliki lahan pertanian yang dalam 
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penggarapannya dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain 

(buruh tani). Ada pula yang dikerjakan oleh orang lain dengan cara maro 

yaitu pekerjaan pertanian digarap orang lain dan hasilnya dibagi dua 

dengan si penggarap. 

Begitu banyaknya profesi petani di Desa Gumelem merupakan 

faktor pendukung bagi tetap berlangsungnya tradisi ujungan. Para petani 

yang sebagian besar terdiri atas petani tradisional sangat bergantung pada 

turunnya hujan. Terlebih lagi air yang dipergunakan sebagai sumber irigasi 

setengah teknis di daerah itu diambil dari Sungai Sapi yang pada saat 

musim kemarau aliran airnya sangat kecil sehingga sistem irigasi tidak 

berfungsi. Kondisi demikian telah memberikan pengaruh yang kuat bagi 

tetap diselenggarakannya ujungan pada saat terjadi musim kemarau 

panjang. 

 

B. Riwayat Ujungan 

Belum ada sumber yang dapat menerangkan secara tegas mengenai 

riwayat ujungan. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapa 

narasumber telah berhasil diketahui riwayat ujungan yang dalam 

pelaksanaannya digunakan sebagai sarana minta hujan.  

Secara visual ujungan berupa pertandingan antara dua orang dengan 

cara saling pukul menggunakan rotan yang disebut dengan istilah ujung. 

Adapun secara filosofis dapat diartikan bahwa istilah “ujungan” berasal dari 

kata “ujung” yang berarti puncak yang dikandung maksud ujungan 
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merupakan bentuk dari puncak kehendak manusia yang menginginkan 

datangnya hujan bagi kelestarian kehidupan di dunia. 

Tiga narasumber yaitu Sanwarji, Mulyareja dan Makun 

(wawancara:27-9-2008) menyebutkan bahwa ujungan bermula dari 

perkelahian antara warga desa Gumelem Kulon dengan desa Penerusan. 

Kedua desa yaitu Gumelem Kulon dan Penerusan saling berbatasan dan sama-

sama berada dalam satu wilayah kecamatan Susukan. Adapun secara lengkap 

riwayat ujungan dapat diuraikan sebagai berikut: 

Gumelem Kulon dan Penerusan adalah desa agraris. Penghidupan 

penduduk desa bersumber dari hasil pertanian. Penggarapan pertanian di 

Gumelem Kulon dan Penerusan yang berakibat terjadinya bentrokan fisik. 

Penduduk Gumelem Kulon dan Penerusan saling baku hantam untuk 

mendapatkan suplai air bagi sawahnya. Salah seorang sesepuh desa 

mempunyai ide untuk menyelesaikan perselisihan, yaitu dengan cara mengadu 

warga yang memilki kekuatan fisik prima atau kekuatan ilmu satu lawan satu 

sebagai wakil desa masing-masing. Pemenang dari perang tanding selanjutnya 

akan berhak mengatur suplai air ke sawah-sawah di kedua desa tersebut. 

Sesuai dengan kesepakatan bersama maka dilaksanakanlah pertarungan warga 

kedua desa tersebut. Pertarungan dilaksanakan pada siang hari bertempat di 

tanah lapang dengan menggunakan sebatang rotan sebagai alat pemukul. 

Pertarungan bisa terjadi sampai mejelang matahari tenggelam apabila 

masih sama-sama unggul dan belum dapat diketahui pemenangnya untuk 

mendapatkan suplai air. Pertarungan akan dilanjutkan pada hari berikutnya, 
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apabila belum juga diketahui siapa yang kalah dan siapa yang menang. 

Demikian seterusnya, pertarungan dilaksanakan berhari-hari dan dapat 

diketahui siapa yang unggul, sampai pada akhirnya di tengah berlangsungnya 

pertarungan datanglah hujan besar yang mengguyur arena pertarungan. 

Masyarakat setempay percaya bahwa semakin banyak darah yang keluar di 

arena pertarungan maka hujan akan semakin cepat turun. Semua orang yang 

ada di tempat pertarungan menganggap bahwa datangnya hujan adalah puncak 

atau ujung yang merupakan cara Tuhan menyelesaikan pertikaian kedua warga 

desa. Mereka berfikir bahwa penyebab pertikaian adalah air untuk keperluan 

pengairan sawah dan Tuhan telah memperhatikan umat-Nya yang tengah 

dirundung permasalahan dengan menurunkan hujan. 

Peristiwa pertarungan antar warga Gumelem Kulon dan Penerusan 

ternyata telah memberikan inspirasi bagi penduduk desa Gumelem Kulon dan 

Penerusan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan segera menurunkan hujan 

apabila di tengah musim kemarau dilaksanakan pertarungan antar kedua warga 

desa. Oleh karena itu pada musim kemarau di tahun-tahun berikutnya 

penduduk Gumelem dan Penerusan Wetan selalu mangadakan pertarungan 

antar kedua warganya yan bertujuan untuk mendatangkan hujan. Pertarungan 

antar warga disebut dengan istilah ujungan yang berasal dari kata ujung yang 

berarti penyelesaian permasalahan yang telah mencapai ujung (puncak 

permasalahan). 
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C. Kaitan Ujungan dengan Upacara Minta Hujan 

Ujungan adalah media ungkap suasana batin sebuah komunitas 

masyarakat tentang keinginan akan turunnya hujan. Sebagai komunitas petani 

tradisional, masyarakat desa Gumelem Kulon tentu saja sangat membutuhkan 

datangnya hujan untuk mengairi sawah yang menjadi sumber penghidupan. 

Apabila musim kemarau terlalu panjang, akibat yang segera dapat dirasakan 

adalah penderitaan yang diakibatkan oleh kekeringan yang melanda seluruh 

desa. Masyarakat Gumelem Kulon merasakan penderitaan akibat kekeringan 

sebagai cobaan Tuhan yang dirasakan seluruh warga. Peristiwa kekeringan 

telah membuat masyarakat seringkali merasa frustasi sehingga memungkinkan 

terjadinya emosi yang tidak terkendali diantara warga, terutama berkaitan 

dengan pembagian air gunung yang mengalir kecil sehingga tidak cukup untuk 

mengaliri sawah. Apabila emosi antar warga sudah tidak terkendali sangat 

mungkin terjadi perkelahian antar warga yang berebut air.  

Ujungan menggambarkan perkelahian antara dua kelompok. 

Penggambaran perkelahian dilakukan secara nyata dalam bentuk adu fisik 

menggunakan ujung atau rotan sebagai alat pemukul. Namun demikian 

sebagai bentuk seni sekaligus olahraga tradisional, di dalamnya terdapat 

aturan-aturan main yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang saling 

berhadapan. Peraga ujungan tidaka dapat sembarang memukul lawan. Peraga 

ujungan hanya diperbolehkan memukul mulai dari pusar kebawah (sampai 

kemata kaki). Didalam pelaksanaan ujungan juga terdapat wlandang (wasit) 

yang bertugas mengatur jalannya pertandingan. Wlandang lah yang 
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bertanggung jawab memimpin pertadingan, menjadi sang pengadil yang 

berhak menentukan siapa kalah dan siapa yang menang. 

Secara filosofis, ujungan adalah bentuk visualisasi dari keadaan batin 

masyarakat desa Gumelem Kulon mengenai jeritan hati atas penderitaan yang 

dialami sebagai akibat terjadinya kemarau panjang. Masyarakat Gumelem 

Kulon memiliki kepercayaan dengan mengadakan adu kekuatan melalui 

ujungan maka Tuhan Semesta Alam akan menyaksikan betapa penderitaan 

akibat kekeringan telah menjadikan menusia saling bertarung satu sama lain 

demi mempertahankan hidup masing-masing. Dengan demikian Tuhan akan 

memberikan kemurahan kepada manusia berupa hujan yang sangat dibutuhkan 

untuk mengairi sawah. 

Dengan melihat lebih jauh mengenai pelaksanaan ujungan, maka dapar 

diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan ujungan bukanlah kegiatan fisik 

semata. Di dalamnya terdapat dua hal penting yaitu secara fisik berupa 

perpaduan antara olahraga dan seni, sementara ditinjau dari sudut metafisika 

merupakan kegiatan ritual tradisional sehubungan dengan kemarau panjang 

yang melanda desa Gumelem Kulon dan sekitarnya. Kegiatan ritual tradisional 

yang dilaksanakan melalui berupa datangnya hujan yang sangat penting untuk 

kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan. 

Pelaksanaan ujungan pada prinsipnya sebuah media ungkap kehendak 

manusia agar Tuhan mengabulkan sebuah permintaan atau cita-cita. Dengan 

demikian ujungan dapat dikatakan merupakan cara lain dari kelompok 

masyarakat di desa Gumelem Kulon dalam melaksanakan doa kepada Tuhan 
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dengan harapan cita-cita atau keinginannya terwujud. Adapun doa yang 

dipersembahkan kepada Tuhan adalah permintaan akan datangnya hujan yang 

berguna untuk kelestarian hidup di dunia. 

 

D. Penyelenggaraan Ujungan 

Pembicaraan mengenai penyelenggaraan ujungan meliputi hal-hal 

yang berkaitan dengan waktu dan tempat penyelenggaraan, peserta, 

perwasitan dan promotor, serta penonton. 

 

1. Waktu dan Tempat 

Ujungan biasanya dilaksanakan pada setiap terjadinya musim 

kemarau. Dalam perhitungan Jawa musim kemarau terjadi mulai mangsa 

Saddha (sekitar bulan Mei) sampai dengan mangsa kalima (sekitar bulan 

Oktober). Biasanya mulai mangsa katelu (Agustus) tanah-tanah pertanian 

sudah mulai mengering dan sudah terjadi kekurangan persediaan air tanah. 

Pada saat demikian sumber-sumber air sudah mulai mengering sehingga di 

daerah pegunungan seperti Gumelem Kulon maupun Penerusan sangat sulit 

mendapatkan air, termasuk pula air untuk mengaliri tanah pertanian (sawah).  

Puncak kekeringan biasanya dimulai pada mangsa kapat (September) 

sampai dengan mangsa kalima (Oktober). Apabila pada mangsa kalima belum 

juga turun hujan maka penduduk di Gumelem Kulon akan semakin menderita 

kekurangan air. Dengan melihat pranata mangsa demikian maka ujungan 

biasanya dilaksanakan pada mangsa kapat yaitu sekitar bulan September. 
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Mangsa kapat berumur 24 hari mulai tanggal 19 September dan berakhir pada 

tanggal 13 Oktober. Ujungan biasanya dilaksanakan pada pertengahan 

mangsa kapat atau awal mangsa kalima, yaitu akhir bulan September atau 

awal bulan Oktober. 

Pada tahun 2008 ujungan di desa Gumelem Kulon dilaksanakan pada 

hari jumat kliwon, 24 oktober 2008 penentuan pelaksanaan ujungan pada hari 

Jumat Kliwon adalah berdasarkan pemahaman tradisi masyarakat Gumelem 

Kulon yang berpandangan bahwa hari Jumat Kliwon adalah hari baik. Oleh 

karena itu ujungan dilaksanakan pada hari Jumat Kliwon pada akhir 

September atau awal Oktober. Dalam penyelenggaraannya ujungan tidak 

terbatas dilaksanakan satu atau dua kali. Biasanya kegiatan ujungan akan terus 

berlangsung sampai datangnya hujan. Apabila ujungan sudah dilaksanakan 

beberapa kali, namun belum juga turun hujan, maka kegiatan ujungan akan 

dilanjutkan terus. Kegiatan ujungan tahun 2008 dilaksanakan hanya satu kali, 

karena beberapa hari setelah pelaksanaan kegiatan (tepatnya pada hari kamis 

legi, 30 oktober 2008) hujan turun. 

Pelaksanaan ujungan tidak membutuhkan tempat tertentu dengan 

persyaratan-persyaratan yang terlalu sulit. Kegiatan ujungan hanya 

membutuhkan tanah lapang yaitu di area persawahan, tegalan, ladang atau 

lapangan yang memungkinkan para peraga dapat dengan leluasa bergerak. 

Dalam pelaksanaannya pun tidak membutuhkan persyaratan yang terlalu rumit 

seperti tidak membutuhkan panggung atau garis pembatas arena pertandingan. 
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Menurut kepercayaan masyarakat Gumelem Kulon, penggunaan tanah 

lapang sebagai arena pelaksanaan ujungan berkaitan dengan maksud dan 

tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut, yaitu untuk mendatangkan hujan. 

Penggunaan tanah lapang selain lebih mudah pengaturan pelaksanaan juga 

dianggap lebih mengena pada sasaran sebagai usaha memohon diturunkannya 

hujan kepada Yang Maha Kuasa.  

 

2. Peserta dan Peraga 

Peserta atau peraga ujungan adalah laki-laki dewasa yang memiliki 

kesiapan fisik untuk bertanding. Tidak ada persyaratan khusus yang dituntut 

dalam pelaksanaan ujungan, artinya siapapun dapat ikut berperan sebagai 

peraga, tidaka terkecuali penonton. Setiap orang yang ingin menjadi peraga 

ujungan biasanya membekali diri dengan kekuatan batin untuk mendukung 

kekuatan fisik. Untuk menyiapkan diri, para peraga ujungan biasanya terlebih 

dahulu melakukan tirakat (mengurangi makan dan tidur) dengan cara puasa, 

pati geni (tidak makan makanan yang dimasak pakai api dan berada dalam 

ruangan tertutup tanpa penerangan api), serta ngrewot (tidak makan wohing 

dami atau padi).  

Menurut Sanwarji para peraga ujungan biasanya memiliki bekal ilmu 

kekuatan batin yang cukup sehingga mampu bertahan menghadapi serangan 

pukulan dari lawan bertanding : 

“Biasanipun ingkang sami ndherek ujungan nggadhahi ngelmu, 
rapalan, ajian-ajian utawi kekiatan-kekiatan tartamtu kangge njageni 
badan ben mboten mempan sabetan penjalin umpaminipun Lembu 
Sekilan, Wesi Kuning, lan sanes-sanesipun. Menawi mboten mekaten, 
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wah, saged-saged nglemburuk wonten palagan. Menapa malih menawi 
sampun sami denten ajeng-ajengan, menika rancakipun sampun 
mboten enget sedherek, rencang, napa niku tanggi. Wo ntenipun nggih 
naming mungsuh ingkang kedah dikawonaken. Kanthi kekiatan menika 
umpami kenging sabet paling-paling diwedhaki lebu tatunipun mantun 
(wawancara 27-9-2008). 

 

Terjemahan : 

Biasanya yang ikut ujungan memiliki ngelmu, doa, ajian-ajian, atau 
kekuatan-kekuatan tertentu untuk menjaga badan agar tidak merasakan 
sabetan rotan, umpamanya Lembu Sekilan, Wesi Kuning, dan lain-
lain. Kalau tidak begitu, wah, bisa-bisa saya jatuh di arena 
pertandingan apalagi kalau sudah saling berhadapan, biasanya sudah 
tidak lagi ingat saudara, teman atau tetangga. Adanya hanya musuh 
yang harus dikalahkan. Dengan kekuatan itu kalau terkena sabetan 
paling-paling dibedaki debu lukanya sembuh. 

 
 

Dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, para peraga ujungan akan 

merasa lebih mantap maju ke arena pertarungan. Mereka tidak gentar 

menghadapi musuh serta tidak takut menghadapi keras dan sakitnya sabetan 

rotan. Dalam pertarungan, akhirnya akan terjadi adu kakuatan ngelmu 

kanuragan (ilmu kekuatan), siapa yang memiliki ngelmu lebih unggul maka 

dialah yang akan unggul dalam pertarungannya. Namun demikian ada pula 

perga yang sekedar hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, seperti yang 

diunkapkan Sanwarji : 

Ewa semanten nggih enten mawon ingkang namung ngendelaken 
kekiatan badan tok, mboten gadhah kekiatan batas ingkang werni-
werni. Para paraga menika wonten palagan inggih diaben kaliyan 
paraga ingkang ugi mboten gadhah kekiatan batos. Menika 
mbetahaken kawicaksanan wlandang lan botohipun, ben mangkenipun 
mboten wonten ingkang nemahi kacilakan. Janipun menika nggih 
ngutawatosi, namung nggih badhe kados pundi malih jaragan 
samudayanipun sami denten gadhah tujuan sae (Sanwarji, 
wawancara:27-9-2008). 
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Terjemahan : 
 
Meskipun begitu ada juga yang hanya mengandalkan kekuatan fisik 
belaka, tidak memiliki kekuatan batin yang bermacam-macam. Para 
peraga yang demikian di arena diadu dengan peraga yang juga tidak 
memiliki kekuatan batin. Untuk itu membutuhkan kebijaksanaan 
wlandang dan botoh, agar nantinya tidak ada yang mengalami celaka. 
Sebenarnya hal itu cukup mengkhawatirkan, namun mau bagaimana 
lagi sebab semua bertujuan baik. 
 
Pendapat Sanwarji menyiratkan bahwa tidak semua peraga ujungan 

memiliki kekuatan-kekuatan supranatural tertentu yang berfungsi untuk 

melindungi diri. Peraga-peraga Ujungan mungkin berasal dari penonton atau 

masyarakat di sekitar arena pertandingan yang merasa memiliki kekuatan fisik 

memadai untuk maju ke arena pertarungan. Untuk mengetahui kekuatan calon 

wlandang (wasit) dan botoh (promotor) yang terlebih dahulu menanyakan atau 

sudah mengetahui potensi kekuatan peraga yang bersangkutan. Jika sudah 

diketahui kekuatan yang dimiliki oleh tiap-tiap calon peraga maka keduanya 

segera dapat diajukan ke gelanggang pertandingan. 

 

3. Wlandang dan Botoh 

Dalam pelaksanaan ujungan terdapat dua  tokoh yang sangat berperan 

dalam pertandingan, yaitu wlandang dan botoh. Wlandang adalah wasit yang 

bertugas memimpin pertandingan. Dialah orang yang paling berperan 

mengatur jalannya pertandingan sejak mulai sampai dengan selesainya 

pertandingan. Dia pula yang berhak menyatakan siapa yang kalah dan siapa 

yang menang atau siapa yang jujur dan siapa yang curang dalam pertarungan 

tersebut. Seorang wlandang harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, 

tegas dalam memutuskan perkara, tidak memihak, serta dapat bertindak 
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sejujur dan seadil mungkin terhadap kedua peraga yang mengikuti 

pertarungan. 

Wlandang biasanya terdiri atas orang-orang yang paling 

berpengalaman dalam kegiatan ujungan. Oleh karena itu mereka yang 

bersedia menjadi wlandang biasanya bekas peraga ujungan atau mereka yang 

sudah pernah malang-melintang dalam masalah ujungan. Orang yang tidak 

berpengalaman atau belum pernah menjadi peraga ujungan biasanya selain 

tidak memiliki kemampuan memimpin jalannya pertandingan, juga tidak 

dipercaya dapat berlaku jujur dan adil oleh pemain atau botoh dalam 

melakukan tugasnya. Dalam prakteknya memang wlandang memiliki tugas 

yang teramat berat, yaitu mengatur jalannya pertandingan agar dapat berjalan 

dengan baik, para peraga tidak curang atau dicurangi, menghindari peraga 

mengalami cedera, termasuk pula menghadapi kemungkinan protes peraga 

kalau dalam pelaksanaan pertarungan terdapat hal-hal yang membuatnya tidak 

puas. Jika ada seorang wlandang yang tidak adil maka dia akan mendapat 

serangan dari pihak-pihak yang dirugikan, baik dalam bentuk serangan kata-

kata maupun serangan fisik. Hal ini seperti yang diungkapkan Sanwarji 

(wawancara:24-9-2008) sebagai berikut : 

Niki nggih, kula ibarat kawit cenger empun ngertos ujungan. Mbah-
mbah kula sami ndherek ujungan. Barang kula diwasa kula biasa 
ndherek ujungan. Mulane mboten mokal menawi kula sering dipidatos 
kapurih dados wlandang. Menawi mboten pengalaman, badhe kados 
pundi angsale kula saged mimpin? Saged-saged mangke dipun gitik 
kalih sing sami ndherek (begini ya, saya ibarat sejak lahir sudah tahu 
ujungan. Kakek-kakek saya ikut ujungan. Setelah saya dewasa saya 
biasa ikut ujungan. Maka tidak mustakhil kalau saya sering dipercaya 
menjadi wlandang. Kalau tidak pengalaman, mau bagaimana saya 
dapat memimpin? Bisa-bisa saya dipukul oleh peserta) 
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Foto 1. Wlandang sedang mengatur pertarungan 

 
  (foto : dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

Keterangan : Wlandang bertanda (x) sedang memberikan ujungan 
kepada kedua peraga setelah sebelumnya menyampaikan aturan 
permainan. Peraga ujungan yang berada di sebelah kanan dan kiri 
wlandang segera menerima ujung yang menjadi properti 
pertarungan. 

 

Keterangan Sanwarji secara eksplisit menyebutkan bahwa dirinya 

sangat berpengalaman dalam penyelenggaraan ujungan, sehingga layak 

apabila dia sering dipercaya menjadi wlandang. Ini membuktikan tidak 

sembarang orang dapat memegang peran sebagai wlandang. Pada 

kenyataannya sangat berbahaya jika pelaksanaan ujungan dipimpin oleh 

wlandang yang tidak berpengalaman, karena di dalamnya tidak ada aturan 

buku yang mengikat peraga dalam pelaksanaan pertarungan.  

Selain wlandang ada juga orang cukup berperan dalam pelaksanaan 

ujungan, yaitu botoh (promotor). Botoh adalah orang yang bertugas mengatur 

peraga yang akan meju ke arena pertandingan. Dalam setiap pelaksanaan 

ujungan selalu ada dua orang yang bertugas sebagai botoh di masing-masing 

kubu. Dengan demikian di setiap pertarungan ada empat orang yang bertugas 

sebagai botoh yang berada di dua kubu yang saling berhadapan. 
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Tugas utama botoh adalah menimbang kekuatan peraga yang terdiri 

atas ukuran fisik, kekuatan lahir, dan kakuatan batin yang menjadi ukuran 

layak tidaknya seorang peraga berhadapan dengan peraga dari kubu lain. 

Botoh memiliki tugas bernegoisasi dengan kubu yang akan menjadi lawan 

tandingnya berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kedua 

peraga yang akan saling berhadapan. Melalui inilah akan terjadi kesepakatan 

bersama sehingga pertarungan antara kedua peraga dapat dilaksanakan. 

Foto 2. Botoh sedang membawa peraga maju ke arena pertarungan 

 
(foto : dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

Keterangan : botoh bertanda (x) sedang mengarak peraga berjalan 
mengelilingi penonton sesaat sebelum dilaksanakan ujungan. 

 

4. Penonton 

Penonton adalah salah satu bagian terpenting dari pelaksanaan 

ujungan. Hampir tidak pernah terjadi pelaksanaan ujungan tanpa dihadiri 

penonton. Sebenarnya tidak ada peran langsung penonton yang berkaitan 

dengan pelaksanaan ujungan. Penonton lebih berperan sebagai sporter yang 

bertugas memberikan semangat bagi para peraga dari kedua kubu. Penonton 
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akan berteriak, bersorak, atau bertepuk tangan ketika terjadi pertarungan 

sengit antara dua peraga di arena pertarungan. Dengan demikian para peraga 

semakin bersemangat untuk mengerahkan seluruh kekuatannya demi 

memenangkan pertarungan.  

Pada saat sebelum pelaksanaan pertarungan, para penonton seperti 

memiliki hak veto untuk ikut menentukan siapa jago yang akan maju ke arena 

pertarungan. Sekalipun dalam negoisasi antar botoh sudah terjadi kesepakatan, 

penonton dapat menolak pertarungan peraga yang akan dijagokan. 

Pertimbangannya adalah pertarungan tidak ramai atau tidak menarik untuk 

dinikmati. Penonton akan bersemangat memberikan dukungan apabila kedua 

jago yang maju memiliki kekuatan yang berimbang. Sebaliknya mereka akan 

mencemooh apabila salah satu peraga tidak memilki kekuatan yang setara 

dengan peraga yang lain yang akan menjadi musuhnya 

Foto 3. Penonton sedang menyaksikan Ujungan 

 
          (foto : dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

Keterangan : penonton bertanda (x) sedang menyaksikan jalannya 
pertarungan ujungan antar dua peraga di lapangan.  
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Secara mistis masyarakat di desa Gumelem Kulon percaya bahwa 

semakin banyak penonton yang hadir akan semakin cepat pula datangnya 

hujan. Ibarat doa, semakin banyak orang yang berdoa maka memungkinkan 

doanya lebih cepat terkabul. Oleh karena itu para penonton datang bukan 

sekedar ingin menyaksikan jalannya pertarungan, melainkan juga saling 

berharap agar hujan lebih cepat turun. 

 

E. Bentuk Sajian Ujungan  

1. Tahap Persiapan 

Perencanaan pelaksanaan ujungan biasanya sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab sesepuh desa (yang berpengalaman dalam hal ujungan). 

Sesepuh desa itulah yang membidani seluruh persiapan, mulai dari 

penentuan lokasi, waktu pelaksanaan, maupun hal-hal teknis lainnya. Pada 

tiga hari sebelum pelaksanaan, yaitu hari Rabu Pon, Kamis Wage dan 

Jumat Kliwon sesepuh desa malaksanakan tirakat. Biasanya dua hari 

pertama dilakukan dengan cara puasa, sedangkan pada hari ketiga 

ngebleng (tidak makan apapun dalam waktu sehari semalam). 

Pada hari yang ditentukan (Jumat Kliwon), semua orang yang 

terlibat berkumpul di tempat yang telah ditentukan. Biasanya orang yang 

dipersiapkan terbatas jumlahnya, sekitar tujuh sampai 10 orang, meskipun 

demikian dalam pelaksanaannya akan mendapat bantuan dari penonton 

yang datang tanpa perlu diundang (publikasi). Mereka yang telah 

dipersiapkan maupun yang datang menonton biasanya akan saling bahu-
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membahu demi lancarnya pelaksanaan kegiatan. Sementara itu penonton 

yang sudah datang ke lokasi membentuk formasi lingkaran mengelilingi 

arena pertarungan, sehingga pada saat ujungan berlangsung para peraga 

berada di dalam sebuah lingkaran besar dengan garis batas penonton yang 

secara spontan membentuk formasi tersebut. 

Pelaksanaan ujungan dibuat dua kubu, misalnya kubu utara 

melawan kubu selatan, atau kubu barat melawan kubu timur. Dari kedua 

kubu kemudian ditentukan masing-masing satu orang peraga untuk maju 

ke arena pertarungan. Yang berhak menetukan calon peraga adalah botoh 

(promotor) yang untuk masing-masing kubu berjumlah dua orang dengan 

persetujuan penonton. Biasanya botoh terlebih dahulu melakukan 

negoisasi dengan pihak kubu lawan yang menyangkut siapa nama calon 

lawan, seberapa besar dedeg-piyadeg (ukuran tubuh)-nya, seberapa jauh 

pengalaman dalam menggeluti ujungan serta seberapa besar kekuatan 

batin yang dimilikinya. Pada saat yang bersamaan calon peraga 

mengenakan kostum yang telah disediakan maupun telah membawa 

sendiri-sendiri. Mereka tidak merias wajah dengan alat-alat rias tertentu, 

hanya mengenakan berbagai macam kostum yang lazim dikenakan oleh 

peraga ujungan.  

Setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak selanjutnya 

salah seorang botoh dari salah satu kubu mengumumkan nama-nama calon 

peraga yang akan tampil. Sebagai contoh :”Saking sisih kilen ingkang 

badhe majeng si Karso, dene saking sisih wetan si Warno, sami mathuk 
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sedaya, nggih?” (dari sebelah barat yang akan maju si Kasno, sedangkan 

dari sebelah timur si Warno, sudah setuju semua, ya?). apabila kedua calon 

peraga yang akan tampil dianggap imbang dan diperkirakan akan 

berlangsung seru maka penonton secara serentak menyahut dengan 

perkataan : “mathuk” (setuju). Kalau ternyata ada di antara penonton yang 

mengetahui kekuatan tersembunyi dari salah satu peraga dan diperkirakan 

akan membahayakan lawannya, maka penontoon berhak protes, dan akan 

dicarikan lawan lain yang seimbang (Marjono, wawancara:6-10-2008 ) 

Foto 4. Peraga ujungan diarak mengelilingi arena pertarungan 
 oleh botoh 

 
       (foto : dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

Keterangan : peraga ujungan sebagai pelaku utama dalam ritual 
ujungan adalah jago-jago bertanding yang menjadi idola penonton. 
Sebelum pertandingan biasanya para peraga diarak terlebih dahulu 
dengan tujuan untuk menunjukan kesiapan dirinya menghadapi 
calon lawan tanding. 

 

Calon peraga yang akan maju ke arena pertarungan terlebih dahulu 

diarak oleh dua orang botoh dari masing-masing kubu mengelilingi arena 

pertarungan. Pada saat diarak ini penonton mulai membagi diri secara 
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spontan menjadi dua kubu. Penonton yang menyukai peraga dari kubu 

barat maka ia akan berada di arah barat, berteriak yel-yel yang mendukung 

kubu barat. Sebaliknya mereka yang mendukung kubu timur akan berada 

di sisi timur dan memberikan dukungan bagi peraga yang berasal dari 

kubu timur. Penonton besorak, bertepuk tangan, berteriak yel-yel yang 

kesemuanya bertujuan untuk mendukung peraga ujungan yang menjadi 

idolanya. Suasana semakin ramai dan meriah sehingga para peraga 

semakin mantap dan semangat untuk melakukan pertarungan dengan 

lawan tandingnya. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Wlandang bersiap diri di tengah arena pertarungan, sementara 

botoh-botoh dari kedua kubu mulai membawa calon peraga ujungan 

mendekati pemimpin pertandingan. Di tengah arena kedua calon peraga 

berdiri berhadapan, mengapit wlandang, sementara botoh berada di sisi 

calon peraga untuk mendampingi sebelum pertarungan berlangsung. 

Setiap satu kali botoh mengajukan jagonya disebut satu pajon (ronde). 

Sebelum dilaksanakan pertarungan, wlandang terlebih dahulu 

menyampaikan aturan permainan (rule of the game) yang biasanya terdiri 

atas tiga hal, yaitu : (1) masing-masing peraga hanya diperkenankan 

memukul mulai dari pusar ke bawah (bagian kaki), (2) di antara peraga 

tidak diperbolehkan saling mendendam, setelah pelaksanaan ujungan yang 

semula teman kembali menjadi kakang (teman), yang semula sedulur 
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(saudara) kembali menjadi saudara bahwa sesungguhnya semua yang hadir 

dalam ujungan terdiri atas kakang dan sedulur, (3) pelaksanaan ujungan 

sesungguhnya merupakan upaya memohon kepada Tuhan untuk segera 

diturunkan hujan demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga, 

sehingga tidak diperbolehkan menjadi ajang pembalasan dendam pribadi 

di antara peraga. Sanwarji mengungkapkan bahwa dalam setiap 

pelaksanaan ujungan selalu didaulat menjadi wlandang sebagai berikut : 

Ingkang biasa kula sanjangaken menawi ajeng miwiti ujungan biasane 
mekaten : sedulur-sedulur, sederenge ujungan diwiwiti kula ngaturi 
pepenget. Sepindah, salebete samii gebug-gebugan sing saged digebug 
namung saking puser mengandap, dados mboten kenging nggebug 
weteng, dhadha, napa malih sirah. Kaping kalih, sedaya mawon 
mboten kenging sami dhendham, gebug-gebuganane teng ngriki 
mawon, mangke menawi wangsul saking ngriki ampun ngantos sami 
gebug-gebugan keyambek-keyambek. Kaping tiganipun, anggenipun 
sami gebug-gebugan niki minangka sarat sarana nyuwun dhatengipun 
jawah dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Mahakuwasa, dados 
mboten kenging kangge ajang males dhendham. Ingkang mboten enten 
gandheng cenenge kaliyan panyuwunan wau (Sanwarji, wawancara : 
27-9-2008) 

 
Terjemahan : 

Yang biasa saya katakan kalau akan memulai ujungan biasanya begini 
: Saudara-saudara, sebelum ujungan dimulai saya mengingatkan. 
Pertama, selama saling adu pukul yang dapat dipukul hanya dari pusar 
ke bawah, jadi tidak boleh memukul perut, dada, apalagi kepala. 
Kedua, semua saja tidak boleh saling mendendam, adu pukulnya di 
sini saja, nanti kalau pulang dari sini jangan sampai saling adu pukul 
sendiri-sendiri. Ketiga, adu pukul ini merupakan syarat memohon 
kehadirat Gusti Yang Mahakuasa, jadi tidak boleh menjadi ajang balas 
dendam yang tidak ada kaitannya dengan permohonan tadi. 

 
Apa yang dikatakan oleh wlandang merupakan aturan permainan 

yang harus ditaati oleh semua peraga, sehingga apabila dalam 

pelaksanaannya ada salah satu pihak yang bermain curang atau tidak 
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sesuai dengan aturan permainan, wlandang berhak menghentikan jalannya 

pertarungan. Setelah menyampaikan aturan permainan, selanjutnya 

wlandang memberikan ujung (rotan pemukul) yang telah disediakan 

sebelumnya. Masing-masing peraga memegang sebatang ujung yang 

diberikan oleh wlandang. 

Dengan pemberian ujung oleh wlandang kepada peraga maka 

pertarungan segera dimulai. Sebelum melaksanakan adegan saling pukul, 

biasanya terlebih dahulu para secara spontan dengan diiringi oleh sorak 

penonton. Untuk mengiringi peraga yang sedang biasanya lewa penonton 

melakukan teriakan “ut, ut, ut, ya” dengan beriama tetap dan disertai 

dengan tepuk tangan. Teriakan dan tepuk tangan penonton menjadi 

“iringan” bagi tarian yang disajikan oleh peraga. Para peraga bebas 

melakukan gerak tari. Mereka dapat menirukan gerakan tari pada kesenian 

ebeg, badhud lengger, aksi muda, pencak silat dan lain-lain. 
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Foto 5. Peraga ujungan melakukan gerakan tari sebelum beradu pukul 
dengan lawannya 

 
         (foto : dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

Keterangan : peraga ujungan sedang melakukan gerakan tari 
secara improvisasi sesuai dengan keinginannya sesaat sebelum 
pelaksanaan ujungan. 

 

Bentuk dan kualitas gerak tarian bukan hal yang penting dalan 

ujungan, sebab gerakan tari yang dilakukan oleh peraga ujungan lebih 

sebagai ungkapan ekspresi kejiwaan semacam “gaya” (style) sebelum 

mereka melakukan adu pukul dengan lawan-lawannya. Penonton pun tidak 

mempedulikan seberapa tinggi kualitas tarian. Para peraga biasanya 

melakukan gerakan-gerakan tari yang ekspresif dan komunikatif sehingga 

penonton mudah menangkap maksud tarian yang dilakukannya. Peraga 

ujungan dapat melakukan gerakan-gerakan tarian seperti menirukan 

kelucuan seorang badhud lengger, bersifat mengejek calon lawan atau 

kegagahan pencak silat adalah jenis-jenis tarian yan digemari penonton. 
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Setelah puas dengan tarian-tarian spontanitasnya, kedua peraga 

saling berhadapan, sementara wlandang berada di samping kanan atau kiri 

untuk mengawasi jalannya pertarungan. Kedua peraga semakin dekat dan 

selanjutnya masing-masing mencoba melepaskan pukulan dengan 

menggunakan ujung yang dipegangnya. Mereka akan saling adu pukul, 

saling menangkis pukulan lawan. Demkian seterusnya hingga wlandang 

melihat ada salah satu pihak yang kalah dan menang. Penentuan kalah 

menang tidak dilihat dari segi waktu, melainkan lebih didasarkan pada 

kenyataan yang dapat dilihat secara langsung. Oleh karena itu apabila 

pertarungan kedua peraga terlihat imbang maka satu pajon dapat 

berlangsung dalam waktu yang lama. 

 

3. Uluk Ujung 

Ditengah pertarungan biasanya wlandang menghentikan 

pertarungan. Kedua peraga didekatkan dalam posisi berhadapan, kemudian 

masing-masing menyerahkan ujung yang dipegangnya. Ujung selanjutnya 

ditukar untuk kemudian diberikan kepada lawan. Peristiwa pertukaran 

ujung ini lazim disebut dengan istilah uluk ujung. Istilah “uluk ujung” 

berasal dari kata “uluk” dan “ujung”. Uluk berarti melempar ke atas, 

sedangkan ujung adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan. Uluk ujung 

berarti melempar pemukul ke atas. Istilah demikian tidak lepas dari apa 

yang terjadi sebelum wlandang menukar ujung terlebih dahulu melempar 

ujung ke atas baru kemudian diberikan kepada peraga. 
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Uluk ujung biasanya dilakukan pada saat salah satu lawan 

mengalami keadaan kritis (hampir kalah). Pada saat terjadi keadaan 

demikian maka wlandang menghentikan pertarungan untuk selanjutnya 

diadakan uluk ujung. Hal demikian tidak lain dilakukan dengan tujuan 

untuk menghindari terjadi salah seorang peraga mengalami cedera, dan 

yang lebih penting lagi tujuan utama kegiatan ini bukan untuk mencari 

kalah menang, melainkan dalam rangka memohon turunnya hujan kepada 

Tuhan Sang Pencipta. 

 

4. Tahap Penyelesaian  

Akhir dari setiap pajon tidak ditentukan oleh kalah dan menang 

melainkan oleh persepsi wlandang tentang kondisi faktual pemain yang 

sedang bertarung di arena. Apabila wlandang berpersepsi bahwa salah 

seorang akan mengalami kekalahan dan memungkinkan terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan (misalnya cedera) maka pertarungan segera 

dihentikan. Dengan berakhirnya pajon ini maka dilanjutkan pajon 

berikutnya dengan peraga yang berbeda. 

Pelaksanaan ujungan dilaksanakan terus-menerus setiap hari Jumat 

seminggu sekali sampai datangnya hujan. Pada awal datangnya hujan 

mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan ujungan berkumpul di salah 

satu rumah atau fasilitas umum milik desa untuk mengadakan slametan. 

Dalam upacara slametan, santapan yang dimakan biasanya terdiri atas nasi 

tumpeng beserta lauk-pauknya serta jajanan pasar secukupnya. Dalam hal 
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ini kelengkapan lauk-pauk tidak diharuskan macamnya, terlebih lagi pada 

saat dilaksanakannya ujungan kahidupan warga setempat tengah berada 

dalam penderitaan akibat kekeringan. Adapun jenis makanan yang lazim 

disajikan pada acara slametan yang disebut tumpeng, antara lain : 

1. Nasi tumpeng 

2. Ayam goreng 

3. Kuluban (gudangan) 

4. Telur rebus 

5. Tahu bacem 

Foto 6. Nasi tumpeng untuk upacara slametan setelah ujungan 

 
 (foto : dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

Keterangan : 

1. Nasi tumpeng 
2. Ayam goreng 
3. Kuluban (gudangan) 
4. Telur rebus 
5. Tahu bacem 
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Semua makanan itu diletakkan di atas daun pisang yang 

dipersiapkan di atas meja atau di atas tikar di lantai. Para peserta upacara 

slametan duduk memutar untuk mengepung nasi tumpeng. Oleh karena itu 

slametan sering disebut dengan istilah kepungan atau kendhuren. 

Foto 7. Upacara slametan setelah selesai seluruh rangkaian 
penyelenggaraan ujungan. 

 
   (foto : dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

Keterangan : penyelenggara ujungan sedang melaksanakan 
slametan. Setiap orang yang hadir pada saat slametan turut 
menikmati nasi tumpeng beserta lauk-pauknya dalam acara makan 
bersama. 

 
Upacara slametan dilaksanakan dengan memakan nasi tumpeng 

bersama setelah sebelumnya dilaksanakan doa bersama memohon 

keselamatan dan bersyukur kepada Tuhan dengan dikabulkannya 

permohonan hujan. Doa juga ditujukan untuk ngabekti (berbakti) kepada 

luhur (leluhur) penunggu desa dan memohon agar tetap bersedia 

menganyomi setiap gerak kehidupan seluruh warga masyarakat desa 

sepanjang waktu. 
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5. Busana dan Properti 

Busana atau kostum yang dipakai para peraga ujungan ada 

beberapa macam yang kesemuanya berfungsi untuk mengamankan atau 

melindungi bagian-bagian tubuh tertentu agar tidak sampai mengalami 

cedera. Perlindungan terutama pada bagian kepala, tulang iga, lengan, dan 

lutut yang kesemuanya merupakan bagian-bagian rawan. Bagian-bagian 

ini merupakan letak tulang-tulang keras dan persendian yang apabila 

terkena pukulan dapat berakibat terjadinya cedera tetap (Wiryareja, 

wawancara:6-9-2008). 

Kostum yang dikenakan peraga ujungan terdiri atas beberapa 

macam antara lain : (1) tapuk, (2) mukejer, (3) slawer, dan (4) amben. 

Dalam tradisi ujungan, berbagai macam kostum itu selain berfungsi 

sebagai upaya memperindah penampilan peraga, juga memiliki fungsi 

yang sangat penting yaitu sebagai sarana pengamanan atau perlindungan 

tubuh peraga yang akan bertarung di arena. Keseluruhan macam kostum 

tersebut dapat diketahui pada uraian di bawah ini. 

 

a. Tapuk 

Tapuk adalah alat pelindung kepala yang terbuat dari kain 

menyerupai wig dengan ketebalan tertentu. Pembuatan tapuk dengan cara 

dirangkai sedemikian rupa sehingga pemakainnya sangat mudah seperti 

halnya memakai topi atau blangkon. Bagi pemain, tapuk selain berfungsi 

sebagai pelindung kepala juga berguna sebagai semacam aksesoris yang 
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memperindah penampilan. Hal ini seperti terlihat pada bentuknya yang 

menyerupai wig sehingga pemakai tapuk dari kejauhan nampak seperti 

seseorang yang berambut panjang.  

Dengan memakai tapuk maka seorang peraga ujungan akan 

terlindung pada bagian kepala yang meliputi bagian otak besar (atas 

kepala), otak kecil (kepala bagian belakang), bagian telinga dan bagian 

mata. Begitu vitalnya tapuk bagi peraga ujungan sehingga setiap peraga 

diharuskan memakai tapuk pada saat akan maju ke arena pertarungan, 

sebab tanpa tapuk niscaya seorang peraga ujungan sangat terancam 

keselamatannya dari cedera serius pada bagian kepala. 

Foto 8. Tapuk 

 
  (foto: dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

b. Mukejer 

Mukejer adalah kostum yang diapakai oleh peraga ujungan pada 

bagian kaki. Mukejer berupa dua lembar kain yang dipakai pada kaki 

kanan dan kaki kiri. Posisi pemakaiannya bertempat mulai dari lutut 

kebawah sampai kemata kaki. Pemakaian mukejer berfungsi untuk 
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melindungi lutut dan tulang kering pada kedua kaki. Dengan pemakaian 

kostum ini maka peraga ujungan akan terhindar dari benturan keras rotan 

pemukul ke arah bagian-bagian kaki yang rawan tersebut. 

Foto 9. Mukejer 

 
  (foto: dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

 

c. Slawer 

Slawer adalah sepotong kain yang dikenakan pada lengan tangan 

kiri. Sama halnya mukejer, slawer juga berfungsi sebagai pelindung tulang 

kering pada bagian tangan yang meliputi tulang siku dan tulang lengan. 

Dengan menggunakan kostum ini maka tulang pada bagian lengan akan 

terlindung dari pukulan keras yang dapat mengakibatkan cedera tetap. Ini 

merupakan salah satu teknik pengamanan bagian lengan dari pukulan 

rotan secara langsung. 
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Foto 10. Slawer 

 
  (foto: dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

d. Amben 

Seperti halnya jenis-jenis kostum lain yang diterangkan di atas, 

amben adalah kostum yang juga berfungsi sebagai alat pelindung. Amben 

berupa kain yang digunakan sebagai pelindung dada yang berguna untuk 

mengamankan tulang iga dari pukulan langsung. Pemakaian alat ini 

menutup seluruh bagian dada hingga sampai ke perut (pusar). Dengan cara 

demikian bagian dada peraga ujungan terlindungi dari pukulan langsung. 

Foto 11. Amben 

 
 (foto: dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 
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Selain busana atau kostum, dalam pelaksanaan ujungan juga 

terdapat properti yang harus dibawa oleh masing-masing peraga yaitu : (1) 

ujung atau rotan pemukul, dan (2) udhel atau sarung tangan. 

e. Ujung atau Rotan Tumpul 

Ujung atau rotan pemukul adalah sebatang rotan dengan panjang 

kurang lebih antara 60-70 cm dengan garis tengah kurang lebih 2 cm. alat 

pemukul ini oleh peraga dalam pelaksanaan ujungan dikenakan pada 

tangan kanan. Pada salah satu ujung rotan diberi tali yang dalam 

penggunaannnya dikalungkan ke pergelangan tangan sehingga tidak 

sampai terjadi alat pemukul terlepas dari genggaman pada saat 

berlangsungnya ujungan.  

Foto 12. Ujung atau Rotan Pemukul 

 
   (foto : dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 

 

f. Udhel atau Sarung Tangan 

Udhel adalah sarung tangan yang wajib dikenakan oleh tiap-tiap 

peraga yang bertanding. Alat ini terbuat dari kain dengan kerangka dari 
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bambu yang dianyam menyerupai kronjot (keranjang kecil). Udhel tidak 

memiliki ukuran tertentu. Kebiasaan membuat udhel adalah dengan 

ukuran kira-kira dapat dimasuki tangan orang dewasa dan dapat menutup 

hingga ke bagian siku. Dengan demikian ukuran udhel kira-kira panjang 

30 cm dan diameter 10 cm. udhel berfumgsi untuk mengurangi gerak 

tangan kiri yang dapat membahayakan lawan, seperti mencakar atau 

memegang bagian badan tertentu untuk memudahkan pemukulan ujung. 

Foto 13. Udhel atau sarung tangan 

 

  (foto : dok Ariska Kusuma Wardani, 2008) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Ujungan merupakan bentuk pertunjukan yang tersaji melalui adu 

manusia di lapangan terbuka dengan bersenjatakan rotan . Di dalam ujungan 

selain terkandung tindakan-tindakan estetis, juga tindakan olahraga, bahkan 

dalam prakteknya berbentuk olahraga keras yang mengandalkan kekuatan 

fisik untuk dapat memenangkan pertarungan dan tindakan ritual minta hujan. 

Pelaksanaan ujungan tidak dilaksanakan setiap waktu, melainkan hanya pada 

puncak musim kemarau yaitu pada akhir Mangsa Kapat atau awal Mangsa 

Kalima (sekitar bulan September atau Oktober). Ujungan biasanya mulai 

dilaksankan pertama kali hari Jumat Kliwon yang dianggap sebagai hari baik 

bagi masyarakat desa Gumelem Kulon dan sekitarnya. 

Sebagai sarana upacara minta hujan, ujungan tidak secara langsung 

berbentuk tindakan-tindakan yang mengarah pada ritual-ritual tertentu. 

Pelaksanaan ujungan justru lebih dekat dengan semacam kegiatan olahraga 

tradisional yang dilaksanakan pada musim kemarau dengan memanfaatkan 

lahan yang tidak sedang digunakan untuk menanam tanaman pertanian. Adu 

pukul menggunakan rotan di dalam ujungan merupakan tindakan ritual yang 

bertujuan untuk mendatangkan hujan. Tindakan fisik saling pukul di dalam 

ujungan hanyalah sarana ungkap kegetiran perasaan akibat terjadinya kemarau 

panjang yang menyebabkan kekurangan pangan. Pemain ujungan diharapkan 
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terlebih dahulu nglakoni (mengurangi makan dan tidur dengan cara-cara 

tertentu) sebelum maju ke gelanggang pertandingan. Tindakan-tindakan ritual 

sebelum pelaksanaan ujungan dianggap memberikan pengaruh-pengaruh 

tertentu terhadap cepat atau lambatnya hujan turun. 

Pelaksanaan ujungan memilki aturan-aturan tertentu antara lain : 1) 

dipimpin oleh seorang wasit yang disebut wlandang, 2) terdapat botoh sebagai 

promotor pertandingan, 3) peraga ujungan memakai kostum (busana) tertentu 

untuk melindungi tubuhnya dan sebatang rotan yang disebut ujung sebagai 

alat pemukul, 4) peraga ujungan memukul lawannya hanya mulai pusar 

sampai ke mata kaki, dan 5) ada laku-laku (tindakan batin) tertentu sebagai 

pendukung kelancaran pelaksanaan ujungan. 

 

B. Saran 

Peneliti menyarankan beberapa hal berkaitan dengan keberadaan 

ujungan di desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten 

Banjarnegara, sebagai berikut : 

1. Ujungan perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka memperkaya 

khasanah seni ritual tradisional yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat. 

2. Perlu dilaksanakan regenerasi pemain ujungan untuk meneruskan tradisi 

ujungan di Gumelem Kulon. 

3. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai tindakan-tindakan ritual pra 

ujungan maupun pemahaman makro kosmos dan mikro kosmos 
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masyarakat Gumelem dan sekitarnya yang menjadi dasar atau alas dan 

dilaksanakannya ritual minta hujan malalui tindakan fisik seperti yang 

dijumpai pada ujungan. 

 



 

73 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, Suharsini, 2002. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. 
Jakarta: Rineka Cipta 

Barthano L, Yan, 1995. Ilmu Tenaga Sakti, Mengembangkan Potensi Batin dan 
Fisik Anda. Solo: Aneka. 

Budhisantoso, 1994. “Kesenian dan Kebudayaan”, dalam bulletin Wiled. 
Surakarta: STSI Press. 

Cassirer, Ernst, 1987. Manusia dan Kebudayaan, Sebuah Esei tentang Manusia. 
Jakarta: Gramedia. 

Dananjaya, James, 1984. Foklor Indonesia; Ilmu Gosip; Dongeng dan lain-lain. 
Jakarta: Grafiti. 

Depdikbud, 1995. “Unsur Pencak Silat dalam Seni Tari”, Kertas Kerja. 
Banyumas: Depdikbud Kabupaten Banyumas. 

Geertz, Clifford, 1983. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa 
diterjemahkan oleh Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya. 

Gie, The Liang, 1976. Garis-garis Besar Estetika (Filsafat Keindahan). 
Yogyakarta: Karya. 

Hastanto, 1990. “Posisi Kesenian dalam Kehidupan Masyarakat Tradisional”. 
Makalah. 

Humardini, 1982. Kumpulan Kertas tentang Kesenian. Surakarta: Proyek ASTI. 

Jazuli, 1994. Telaah Teoritis Seni Tari. Semarang: IKIP. 

Kartono, Kartini. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: CV Mandar 
Maju. 

Kayam, Umar, 1981. Seni, Tradisi, Masyarakat. Yogyakarta: University Press. 

Koentjaraningrat, 1980. Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Yogyakarta: 
Universitas Gajah Mada. 

---------------------, 1986. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka. 

Moleong, Lexi J, 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 

Monografi Desa Gumelem, kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara Tahun 
2000. 



74 

74 
 

Mulyono, 1998. “Seni Beladiri Pencak Silat”, makalah. Purwokerto: IPSI Cabang 
Purwokerto. 

Peursen, C. A. Van, 1976. Strategi Kebudayaan. Jakarta: Gramedia. 

Pinandita, J. Subroto, 1995. Pendekar Tongkat Beladiri Toya. Solo: Aneka. 

Rohidi, Tjejep Rohendi, 1987. Peranan Pendidikan Kesenian dalam Rangka 
Pengembangan Kebudayaan Nasional (sebuah permasalahan). FPBS: 
IKIP Semarang 

Sedyawati, Edy, 1981. Tari. Jakarta: Pustaka Jaya. 

Soedarsono dkk, 1996. Indonesia Indah, Buku ke-7. Jakarta: Yayasan Harapan 
Kita. 

Susanto P. S, Hery, 1987. Mitos Menurut Mircea Eliade. Yogyakarta: kanisius. 

Wahyu, Sri. R, 2000. ”Ujungan Sebagai Seni Bela Diri di desa Gumelem Kulon, 
kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara”. Skripsi. Yogyakarta: 
Universitas Negeri Yogyakarta. 

 



 

75 

DAFTAR NARA SUMBER 

 

Makun, 51 tahun, Penilik Kebudayaan kecamatan Susukan, kabupaten 
Banjarnegara, tinggal di desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan, 
kabupaten Banjarnegara. 

Marjono, 37 tahun, seorang pemain ujungan, tinggal di desa Gumelem Kulon, 
kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara. 

Mulyorejo, 60 tahun, seorang wlandang dan bekas pemain ujungan, tinggal di 
desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara. 

Sanwarji, 67 tahun, seorang wlandang dan bekas pemain ujungan, tinggal di desa 
Gumelem Kulon, kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara. 

Wiryareja, 65 tahun, seorang sesepuh desa dan bekas pemain ujungan, tinggal di 
desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan, kabupaten Banjarnegara. 
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Lampiran 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER 

Hari dan tanggal   : 27 April dan 27 September 2008 

Tempat              : Rumah Bapak Sanwarji, desa Gumelem Kulon, kecamatan 

Susukan, kabupaten Banjarnegara. 

1. Nama        : Sanwarji 

2. Umur       : 67 tahun 

3. Agama       : Islam 

4. Alamat       : desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan 

5. Pekerjaan       : Tani 

6. Apa yang anda ketahui tentang ujungan? 

Ujungan sekang tembung ujung sing tegese pethungan. Kabeh mau 

gegandhengan karo gebraging gawe, angger ujungan padha gebug-gebugan 

nganggo ujung sing digawe sekang penjalin. Ning mbok menawa ujungan sekang 

tembung ujung sing tegese pucuk, gegandhengan karo pucuking kekarepan 

nekakena banyu nggo mbanyoni sawah. Naning saged ugi ujungan saking 

tembung ujung ingkang tegesipun pok utawi pucuk ingkang magepokan kaliyan 

pok utawi pucuking kekajengan. Sedaya wau magepokan kaliyan asal-usulipun 

ujungan ingkang dumados awit saking pecahing paseduluran antawisipun warga 

Gumelem lan Peneerusan. Sekawit Gumelem kaliyan Penerusan dereng dipun 

palih dados Gumelem Kilen, Gumelem Wetan lan Penerusan Kilen, Penerusan 

Wetan kados seniki. Ing salebetipun mangsa ketiga warga kalih desa wau sami 

rebatan toya kangge ngeleb sawah wasana sami gelut udreg-udregan mboten 

wonten sing purun ngalah. Kangge nyapih, wonten salah setinggaling kesepuhan 

ingkang gadheh pamanggih, nggih menika dipun du kaliyan cara ingkang saadil-

adillipun. Warga Gumelem napadene warga Penerusan sami denten ngejokaken 

jagone piyambak-piyambak, dipilih pawongan ingkang paling kiat lan digdaya. 

Senjatanipun awujud ujung ingkang kadamel saking penjalin. Adu-adu menika 

kalaksanakaken ing tegalan lan ditontom sedaya warga. Pineten-pinten dinten 
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adu-adu menika meksa mboten wonten ingkang kawon namadene mimpang, 

ngantos wusananipun dhateng jawah ingkang ageng. Para warga kalih desa 

nginten menawi jawah menika dhateng amargi wontenipun adu-adu menungsa 

kalawau. Pramila salajeningpun saben mangsa ketiga dipun wontenaken adu-adu 

menungsa ingkang dinamekaken ujungan. Wonten salebetipun ujungan wonten 

paraga-paraga tartamtu ingkang kedah wonten, inggih menika paraga utawi 

pemain, wlandang lan botoh. Paraga mujudaken tiyang ingkang wuled balung 

kulitipun saengga gadhah kekiyatan lumawan mungsuhipun. Wlandang kados 

dene wasit inggih menika tiyang ingkang mimpin aben-aben, piyambakipun kedah 

adil. Botoh niku ingkang paring bobot timbang paraga ingkang badhe majeng. 

Botoh wau ingkang ngertos saestu kekiyatan mengsah kareben ampun ngantos 

jagonipun ing palagan.  

7. Kapan dilaksanakan ujungan? 

Saben mangsa pungkasing kapat utawi nuju dathengipun mangsa kalima 

utawi September-Oktober saben taunipun. 

8. Apakah anda pernah ikut serta dalam ujngan? Sebagai apa? 

Niki nggih kula ibarat kawit cenger empun ngertos ujungan. Mbah-mbah 

kula sami ndherek ujungan. Barang kula diwasa kula bisa ndherek ujungan. 

Mulane mboten mokal menawi kula sering dipitados kapurih dados wlandang. 

Menawi mboten pengalaman, badhe kados pundi angsale kula saged mimpin? 

Saged-saged mangke dipun gitik kalih sing sami ndherek.  

9. Berapa lama anda bergabung dalam ujungan? 

Kula ndherek dados paraga wetawis umur 19 utawi 20 taun.  

10. Apa syarat mengikuti ujungan? 

Mboten wonten syarat khusus dados paraga ujungan. Sing jelas paraga 

ujungan biasanipun piyantun jaler ingkang gadheg kekiatan tenaga lan batos 

saengga kiyat dipun gebug. Biasanipun ingkang sami nderek ujungan nggadahi 

ngelmu, rapalan ajianajian utawi kekiatan-kekiatan tertentu kangge njageni 

badan ben mboten mempan sabetan penjalin umpamanipun Lembu Sekilan, Wesi 

Kuning, lan sanes-sanesipun. Menawi mboten mekaten, wah, saged-saged 

nglemburuk wonten palagan. Menapa malih menawi sampun sami denten ajeng-
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ajengan, menika rancakipun sampun mboten engetsedherek, rencang, napa niku 

tanggi. Wontenipun nggih namung mungsuh ingkang kedah dikawonaken. Kanthi 

kekiatan menika umpami kenging sabet palingpaling diwedaki lebu tatunipun 

mantun. Ewa semanten nggih enten mawon ingkang namung ngendelaken 

kekiatan badan tok, mboten gadhah kekiatan batas ingkang werni-werni. Para 

paraga menika wonten palagan inggih diaben kaliyan paraga ingkang ugi mboten 

gadhah kekiatan batos. Menika mbetahaken kawicaksanan wlandang lan 

botohipun, ben mangkenipun mboten wonten ingkang nemahi kacilakan. Janipun 

menika nggih ngutawatosi, namung nggih badhe kados pundi malih jaragan 

samudayanipun sami denten gadhah tujuan sae.  

11. Apa syarat menjadi wlandang? 

Kedah adil, kiyat bebudhenipun lan saged mimpin aben-aben. 

12. Apa syarat menjadi botoh? 

Kedah ngertos kekiyatan paraga ingkang badhe majeng lan kekiyatan 

mengsah saha saged mretung jagonipun badhe kawon napo mimpang. Menawi 

sampun siap samudayanipun lajeng dipun umumaken. Contoh : “saking sisih 

kilen ingkang badhe majeng si Kasno, dene saking sisih wetan si Warno, sami 

mathuk sedaya, nggih?” 

13. Apa yang dilakukan peserta/pemain ujungan di arena pertarungan? 

Nggebug utawi nyabet saking puser teng ngandhap. 

14. Apa yang harus dilakukan oleh wlandang dalam rangka memimpin 

pertarungan? 

Ingkang biasa kula sanjangaken menawi ajeng miwiti ujungan biasane 

mekaten : sedulur-sedulur, sederenge ujungan diwiwiti kula ngaturi pepenget. 

Sepindah, salebete samii gebug-gebugan sing saged digebug namung saking 

puser mengandap, dados mboten kenging nggebug weteng, dhadha, napa malih 

sirah. Kaping kalih, sedaya mawon mboten kenging sami dhendham, gebug-

gebuganane teng ngriki mawon, mangke menawi wangsul saking ngriki ampun 

ngantos sami gebug-gebugan keyambek-keyambek. Kaping tiganipun, anggenipun 

sami gebug-gebugan niki minangka sarat sarana nyuwun dhatengipun jawah 

dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Mahakuwasa, dados mboten kenging 
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kangge ajang males dhendham. Ingkang mboten enten gandheng cenenge kaliyan 

panyuwunan wau. 

15. Apa yang dilakukan wlandang apabila ada pemain yang curang? 

Dipun endheg, ingkang curang disanjangi. Menawi nekad dipun 

kendelaken.  

16. Apa yang dilakukan botoh sebelum dan sesudah pertarungan? 

Sederengpun tarung paraga dipun jak ngubengi lapangan. Sasampunipun 

tarung dipapag lajeng dipun jak teng pinggir lapangan, diuculi penganggenipun. 

17. Usia berapa biasanya seseorang dapat ikut bermain ujungan? 

Mboten wonten watesan umur. Nanging biasanipun menawi sampun akil 

baligh. 

18. Bagaimana cara memilih pemain? 

Dipun pados inking kilat raga lan botosipun.  

19. Apa yang dilakukan apabila salah satu pemain memiliki kekuatan yang 

tidak imbang? 

Dipun gantos ingkang mbabag. 

20. Apa saja kostum atau busana yang harus dikenakan pemain? 

Busana ingkang dipun ngge paraga antawisipun: (1) tapuk, (2) mukejer, 

(3) slawer, (4) amben. 

21. Apakah pemain mengenakan alat rias? 

Mboten. 

22. Propeti atau alat bantu apa saja yang dipakai pemain ujungan? 

Ujung utawi penjalin kangge nyabet lan udhel utawi sarung tangan. 

23. Hari apa dimulai ujungan? 

Biasanipun dinten Jemuah Kliwon. 

24. Apa yang dilakukan apabila sudah berulang kali dilaksanakan ujungan 

tapi hujan belum juga turun? 

Umume warga Gumelem Kulon menika tiyang tani. Carane menggaota 

tetanen menika nggih mboten saged dilakoni keyambek, ning nggih kedah 

sesambetan kaliyan sedaya Luhur ingkang ngreksa dhusun. Nggih Luhur menika 

ingkang njampangi selaku jatrane tiyang-tiyang sedhusun sagede waras slamet 
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anggenipun sami nyambut damel. Ujungan niku dilaksanakan kinarya usaha 

nyuwun jawah dhumateng Gusti lumantar para luhur ingkang njagi dhusun. 

Mbok menawi sepindah dilaksanakaken ujungan dereng jawah nggih diambali 

malih. Niku mujudaken manclengipun panyuwunan. 

25. Apa yang dilakukan setelah hujan turun? 

Slametan sawontenipun. Janipun sedaya warga Gumelem kulon agimipun 

Islam. Nanging kathah-kathahipun Islam abangan dados taksih raket kaliyan 

sesajen lan kendhuren. Niku kangge ngleluri piwulang tiyang kina. Slametipun 

mboten kumudu-kudu, saged mawon awujud : tumpeng kanthi lawuhan ayam 

goreng, klubanan, gundhilan, tahu bacem lan sanes-sanesipun. 
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Lampiran 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER 

Hari dan tanggal   : 27 September 2008 

Tempat : Rumah Bapak Mulyareja, desa Gumelem Kulon, kecamatan    

Susukan, kabupaten Banjarnegara. 

1. Nama        : Mulyorejo 

2. Umur             : 60 tahun 

3. Agama       : Islam 

4. Alamat       : desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan 

5. Pekerjaan       : Petani, sesepuh desa 

6. Kados pundhi riwayatipun ujungan? 

ujungan menika asale saking mungsuhan antawasipun warga dhusun 

Gumelem Kulon kaliyan warga dhusun Penerusan sing sami rebatan toya nggeh 

ngileni sabin. Sing asale mung tiyang kalih, teras tambah balane saengga tambah 

kathah lan dados gelutan antawasipun warga kalih dhusun. Saking prastawa niku 

saterasipun dilestarekaken dados ujungan kados sing saged dipriksani wekdal 

samenika. 

7. Kapan ujungan dilaksanakaken? 

Ujungan dilaksanakaken saben mangsa kapat utawi mangsa kalima. 

Menawi mangsa kapat dereng wonten jawah, pawongan sing cokan sami ujungan 

pados dinten sae nggih menika dinten Jemuah Kliwon kangge melai ujungan. 

Menawi mangsa kapat pas mboten wonten dinten Jemuah Kliwonane, ujungan 

dilaksanakaken teng mangsa kalima. Ujungan diwontenaken teng tegalan utawi 

sabin.  
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Lampiran 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER 

Hari dan tanggal   : 6 Oktober 2008 

Tempat             : Rumah Bapak Wiryareja, desa Gumelem Kulon, kecamatan  

Susukan, kabupaten Banjarnegara. 

1. Nama        : Wiryareja 

2. Umur       : 65 tahun 

3. Agama       : Islam 

4. Alamat       : desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan 

5. Pekerjaan       : Petani, sesepuh desa 

6. Napa sambung rapetipun antawisipun ujungan kaliyan panyuwunan 

jawah? 

Ujungan mujudaken panjeritipun tiyang-tiyang wonten dhusun Gumelem 

Kulon dhumateng Gusti Ingkang Maha Agung awit saking mangsa ketiga sing 

teras-terasan sing marahi sami kekirangan toya. Kanthi gebug-gebugan kita 

sedaya sami nyuwun supados Gusti nurunaken jawah. Dados ujungan mboten 

namung gebug-gebugan mawon, ning wonten pikajeng ingkang kasingid, nggih 

menika dhatengipun jawah. 

7. Caranipun kados pundi? 

Caranipun nggih kaliyan gebug-gebugan minka. Kanthi gebug-gebugan, 

Gusti Ingkang, Maha Welas lan Asih midhanget panjeritipun manungsa saengga 

kersa paring kanugrahan awujud jawah. 
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Lampiran 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER 

Hari dan tanggal   : 6 Oktober 2008 

Tempat               : Rumah Bapak Marjono, desa Gumelem Kulon, kecamatan 

Susukan, kabupaten Banjarnegara. 

1. Nama        : Marjono 

2. Umur       : 37 tahun 

3. Agama       : Islam 

4. Alamat       : desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan 

5. Pekerjaan       : Petani 

6. Bagaimana cara anda melakukan ujungan? 

Biasanya saya puasa terlebih dahulu selama tiga hari mulai hari Rabu 

Pon, Kamis Wage dan Jumat Kliwon. Pada malam Jumatnya ngebleng (tidak 

makan apa-apa) dan tidak tidur semalam sampai siang hari. Pada tengah hari 

saya melakukan buka (mulai makan) sehingga pada saat pelaksanaan ujungan 

kekuatan saya sudah pulih. 

7. Bagaimana cara menyerang atau menghindari serangan musuh? 

Untuk menyerang saya menggunakan ujung untuk memukul lawan antara 

pusar dan mata kaki. Untuk menghindari serangan saya meloncat ke belakang, 

kesamping atau mendekatkan diri agar tidak ada jarak antara saya dengan 

musuh. Tetapi kalau kebetulan mendapat musuh yang tidak memiliki kekuatan 

batin saya tidak perlu menghindari sabetan musuh. 
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Lampiran 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER 

Hari dan tanggal : 27 September 2008 

Tempat                  : Rumah Bapak Makun, desa Gumelem Kulon, kecamatan 

Susukan, kabupaten Banjarnegara. 

1. Nama  : Makun  

2. Umur  : 51 tahun 

3. Agama  : Islam 

4. Alamat  : Desa Gumelem Kulon, kecamatan Susukan 

5. Pekerjaan  : Penilik Kebudayaan 

6. Bagaimana riwayat ujungan? 

Pada masa lalu desa Gumelem Kulon dan Penerusan adalah desa agraris. 

Penghidupan penduduk desa bersumber dari hasil pertanian. Penggarapan 

pertanian di Gumelem Kulon dan Penerusan selain mengandalkan musin hujan 

(tadah hujan) juga memanfaatkan sungai Gumelem yang mengalir di antara 

Gumelem Kulon dan Penerusan. Hulu sungai Gumelem dibendung dan airnya 

dialirkan ke sawah-sawah milik penduduk. 

Pada suatu musim kemarau terjadi rebutan air antara penduduk Gumelem 

Kulon dan Penerusan yang berakibat terjadinya bentrokan fisik. Penduduk 

Gumelem Kulon dan Penerusan saling baku hantam untuk mendapatkan suplai 

air bagi sawahnya. Salah seorang sesepuh desa mempunyai ide ntuk 

menyelesaikan perselisihan, yaitu dengan cara mengadu warga yang memiliki 

kekuatan fisik prima satu lawan satu sebagai wakil desa masing-masing. 

Pemenang dari perang tanding selanjutnya akan berhak mengatur suplai air ke 

sawah-sawah di kedua desa tersebut. Sesuai dengan kesepakatan bersama maka 

dilaksanakanlah pertarungan warga kedua desa tersebut. Pertarungan 

dilaksanakan pada siang hari bertempat di tanah lapang dengan menggunakan 

sebatang rotan sebagai alat pemukul. 
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Pertarungan antara jago-jago dari kedua desa ini berlangsung selama 

berhari-hari dan tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang hingga 

akhirnya hujan turun. 

Turunnya hujan dianggap kemurahan Tuhan atas dilaksanakannya 

pertarungan itu. Kemudian tradisi pertarungan dilaksanakan setiap tahun dengan 

rotan pemukul sebagai senjata dan disebut ujungan dengan tujuan untuk upacara 

minta hujan. 

7. Bagaimana perkembangan ujungan sampai sekarang? 

sampai sekarang ujungan masih terus dilaksanakan untuk keperluan minta 

hujan namun demikian selaras dengan perkembangan jaman, ujungan juga 

dilaksanakan untuk keperluan sajian atraksi wisata budaya. 
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