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Berkenaan dengan materi penelitian keberagamaan orang Jawa yang menjadi wacana dalam

artikel ini, karya Geertz yang berjudul The Religion of Java (1981) penulis akui masih

menjadi landasan pola pikir. Karya Geertz tersebut masih sangat berwibawa, kendati telah

banyak kritik terhadapnya, Sampai saat ini belum ada penelitian lain yang memiliki pengaruh

yang setara dengan penelitian Geertz tersebut. Sekian generasi telah berkenalan dengan Jawa

melalui karyanya tersebut, dan setiap karya serius masih merujuknya secara panjang lebar

(Woodward,1989). Hasil penelitian Geertz di sebuah kota kecil di Jawa pada tahun 1950-an,

merupakan contoh bagaimana kepercayaan lokal yang telah melembaga kemudian

dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dalam kajiannya tersebut, Geertz membagi keberagamaan

orang Jawa menjadi 3 (tiga) varian yaitu: abangan yang menekankan aspek animisme

sinkretisme Jawa secara keseluruhan dan pada umumnya diasosiasikan dengan unsur petani

desa dan penduduk, santri yang menekankan aspek Islam sinkretisme dan pada umumnya

diasosiasikan dengan unsur pedagang dan unsur petani tertentu, dan priyayi yang

menekankan aspek Hindu dan diasosiasikan dengan unsur birokrasi.

Apa yang menjadi objek penulis dalam penelitian ini bersentuhan langsung dengan

keberagamaan aliran dalam masyarakat Jawa, yang berkaitan dengan aktivitas ritual yang

dipandang masih berbau animisme-dinamisme. Dalam pandangan tersebut, Islam dan Jawa

adalah dua entitas yang dirancang terpisah, berbeda, berlawanan dan tak mungkin

bersenyawa. Islam dikontraskan dengan Jawa yang dipandang dengan romantis, arkhaik, dan

penuh pesona. Singkatnya, Islam dan Jawa adalah antonimi dan Islam Jawa sebagai agama

rakyat dipandang sebagai penyimpangan dari Islam namun sebenarnya Islam dan Jawa adalah

compatible. Pertentangan yang terjadi bersifat permukaan dan wajar dalam bentangan sejarah

Islam. Anggaplah Islam Jawa sebagai varian yang wajar dalam Islam dan berhak hadir,

sebagaimana juga ada Islam India, Islam Persia, dan Islam Melayu (Woodward,1999 ).

Berkaitan dengan penelitian tentang ritual keagamaan yang menjadi objek dalam tulisan ini,

Asali (1995) melakukan penelitian terhadap suku Badui di Israel yang hasilnya

mencerminkan betapa masyarakat tersebut secara gigih mempertahankan tradisi

keagamaannya sehingga para wanita rela melakukan operasi ritual alat kelamin. Dow (1996)

dari Oukland University melakukan penelitian yang dilakukan di bagian timur negara Hidalgo

terhadap ritual pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap suci berupa patung-patung,

dengan fokus pada terjadinya pembentukan struktur sosial pada ritual tersebut.

Suryanto (1995) melakukan penelitian terhadap aktivitas Ritual di Daerah Istimewa

Yogyakarta yang berjudul Tanggap Warsa 1 Sura mendapatkan temuan bahwa kebudayaan

Jawa itu bersifat sinkretik, yaitu adanya perpaduan unsur dari berbagai agama pada

kebudayaan orang Jawa. Hal ini merupakan contoh bagaimana kepercayaan lokal yang telah

melembaga kemudian dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kemudian Simuh (1993) dalam

kajiannya tentang interaksi Islam dengan kebudayaan tradisional mendapatkan temuan yang

tidak jauh berbeda. Semula melihat adanya tarik menarik antara penganut tradisi budaya dan

agama lama di Indonesia dengan Islam namun interaksi tersebut berjalan dalam suasana

damai dan penuh toleransi.

Beberapa studi tentang fenomena ritual yang secara spesifik difokuskan pada aspek ritualnya

antara lain dilakukan oleh Hardani (1987) dalam penelitiannya di Yogyakarta, Rostiati

dkk.(1994) dalam penelitiannya di daerah yang sama, serta Sumartono (1995) dalam
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penelitiannya di daerah Jember mendapat temuan yang sama yaitu mereka melihat adanya

perubahan ke arah penyederhanaan dalam proses sebagai akibat dari arus moderenisasi dan

pembangunan. Hal tersebut disebabkan adanya campur tangan dari para birokrat yang

memanfaatkan ritual sebagai objek pariwisata. Peneliti lain, Lestari (1996) dalam

penelitiannya di salah satu kota di Jawa Tengah melihat adanya toleransi beragama yang

tercermin dalam konsepsi kehidupan Biksu serta melihat bagaimana kemunculan agama

Budha di Indonesia. Sedangkan Usman (1997) dalam penelitiannya di daerah Klaten melihat

bahwa kepercayaan terhadap supranatural yang ada dalam ritual tersebut telah

mempengaruhi budaya masyarakat setempat dalam berperilaku.

Berbeda dengan penelitian tersebut penulis melakukan penelitian lapangan terhadap sebuah

aktivitas ritual yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun sejak ratusan tahun

yang lalu. Ritual tersebut berwujud penyucian sebuah Gong salah satu instrumen gamelan

Jawa dengan diameter kurang lebih 60 cm, yang dilakukan setiap satu tahun dua kali, bulan

Maulud dan Syawal. Penulis merasa tertarik untuk meneliti ritual tersebut karena keunikan

ritual tersebut dan karena sejak dahulu hingga sekarang ritual tersebut tetap bertahan

sementara fanatisme pengunjung sangat tinggi. Dalam penelitian yang mendasari artikel ini,

penulis memfokuskan kajian pada bagaimana awal mula ritual tersebut dilaksanakan mengapa

dapat bertahan hingga saat ini, serta mengapa masyarakat begitu fanatik.

Dalam membahas hasil penelitian, penulis menggunakan perspektif Durkheim tentang agama

dan Mircea Eliade tentang homo religiosus dan mitos. Sedangkan teori Berger tentang

internalisasi, eksternalisasi dan objektivasi digunakan dalam pembahasan tentang mengapa

ritual tersebut dapat bertahan sejak dahulu kala hingga saat sekarang.

Penelitian ini dilakukan di sebuah desa yang letaknya di pinggir hutan jati yang kalau dilihat

dari situasi dan kondisinya sebenarnya mirip dengan sebuah kota kecil atau menurut

penuturan salah seorang penduduk setempat disebut sebagai kotanya desa. Desa tersebut

bernama Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan dalam wilayah Pembantu Bupati Blitar di

Lodoyo Timur, yang letaknya kurang lebih 14 kilometer sebelah selatan kota Blitar.

Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2000 dengan menggunakan pendekatan

kualitatif. Dalam menjaring informasi melalui informan, peneliti menggunakan teknik

penarikan sampel bola salju atau Snowball Sampling.

SEKILAS TENTANG PROFIL KELURAHAN KALIPANG

Kalipang, sebuah Kelurahan di Kecamatan Sutojayan wilayah Pembantu Bupati Blitar di

Lodoyo Timur tempat penelitian ini dilakukan, terletak di belahan bagian selatan wilayah

Kabupaten Blitar. Secara geografis, Kabupaten Blitar terbelah menjadi dua bagian oleh sungai

Brantas yang membujur dari timur ke barat sehingga dikenal adanya 2 kawasan. Kawasan

selatan sungai Brantas dikenal dengan sebutan Blitar selatan dan kawasan utara sungai

Brantas dikenal dengan sebutan Blitar saja karena sebutan Blitar utara tidak lazim digunakan.

Sekitar seperempat jam perjalanan ke arah selatan dari Ibukota Kabupaten Blitar, lebih

kurang dua kilometer setelah melewati jembatan sungai Brantas yang dikenal dengan nama

jembatan Glondong, kita jumpai Kelurahan Kalipang yang merupakan pusat pemerintahan

dan perdagangan bagi wilayah Pembantu Bupati Blitar di Lodoyo Timur. Sebagai pusat

pemerintahan dan perdagangan, beberapa kantor pemerintah ada di wilayah tersebut seperti

Kantor Pembantu Bupati di Lodoyo Timur, Kantor Kecamatan Sutojayan, Kantor Polisi,

Kantor Koramil, dan juga Kantor Kelurahan Kalipang. Fasilitas umum berupa pasar

tradisional, terminal angkutan umum, serta kantor-kantor perusahaan jasa seperti bank,

telekomunikasi, Perusahaan Listrik Negara, Kantor Pos dan Giro serta toko-toko kelas sedang

ke bawah yang menjual berbagai keperluan masyarakat ikut melengkapi predikat Kelurahan

Kalipang sebagai kotanya desa.
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Sebagai pusat perdagangan, Kelurahan Kalipang merupakan tujuan belanja bagi empat

Kecamatan di sekitarnya, yaitu (1) Kecamatan Wonotirto; (2) Kecamatan Panggungrejo; (3)

Kecamatan Binangun; dan (4) Kecamatan Wates , yang dalam kesehariannya didukung oleh

adanya trayek angkutan umum ke daerah Kecamatan tersebut. Daerah perdagangan terletak

di dua jalan utama yaitu, jalan Raya Utara dan jalan Raya Barat. Di dua jalan utama tersebut

dapat dijumpai toko bahan bangunan, tekstil, kelontong, sembilan bahan pokok, juga warung

makanan. Pasar tradisional yang berada di Jalan Raya Barat berhadapan dengan Kantor

Pembantu Bupati. Sebagaimana pasar tradisional pada umumnya, di situ dapat dibeli

bermacam-macam kebutuhan hidup manusia.

Secara geografis, wilayah Lodoyo adalah dataran tinggi tetapi Kelurahan Kalipang terletak

pada dataran yang paling rendah. Kelurahan Kalipang yang hanya berjarak satu kilometer ke

arah timur dari pegunungan kapur dan hutan jati tersebut, setiap musim penghujan menjadi

langganan banjir. Banjir terjadi meskipun di sebelah utara, kira-kira berjarak satu setengah

kilometer terdapat sebuah sungai buatan milik proyek bendungan Wlingi Raya, dan kira-kira

setengah kilometer di sebelah utaranya adalah sungai Brantas yang merupakan sungai

terbesar di Kabupaten Blitar.

Kelurahan Kalipang sesuai dengan data yang ada di Kantor Kelurahan setempat memiliki

wilayah seluas 244,080 hektar pada ketinggian 132 meter di atas permukaan air laut, dengan

penduduk sebesar 7.494 jiwa yang terdiri dari 3.619 jiwa laki-laki dan 3.875 jiwa perempuan.

Mayoritas penduduk beragama Islam (98%) dan sisanya beragama selain Islam (Kristen,

Katholik dan Budha). Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.996 jiwa di antaranya tercatat

memiliki mata pencaharian sebagai berikut: (1) PNS/ABRI/Swasta sebanyak 10%; (2) Petani

sebanyak 18,4%; (3) Pedagang sebanyak 11%; (4) Peternak sebanyak 7,5%; (5) Perajin

sebanyak 2,5%; (6) Pekerja bidang Transportasi sebanyak 45% dan (7) Tukang sebanyak

5,6%.

Tingkat pendidikan 6.331 penduduk usia kerja adalah sebagai; (1) Tidak tamat SD sebanyak

9,6%; (2) Tamat SD sebanyak 30,7%; (3) Tamat SLTP sebanyak 31,3%; (4) Tamat SLTA

sebanyak 25,4%; (5) Tamat Akademi sebanyak 1,3%; dan (6) Tamat Perguruan Tinggi

sebanyak 1,7%. Bila dilihat dari data tersebut, tampak bahwa masyarakat Kelurahan

Kalipang bukanlah masyarakat tradisional yang terbelakang tetapi masyarakat desa yang

sudah tergolong maju.

Bahasa yang digunakan masyarakat Lodoyo sehari-hari khususnya di pedesaan yaitu bahasa

Jawa yang terkenal memiliki strata dalam penerapannya yaitu : (a) Bahasa Jawa ngoko, yaitu

bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar keluarga dekat, persaudaraan yang akrab;

(b) Bahasa Jawa Madya, yaitu bahasa yang banyak digunakan antar mereka yang tidak

mempunyai hubungan yang erat, misalnya antar atasan dengan bawahan yang dalam hal ini

ada unsur saling menghormati; dan (c) Bahasa Jawa Kromo yaitu bahasa halus yang

dipergunakan bagi orang-orang yang saling menghormati secara mendalam. Ke tiga strata

tersebut mirip dengan bahasa Jawa yang digunakan di Yogyakarta.

Mengenai sistem religi pada masyarakat Kelurahan Kalipang, sesuai data, sebanyak 98%

penduduknya memeluk agama Islam. Di daerah tersebut berdiri 17 tempat ibadah umat Islam

yaitu dua Masjid dan 15 Surau/Langgar dan selain itu terdapat dua buah Gereja Katholik.

Hanya ada satu organisasi keagamaan di wilayah tersebut yaitu Ahlussunah Waljamaah,

namun sesuai hasil observasi, peneliti memperkirakan ada semacam aliran yang berkembang

di masyarakat Kalipang yaitu semacam aliran kejawen yaitu mereka yang mengaku memeluk

agama Islam tetapi masih memegang teguh adat Jawa.

Sanggar sebagai Pusat Kegiatan Ritual
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Di atas sebidang tanah seluas kira-kira satu setengah hektar yang terletak di tepi jalan Raya

Barat tepat berhadapan dengan pasar, di dua pojok sebelah selatan tumbuh masing-masing

sebatang pohon beringin besar yang konon berumur ratusan tahun dan tidak seorangpun tahu

siapa yang menanamnya. Tanah tersebut merupakan halaman kantor Pembantu Bupati Blitar

di Lodoyo Timur dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan alon-alon. Sebagaimana di

kebanyakan kota-kota di pulau Jawa biasanya terdapat sebidang tanah di tengah kota dan di

situ terdapat pohon beringin. Pohon beringin seakan menjadi simbol keangkeran atau

kewibawaan sebuah alon-alon yang biasanya berada di depan pendopo sebuah Kabupaten.

Di tepi sebelah barat alon-alon tersebut berdiri sebuah bangunan kecil yang bercitra religius

yang disebut sanggar, yang konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan

bentuknya yang sederhana Menurut Jurukuncinya, sanggar tersebut dibangun secara gotong

royong oleh masyarakat setempat secara swadaya. Pada tahun 1978 saat Wedana (Pembantu

Bupati) dijabat oleh Budi Susetyo, sanggar tersebut dipugar sehingga menjadi seperti

bentuknya saat ini. Sanggar tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bangunan utama

berbentuk rumah panggung berukuran lebar dua setengah meter dan panjang empat meter

dengan dinding dan lantai dari papan kayu serta beratap sirap. Dikatakan rumah panggung

karena lantainya berada pada ketinggian satu setengah meter dari tanah dan untuk

menaikinya terdapat tangga dari semen selebar satu setengah meter dengan lima anak tangga

yang dilapisi tegel berwarna kuning. Dinding dari sanggar bercat putih dan bagian dalamnya

berwarna agak kusam karena setiap kali terkena asap kemenyan. Bangunan tersebut memiliki

pintu dengan dua buah daun berukir sederhana dengan warna dasar putih dan pada relung-

relung ukirannya dicat warna kuning emas. Pada sisi sebelah kanan terdapat sebuah jendela

kecil yang berfungsi sebagai ventilasi. Sebuah meja berukuran tinggi satu meter dan lebar satu

meter serta panjang dua meter berada di sisi kiri pintu bagian dalam dan di atas meja itulah

diletakkan sebuah benda sakral berupa sebuah gong. Benda sakral yang berupa sebuah gong

tersebut adalah salah satu instrumen gamelan Jawa bergaris tengah 60 cm yang terbuat dari

besi perunggu dan dibungkus dengan kain putih, benda itulah yang disebut Kyai Pradah.

Dua bangunan pendukung yang salah satunya terletak di bagian depan dan samping kanan

dan kiri berfungsi sebagai serambi dengan pilar terbuat dari beton cetak berukir sebanyak

delapan buah dan berlantai tegel berwarna kuning serta beratap genting. Bangunan serambi

tersebut berfungsi sebagai tempat orang berkumpul untuk memohon berkah setiap malam

Jum’at khususnya malam Jum’at Legi sambil mengadakan selamatan. Bangunan yang

mempunyai fungsi serupa berada di bagian belakang dengan lebar tiga meter dan panjang

delapan meter membujur ke samping, terbuat dari tembok berlantai semen beratap genting.

Bangunan tersebut mempunyai pintu di tengah lurus dengan bangunan sanggar yang

dihubungkan dengan selasar sepanjang tiga meter. Kamar mandi pengunjung sanggar berada

di sisi pojok sebelah kanan belakang.

Seluruh bangunan tersebut dipagari dengan tembok bermotif botol dan bercat putih yang

memiliki dua buah pintu masuk yaitu sebuah pintu utama yang berbentuk gerbang menghadap

ke alon-alon dan sebuah pintu kecil di samping kanan yang berfungsi sebagai pintu darurat.

Di atas pintu gerbang utama bagian depan bertuliskan kalimat yang berbunyi " Sanggar

Pusaka Gong Pradah Lodoyo Blitar" dengan huruf Jawa. Gerbang tersebut berpintu jeruji besi

dua daun dan di kanan dan kiri sebelah luar bertengger masing-masing sebuah patung

Harimau besar setinggi satu setengah meter yang menambah kesakralan dari bangunan

tersebut, dan konon Harimau memang menjadi simbol dari Kyai Pradah berkaitan dengan

mitos bahwa pada zaman dahulu kala Gong Kyai Pradah pernah menjelma menjadi Harimau

dan memangsa ternak para penduduk.

Satu bangunan lagi yang fungsinya tak terpisahkan dari bangunan sanggar yaitu panggung

yang berada di tengah alon-alon. Panggung tersebut dibangun bersamaan dengan pemugaran

sanggar pada tahun 1978. Bangunan yang terbuat dari beton berbentuk panggung terbuka segi
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delapan setinggi tiga meter tersebut selain di bagian tengah bawah terdapat fondasi beton

sebagai penyangga utama terdapat empat pilar lagi sebagai penyangga tambahan. Lantai

panggung bersegi delapan tersebut berpagar pipa besi dan beratap sirap, dan untuk menaiki

panggung tersebut terdapat tujuh belas anak tangga dari beton yang juga berpagar pipa besi.

Panggung tersebut berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ritual utama yaitu penyucian Gong

Kyai Pradah setahun sekali setiap bulan Maulud. Penyucian setiap bulan Syawal cukup

dilaksanakan di sanggar. Sedangkan fungsi sanggar, selain untuk menyimpan Gong setelah

dicuci, digunakan untuk kegiatan rutin para peziarah setiap malam Jum’at, baik untuk

kegiatan selamatan maupun untuk tirakatan yaitu menahan tidak tidur semalam suntuk dalam

rangka mencari berkah yang diinginkan misalnya keselamatan dan lain-lain.

Mengenai asal usul Gong itu sendiri, penulis tidak bisa mendapatkan informasi dari sumber

yang valid tetapi berdasarkan sebuah legenda yang secara turun temurun diyakini oleh

masyarakat Lodoyo, Gong tersebut berasal dari Kerajaan Surakarta. Tradisi siraman yang

tetap dilakukan sampai sekarang konon bermula dari adanya amanat yang diberikan oleh

seorang bangsawan dari Surakarta bernama Pangeran Prabu yang membawa Gong Pusaka ke

daerah Lodoyo kira-kira pada sekitar abad 17. Kepergian Pangeran Prabu dari Surakarta

konon karena menjalani sebuah hukuman dari Raja berupa pengasingan di hutan Lodoyo

yang saat itu masih berupa hutan rimba yang sangat ganas karena dihuni oleh berbagai

binatang buas dan roh jahat.

Gong yang oleh pemiliknya dianggap pusaka tersebut akan digunakan sebagai tumbal di hutan

Lodoyo karena keampuhannya tidak diragukan lagi dan konon menurut cerita pernah terbukti

dapat digunakan untuk memadamkan sebuah pemberontakan di Kerajaan Surakarta. Dalam

pengembaraannya Pangeran Prabu beserta istrinya sampai di suatu tempat dan bermalam di

rumah seorang janda tua bernama Nyai Potrosuto sekaligus menitipkan Gong tersebut dengan

disertai sebuah amanat, agar setiap tanggal 1 Syawal dan 12 Robiulawal atau Maulud,

dimandikan dengan air kembang setaman. Konon air bekas siraman itu dapat digunakan

sebagai obat segala macam penyakit dan membuat hidup tenteram serta awet muda.

Sedangkan mengenai keberadaan Gong tersebut, sesuai cerita yang ada, telah mengalami

beberapa kali pergantian pemeliharaan dan terakhir ditempatkan atau disimpan di desa

Kalipang hingga sekarang.

PANDANGAN DAN RESISTENSI KALANGAN ISLAM PURITAN TERHADAP

RITUAL

Sebagaimana telah diuraikan, sebagian besar masyarakat Kelurahan Kalipang adalah

penganut faham Ahlussunah Waljamaah. Penganut faham ini memeluk agama Islam namun

tetap tidak dapat meninggalkan adat Jawa yang konon telah diwariskan oleh para nenek

moyangnya. Warisan adat tersebut antara lain adalah tradisi selametan yang intinya bertujuan

untuk menghormati, mensyukuri, memuja, dan memohon keselamatan kepada Tuhan melalui

makhluk halus dan leluhurnya misalnya, selamatan yang berhubungan dengan kelahiran

misalnya mitoni, kemudian selamatan yang berhubungan dengan kematian misalnya

selametan tiga hari, tujuh hari empat puluh hari sampai dengan seribu hari. Penganut faham

ini tidak mempermasalahkan diselenggarakannya ritual adat siraman Pusaka Gong Kyai

Pradah karena pelaksanaannya bersamaan dengan peringatan Maulud Nabi Muhamad S.A.W.

Apalagi pelaksanaannya dikemas sedemikian rupa sehingga nuansa Islami dari upacara

tersebut tetap kental, misalnya sehari sebelum siraman, diselenggarakan pengajian di Pendopo

Kantor Pembantu Bupati.

Namun demikian, di samping faham tersebut ternyata ada sebagian kecil kalangan

masyarakat Kelurahan Kalipang yang menghendaki dilaksanakannya ajaran Islam secara

murni dan secara tidak terus terang sebenarnya kurang sependapat dengan

diselenggarakannya Ritual Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah. Alasan yang dikemukakan
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adalah karena itu dianggap perbuatan syirik. Meskipun demikian jumlahnya sangat kecil dan

ketidaksetujuan tersebut hanya diwujudkan melalui cibiran maupun kritikan semu melalui

kotbah di Masjid tertentu karena itu situasi tersebut tidak menghalangi pelaksanaan ritual

yang secara tidak langsung didukung oleh Pemerintah Daerah setempat. Konflik ideologis

yang peneliti ibaratkan bagaikan api dalam sekam akan terus membara tetapi tampaknya

tidak pernah akan sampai berkobar karena Ritual tersebut sudah menjadi milik masyarakat.

PASAR MALAM SEBAGAI PESTA RAKYAT YANG DITUNGGU-TUNGGU

Beberapa hari sebelum pelaksanaan Ritual, khususnya seminggu sebelum dilaksanakan Ritual

Utama berupa siraman Pusaka, di alon-alon Lodoyo dan jalan-jalan sekitarnya telah dipenuhi

ratusan pedagang bermacam jenis barang dan makanan. Barang yang dijual oleh para

pedagang mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan, mainan anak-anak, barang

kelontong, peralatan pertukangan dan pertanian, kaset berbagai jenis musik, bunga dan

kemenyan untuk ziarah, serta berbagai jenis makanan dan minuman. Pasar malam adalah

istilah yang lazim disebut orang untuk kegiatan semacam itu, namun sebetulnya kegiatannya

siang dan malam tiada henti-hentinya. Sesuai hasil observasi penulis, para pedagang tersebut

pada umumnya berasal dari luar daerah Lodoyo, bahkan beberapa pedagang datang dari luar

Propinsi Jawa Timur.

Pengunjung yang jumlahnya mencapai angka ribuan hadir di tempat tersebut dengan

beraneka ragam tujuan, ada sementara para anak muda yang hanya ingin berdesak-desakan

sembari cuci mata, ada yang datang bersama keluarga untuk berbelanja dan meninikmati

hiburan, dan ada pula yang datang ketempat tesebut dengan tujuan tertentu lainnya.

Di Stadion, yang kurang lebih berjarak 500 meter dari alon-alon, selama seminggu juga

digelar panggung hiburan berupa Orkes Dangdut yang acaranya selain diisi artis lokal juga

mendatangkan artis dari daerah lain benar-benar menambah semaraknya daerah Lodoyo.

Selama seminggu daerah Lodoyo betul-betul hidup dan roda perekonomian berputar begitu

cepat. Para penduduk Kelurahan Kalipang khususnya yang tinggal di sekitar lokasi pasar

malam dapat mengais rezeki sesaat dengan berbagai kegiatan usaha, misalnya berjualan

makanan dan minuman, menyewakan toilet serta memanfaatkan halaman rumah untuk jasa

parkir sepeda dan sepeda motor.

Hiruk pikuknya pengunjung yang dipadu dengan bunyi musik dari para penjual kaset yang

bercampur dengan deru generator listrik , benar-benar menghidupkan suasana pasar malam.

Pada saat itulah masyarakat Kalipang khususnya dan masyarakat Lodoyo dan sekitarnya

seakan berpesta, pesta rakyat yang selalu ditunggu-tunggu setiap setahun sekali. Di samping

itu angkutan umum yang melayani rute dari dan ke arah Lodoyo setidaknya selama seminggu

juga ikut meraup keuntungan, karena dipadati penumpang, Bahkan pada saat menjelang

siraman yaitu tiga hari sebelum ritual utama sampai dengan saat ritual utama dilaksanakan,

seakan jumlah angkutan umum yang tersedia tidak mencukupi dibanding dengan jumlah

penumpang, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para sopir angkutan untuk

menaikkan tarip angkutan. Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah yang ternyata juga

memberikan nilai tambah pada bidang materi tersebut, masyarakat Lodoyo menyebutnya

sebagai berkah dari Gong Kyai Pradah, sehingga seluruh masyarakat Lodoyo sangat

menunggu-nunggu datangnya saat ritual tersebut.

PENYIAPAN SESAJI DAN PERLENGKAPAN RITUAL

Sesaji atau bersaji meliputi perbuatan-perbuatan upacara yang biasanya diterangkan sebagai

perbuatan-perbuatan untuk menyajikan makanan, benda-benda dan sebagainya kepada

dewa-dewa, ruh-ruh nenek moyang atau makhluk halus yang lain, tetapi yang di dalam

praktek jauh lebih kompleks dari pada itu. Pada banyak upacara bersaji, orang memberi

makanan yang oleh manusia dianggap lezat, seolah-olah dewa-dewa atau ruh-ruh itu
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mempunyai kegemaran yang sama dengan manusia (Koentjaraningrat, 1992).

Sesaji atau sajen yang disiapkan untuk perlengkapan dalam penyelenggaraan ritual Siraman

Pusaka Gong Kyai Pradah adalah berupa nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk dan ayam

panggang yang lazim disebut ingkung, kemudian pisang raja tiga tangkep (6 sisir) serta

kembang setaman, yang berarti bunga satu taman disimbolkan berupa seperangkat bunga

yang terdiri tunas pohon pisang raja yang dilengkapi dengan berbagai bunga seperti mawar,

kenanga, kerantil, daun bunga andong serta daun puring, yang dilengkapi dengan bedak basah

yang disebut dengan boreh dan juga kemenyan. Bedak basah yang disebut boreh tersebut,

nantinya digunakan untuk melumuri Gong yang telah selesai dicuci dalan suatu upacara.

Sesaji yang lain yaitu sego golong, nasi putih yang dibungkus kecil-kecil dengan daun pisang

yang bermakna keteguhan hati (gumolong), serta bubur sengkolo, yaitu bubur putih dan

bubur merah. Sesaji yang berupa kepala kambing dan organ dalam perut kambing (jeroan)

yang keesokan harinya, sebelum upacara siraman dilaksanakan, ditanam di sebuah rumah

kecil yang lazim disebut cungkup dan terkenal dengan sebutan situs mbok Rondo Dadapan.

Situs tersebut merupakan pesanggrahan Nyai Potrosuto yang dahulu pernah dititipi Gong oleh

Pangeran Prabu. Kepala kambing lengkap dengan jeroan tersebut dikemas dengan kain putih,

kemudian dimasukkan dalam bokor yang terbuat dari kuningan dan disiapkan pada malam itu

juga.

Semua sesaji (uborampe) tersebut disiapkan oleh Jurukunci serta para anggota pengurus

sanggar yang lain dan pada sore harinya dibawa ke sanggar dan diletakkan di atas meja di

samping Gong Kyai Pradah. Buceng beserta ingkung ayam dibiarkan sampai ritual siraman

selesai dilaksanakan. Setelah itu baru diambil (diunduh) dan dimakan oleh Jurukunci dan

beberapa anggota sanggar sebagai berkah dari Kyai Pradah termasuk pisang setangkep (2

sisir), sego golong dan bubur sengkolo. Sedangkan pisang raja yang dua tangkep (4 sisir),

yang dua sisir dibawa ke situs/petilasan mbok Rondo Dadapan dan dua sisir lagi dibawa ke

panggung saat upacara Siraman bersama kembang setaman dan boreh serta kemenyan.

Penyiapan sesaji tersebut tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan

penyiapan perlengkapan Ritual Siraman di panggung, antara lain penyiapan tujuh tempayan

berisi air, pemasangan janur kuning baik di panggung maupun di sanggar, pembersihan lantai

serambi sanggar, serta pengaturan tempat kesenian tradisional jedor, sound systems, serta

tikar untuk tempat tirakatan malam harinya.

Malam tirakatan dimana orang semalam suntuk menahan diri tidak tidur dengan maksud

memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Esa melalui Gong Kyai Pradah lazim disebut dengan

istilah melekan. Malam tirakatan tersebut diawali dengan kegiatan selametan atau kenduri.

Selametan atau kenduri merupakan acara inti sebelum ritual utama dilaksanakan pada pagi

harinya. Kegiatan selametan tersebut menurut informasi dari Jurukunci selalu dilaksanakan

pada pukul 23.00 karena sesuai adatnya memang harus demikian dan konon tidak seorangpun

berani merubahnya. Pada kegiatan tersebut, hadir para pejabat daerah setempat yang orang

lazim menyebutnya dengan istilah Muspika atau Musyawarah Pimpinan Kecamatan.

Begitu datang, para pejabat tersebut dengan didampingi oleh Jurukunci, langsung naik ke

sanggar untuk berdo’a di depan Gong Kyai Pradah dan setelah itu turun kemudian duduk

bersila di tikar membaur dengan para pengunjung yang lain dengan formasi melingkar. Di

tengah lingkaran tersebut telah ditata uborampe kenduri yang terdiri dari beberapa ember nasi

gurih, beberapa ekor ayam panggang kemudian lauk pauk berupa sambal goreng dan lain-lain

serta beberapa sisir pisang raja. Dengan menggunakan pengeras suara, mulailah Jurukunci

menyampaikan maksud diadakan kenduri tersebut yang disebut ujub Penyampaian maksud

tersebut, disampaikan dalam bahasa Jawa tinggi dan resmi atau kromo inggil.

Urutan dari ujub termasuk sudah baku di beberapa tempat di desa-desa Jawa, bedanya hanya

pada saat menyebut atau memberi penghormatan kepada dhanyang atau yang mbaurekso

daerah tersebut serta kepada arwah yang pertama kali babat (cikal bakal) daerah yang
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bersangkutan. Penyampaian makna dari inti selametan disampaikan dalam dua versi dan

bahasa, yaitu perpaduan antara Islam dan kejawen yang merupakan kombinasi yang serasi.

Disinilah tampak jelas sinkretisme budaya Jawa. Ujub yang menurut pemaknaan orang Jawa

disebut mule-metri yang kurang lebihnya berarti menghormati dan memperingati, diucapkan

dengan kalimat yang jelas runtut serta santun. Pertama-tama berisi ucapan terima kasih atas

kerelaan para hadirin yang telah bersedia meluangkan waktu dan sekaligus minta kesediaan

menjadi saksi atas hajat tersebut. Kemudian ujub dilanjutkan dengan menyebut makna

makanan yang ditata di depan peserta kenduri tersebut dengan kalimat yang mencerminkan

bahwa semua makanan yang disajikan tersebut benar-benar bersih, dengan sebutan "sekul suci

ulam sari ..." dan sebagainya. Kesucian tersebut sangat diutamakan, sampai-sampai wanita

yang sedang datang bulan dilarang untuk ikut memasak, bahkan wanita yang tidak sedang

datang bulan-pun sebelum masak harus mandi dan keramas terlebih dahulu.

Sekul suci ulam sari tersebut mengandung makna nasi dan ikan (ayam panggang) yang

bersih/suci untuk dipersembahkan kepada masing-masing yaitu, arwah dhanyang dan yang

cikal bakal pertama kali membuka daerah Lodoyo kemudian arwah leluhur baik yang terawat

maupun yang tidak terawat, lalu menyebut pula Nabi Muhammad SAW, beserta empat

sahabatnya yang semuanya dimintai do’a agar pelaksanaan Siraman Gong Kyai Pradah esuk

harinya dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun Di samping itu, doa juga dilakukan

untuk memohon agar seluruh masyarakat Lodoyo dapat diberikan kekuatan, keselamatan,

ketenteraman serta kedamaian. Akhirnya Jurukunci tidak lupa minta maaf atas segala

kesalahan maupun kekilafan manakala saat menyampaikan ujub tersebut terdapat kata-kata

yang kurang berkenan. Sepanjang penyampaian ujub tersebut, pada setiap ujung ruas

kalimatnya selalu disambut oleh peserta yang hadir dengan kata inggih sebagai bukti

kesaksian.

Setelah ujub selesai disampaikan, Jurukunci lalu mempersilakan petugas pemimpin do’a yaitu

Pak Modin atau Kepala KUA setempat untuk memimpin do’a secara Islam atau dalam bahasa

Arab. Seperti pada penyampaian ujub, pada setiap ujung kalimat do’a, para peserta kenduri

juga menyambut bersama-sama dengan ucapan kata-kata "amin". Selanjutnya nasi, ikan ayam

panggang serta lauk pauk dan pisang yang sesuai informasi adalah sumbangan dari para Lurah

se-Kecamatan Sutojayan tersebut, dibagi dan dimakan bersama-sama di antara peserta

kenduri atau selametan.

RITUAL UTAMA SIRAMAN GONG KYAI PRADAH

Puncak kepadatan pengunjung adalah pada saat ritual utama dilaksanakan, yaitu saat Gong

Kyai Pradah dimandikan. Akan tetapi sebelum itu ada satu kegiatan ritual yang

mendahuluinya, yaitu ritual penanaman kepala kambing di sebuah bangunan kecil berjarak

satu setengah kilometer ke arah barat dari sanggar. Ritual tersebut dilaksanakan sekitar pukul

08.00 pagi sebelum acara siraman. Kepala kambing dan jeroan yang telah disiapkan sehari

sebelumnya, dengan dibungkus kain putih dan ditempatkan dalam sebuah bokor yang terbuat

dari kuningan, dibawa oleh jurukunci ke pesanggrahan Mbok Rondo Dadapan dengan cara

digendong dengan selendang yang juga berwarna putih dan dilengkapi dengan pisang raja dua

sisir (setangkep).

Perjalanan menuju pesanggrahan tersebut diiringi dengan prosesi berpakaian adat Jawa

lengkap dengan payung. Bangunan kecil yang bercitra religius tempat kepala kambing

tersebut di tanam. Konon menurut ceritera, tempat itu adalah tempat tinggal Nyai Potrosuto

yang dahulu pernah dititipi Gong Kyai Pradah oleh pemiliknya yaitu Pangeran Prabu Tempat

tersebut berada dalam wilayah desa Dadapan dan karena itu tempat tersebut dikenal orang

hingga sekarang dengan nama petilasan Mbok Rondo Dadapan. Ritual penanaman kepala

kambing tersebut konon merupakan persembahan yang mengandung makna ucapan

terimakasih dari masyarakat Lodoyo kepada Nyai Potrosuto karena Gong Kyai Pradah

pernah hilang dan ditemukan di tempat tersebut.
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Di antara beberapa nama yang tecatat sebagai orang yang pernah merawat Gong Kyai

Pradah, hanya Nyai Potrosuto yang namanya tertanam secara abadi di hati masyarakat

Lodoyo populer dengan sebutan Mbok Rondo Dadapan. Tidak seorangpun masyarakat

Lodoyo yang tidak tahu tentang nama tersebut, meskipun tidak seluruhnya dapat memberikan

penjelasan. Nama tersebut seakan telah melekat di hati sanubari masyarakat Lodoyo dan

menjadi legenda yang tidak akan pernah dilupakan sampai kapanpun.

Tepat pukul sebelas siang, Gong Kyai Pradah yang dibungkus dengan kain putih (mori)

dikeluarkan dari sanggar dengan cara digendong oleh seorang yang berpakaian adat Jawa.

Semua mata pengunjung tertuju pada benda tersebut, kilat lampu blitz dari kamera para

wartawan ikut melengkapi pandangan pada saat itu. Prosesi yang mengiring Gong Kyai

Pradah ke atas panggung yang jaraknya lebih kurang hanya 50 meter dari sanggar terdiri dari

beberapa orang. Susunan prosesi adalah, paling depan Gong yang digendong dan dipayungi

serta diapit oleh dua orang laki-laki yang berpakaian adat, di belakangnya empat orang putri

yang berpakaian ala putri raja, kemudian disusul Bupati Blitar dan Pembantu Bupati Lodoyo

Timur beserta rombongan yang terdiri dari Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan)

yaitu Camat Sutojayan, Komandan Koramil Komandan Sektor Kepolisian yang diikuti oleh

para Lurah se-Kecamatan Sutojayan, akhirnya masyarakat pecinta Ritual yang semuanya

berpakaian adat Jawa.

Prosesi tidak langsung berjalan menuju panggung tetapi sedikit melebar dan kalau situasi

memungkinkan biasanya Gong dikirab keliling alon-alon. Meskipun demikian karena sangat

padatnya pengunjung maka jalannya prosesi tidak begitu melebar. Prosesi tersebut memang

dikawal oleh petugas keamanan, namun berhubung jumlahnya sangat tidak berimbang dengan

jumlah pengunjung yang mencapai ribuan orang dan hampir seluruhnya ingin mendekat dan

menyentuh bahkan mencium Gong pujaannya maka peran pihak keamanan hampir tidak

begitu berarti. Begitu sampai di depan tangga panggung, dan pintu yang terbuat dari jeruji besi

tersebut dibuka, maka naiklah prosesi ke atas panggung melalui anak tangga yang berjumlah

tujuh belas buah.

Sementara itu di atas panggung telah disiapkan air sebanyak tujuh tempayan plastik yang

penuh air dan bercampur bunga sesaji kembang setaman serta bedak (boreh). Acara ritual

diawali dengan pembacaan sejarah asal usul Gong Kyai Pradah oleh Pembantu Bupati

Lodoyo Timur. Setelah itu secara simbolis Bupati Blitar mengawali siraman dengan cara

menyiram Gong tersebut dengan air kembang setaman. Siraman berikutnya dilanjutkan oleh

para anggota prosesi yang lain secara bergantian namun air tidak sampai dihabiskan. Sisa air

yang ada di beberapa tempayan tersebut, kemudian diguyurkan sedikit demi sedikit kepada

pengunjung di bawah panggung yang setiap guyuran disambut dengan sorak sorai.

Bermacam-macam perilaku pengunjung yang intinya ingin mendapatkan air tersebut, di

antaranya ada yang berteriak histeris, melempar topi, saputangan, bahkan kaos yang dipakai

dilepas dan dilempar ke atas panggung dengan maksud agar dapat dibasahi oleh petugas dan

setelah dilempar kembali kemudian diperas dan airnya dimasukkan ke dalam botol yang

sudah disiapkan dan di bawa pulang.

Gong Kyai Pradah yang telah dimandikan tersebut, sebelum dibawa kembali ke sanggar,

diolesi serta dilumuri bedak basah bercampur minyak wangi yang disebut boreh. Menjelang

dibawa turun dari atas panggung, Gong tersebut dipukul sebanyak tujuh kali oleh Bupati

Blitar. Setiap pukulan berakhir selalu ditanyakan kepada pengunjung denga bahasa Jawa

sebagai berikut: " Suwantenipun sae punopo mboten !!? ", yang artinya dalam bahasa Indonesia

" Suaranya bagus apa tidak", kemudian dijawab oleh pengunjung "sae" yang artinya "bagus".

Masyarakat Lodoyo mempunyai kepercayaan bahwa kalau Gong tersebut bersuara bagus

atau nyaring maka sesuatu yang baik setelah itu akan terjadi, dan sebaliknya bila suara Gong

tersebut jelek atau tidak nyaring maka setelah itu hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi di

bumi Indonesia ini. Setelah itu Gong Kyai Pradah dibawa turun dan dengan tetap diiringi
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prosesi dibawa kembali ke sanggar untuk disimpan. Pada saat perjalanan menuju sanggar

tersebut petugas pembawa Gong cukup direpotkan oleh ulah para pengunjung yang ingin

mendapatkan bedak yang menempel pada Gong. Peristiwa inilah yang menjadi titik akhir

perjalanan panjang dan melelahkan mulai dari tahap persiapan hingga ritual siraman.

Bagi masyarakat Blitar, berbicara tentang Lodoyo seakan identik dengan Gong Kyai Pradah.

Hal tersebut dapat dimaklumi karena lebih dari dua ratus tahun masyarakat Lodoyo memuja

dan mengagumi Gong Kyai Pradah. Gong Kyai Pradah seakan telah menjadi legitimasi

religius bagi masyarakat Lodoyo, tatanan masyarakat Lodoyo telah ditafsirkan dalam

kerangka suatu tatanan semesta alam yang keramat. Legitimasi tersebut menghubungkan

antara segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat Lodoyo misalnya, terjadinya kekacauan

dengan yang keramat tersebut. Tidak percaya kepada yang keramat, bagi masyarakat Lodoyo

berarti menentang tatanan masyarakat yang dilegitimasi secara religius. Pengingkaran

terhadap realitas yang didefinisikan secara sosial, si pengingkar dianggap berada dalam

keadaan bahaya. Hal tersebut disebabkan karena apa yang terjadi di masyarakat Lodoyo

tersebut, tidak terlepas dari adanya mitos tentang kekeramatan Gong Kyai Pradah.

Gong Kyai Pradah yang konon dibawa oleh seorang bangsawan dari kerajaan Surakarta,

diyakini oleh masyarakat Lodoyo sebagai suatu pusaka milik raja yang sangat bertuah. Saat

berziarah pada umumnya mereka menyembah seakan menghadap seorang Raja yang dapat

mengayomi mereka dan oleh karenanya dianggap wajib dipuja bahkan dimintai berkah.

Segala hal yang berkaitan dengan kekaguman masyarakat Lodoyo terhadap Gong Kyai

Pradah tersebut, benar-benar telah menjadi mitos yang abadi bahkan terus berkembang di

kalangan masyarakat Lodoyo hingga saat ini.

MUNCULNYA AKTIFITAS RITUAL DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT

LODOYO

Mengungkap kemunculan atau kehadiran Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah di

Lodoyo kira-kira pada abad ke 18 (1793), tidak dapat terlepas dari pengaruh maupun peran

dari orang Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Orang Belanda sering bersimpati kepada

kepercayaan dan praktek sinkretistik, Meskipun mereka malahan menganggapnya takhayul

belaka tetapi orang-orang yang hidup lebih ketat sesuai dengan ajaran Islam sering

menimbulkan antipati dan ketakutan mereka. Segala kehidupan beragama yang lebih intens

dianggap sebagai ancaman langsung. Seorang muslim yang menjalankan sholat lima waktu, di

mata mereka fanatik dan ini sama artinya dengan subversif. Bila masjid yang sejak lama

kosong mlompong lalu tiba-tiba penuh sesak maka pejabat tertentu mengira suatu

pemberontakan sudah di ambang pintu dan mereka berusaha mencegah penduduk untuk

sholat berjaamaah di Masjid. Pendapat yang lazim ketika itu adalah bahwa orang Indonesia

itu bukanlah muslim betulan (seperti halnya orang Arab) dan dibawah polesan keislaman

yang tipis itu kepribadian orang Indonesia terutama masih dibentuk oleh agama-agama

sebelumnya yaitu Hindu, Budha dan berbagai bentuk animisme (Bruinessen, 1992).

Geertz (1981) menyebut ritual adat siraman Pusaka Gong Kyai Pradah sebagai abangan. Pola

ritual tersebut hingga saat ini relatif tidak berubah, keterlibatan penghulu tetap ada,

keterlibatan birokrat justru semakin besar, kalau tidak boleh disebut dominan. Dengan

demikian prasyarat sebagai struktur telah dimiliki oleh Ritual tersebut. Kenyataan bahwa

Ritual tersebut adalah sebuah struktur sesuai dengan dua konsep kunci tentang struktur yang

dikemukakan oleh Poloma (1994) yaitu struktur menunjuk pada seperangkat unit-unit sosial

yang relatif stabil dan berpola " atau " suatu sistem dengan pola-pola yang relatif abadi.

Kemunculan Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah selaku struktur juga tidak

terlepas dari adanya faktor sikap, kepercayaan dan kepribadian masyarakat Lodoyo terhadap

benda yang dianggap sakral dan suci tersebut. Penjelasan atas fenomena tersebut mengacu

pada pola penjelasan disposisi (Suyanto, 1995)
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Pola penjelasan disposisi dalam memberi jawaban atas pertanyaan mengapa dengan

menunjuk pada kecenderungan seseorang untuk bertindak, dengan cara tertentu dalam situasi

tertentu, termasuk yang didalamnya yang menyangkut sikap, pendapat, kepercayaan, nilai

dan ciri-ciri kepribadian. Pola penjelasan tersebut sejalan dengan kenyataan empiris yang

ditemukan di lapangan. Kemunculan Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah di

tengah-tengah masyarakat Lodoyo pada saat itu, bila dilihat manfaatnya bagi masyarakat

Lodoyo, memang tidak dapat dilihat langsung dan hanya mereka yang tahu. Kemunculan

fenomena tersebut justru ditopang oleh adanya sikap, pendapat, kepercayaan, nilai-nilai, dan

ciri-ciri kepribadian masyarakat Lodoyo saat itu. Pertama, sikap sinkretisme masyarakat

Lodoyo, yaitu adanya perpaduan unsur-unsur dari berbagai agama pada kebudayaan

masyarakat Lodoyo yang merupakan ciri-ciri kepribadian masyarakat Jawa. Ke dua,

pendapat masyarakat Lodoyo bahwa benda yang berupa Gong tersebut wajib disakralkan

karena milik seorang raja. Ke tiga, yaitu adanya kepercayaan dari masyarakat Lodoyo bahwa

sesuai amanat dari bangsawan si pembawa Gong tersebut dianggap memiliki nilai. Dari uraian

tersebut dapat dikatakan bahwa munculnya fenomena ritual tersebut tidak semata-mata

fenomena tersebut memenuhi prasyarat struktur maupun prasyarat fungsi, melainkan

ditopang oleh sikap, pendapat, kepercayaan, serta ciri-ciri kepribadian masyarakat Lodoyo

selaku etnik Jawa.

Selain itu munculnya fenomena ritual tersebut, ada persamaan dengan asal usul agama

menurut Durkheim (Veeger, 1993). Menurut Veeger, agama tidak diturunkan atau

diwahyukan tetapi dilahirkan dari bawah. Bukan kepercayaan akan Allah, roh-roh, atau

totem yang menjadi permulaan agama, melainkan the sense of the sacred (kepekaan bagi

hal-hal suci). Orang berkumpul dan mengalami suasana yang khusus, lalu dari interaksi

mereka timbul sejumlah kepercayaan, kewajiban, dan larangan yang bercorak khusus juga

sebab berhubungan dengan alam balik alam ini yaitu daya gaib yang menopang segala-

galanya. Daya gaib itu adalah prinsip kreatif pemersatuan alam semesta. Apabila sekelompok

orang mengaitkan identitasnya dengan salah satu jenis binatang, tumbuhan atau benda yang

disebut totem, mereka bermaksud untuk menyatakan kepercayaan bahwa mereka ikut serta

dan ambil bagian dalam sifat daya gaib itu sejauh dijelmakan dalam jenis itu. Kelompok yang

mengasosiasikan diri dengan salah satu totem, menganggap objek itu dan semua simbolnya

sebagai suci, istimewa, dan diliputi bermacam-macam larangan (tabu). Dengan demikian

terjadi bahwa anggota kelompok mulai membedakan antara tata sakral dan suatu tata profan.

Dari data lapangan ditemukan bahwa pada saat Ritual dilaksanakan, terjadi interaksi yang

tinggi di antara orang yang berkumpul dimana mereka secara bersama-sama memusatkan

perhatian pada suatu objek yang sama, yaitu benda sakral berupa sebuah Gong. Pada diri

mereka terjadi peningkatan emosional dan antusias dengan apa yang mereka lakukan.

Kesempatan untuk ikut dalam suatu pengalaman serupa itu sering menggerakkan anggota

masyarakat untuk menyerahkan milik pribadinya dan menyerahkan kehidupannya pada misi

kelompok. Pada hari itu, masyarakat Lodoyo rela mengeluarkan uang untuk biaya bahkan

rela meninggalkan pekerjaan mencari nafkah dengan harapan dapat memperoleh sesuatu yang

lebih besar.

PENYEBAB BERTAHANNYA RITUAL ADAT SIRAMAN PUSAKA GONG KYAI

PRADAH SELAKU STRUKTUR SAMPAI SAAT INI DI DAERAH LODOYO

Bila dihitung mulai dari kemunculannya tahun 1793 sampai saat ini, berarti aktivitas Ritual

Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah sudah berlangsung selama lebih dari 200 tahun.

Dalam kurun waktu tersebut aktivitas Ritual selalu dijalankan sesuai jadwal yaitu setiap

tanggal 12 Robiulawal (Maulud) dan 1 Syawal ( hari raya Idul Fitri). Pengecualian terjadi

pada tahun 1965 dan 1966 saat terjadi Gerakan 30 September dan satu tahun sesudahnya di

mana aktivitas tersebut pernah dihentikan oleh pemerintah karena situasi politik. Penghentian

tersebut dapat dimengerti karena pada tahun-tahun tersebut pemerintah sedang gencar-

gencarnya menggalakkan pendidikan agama, khususnya Islam di masyarakat guna
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mengembalikan ke situasi yang agamis setelah tercemar oleh pengaruh komunis yang

dianggap atheis.

Ritual adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah muncul pada saat Belanda berkuasa di

Indonesia tetapi aktivitas tersebut tidak ditentang oleh orang-orang Belanda karena dianggap

sebagai suatu kegiatan yang tidak membahayakan kedudukannya sebagai penjajah.

Kenyataannya aktivitas ritual tersebut memang murni dilakukan oleh masyarakat Lodoyo

tanpa ada bau pemberontakan. Ada informasi bahwa Gong tersebut disakralkan karena

merupakan alat untuk menyebarkan Agama Islam, yaitu dengan cara memukul Gong tersebut

para penyebar agama Islam mengumpulkan orang-orang untuk diajak belajar mengaji, namun

benar tidaknya informasi tersebut tidak ditemukan bukti.

Aktivitas ritual yang dari waktu ke waktu tetap terselenggara tersebut seakan tidak lapuk

dimakan usia, bahkan justru semakin ramai dikunjungi orang. Aktivitas lain yang timbul dan

menyertainya dari waktu ke waktu juga semakin banyak dan bervariasi. Pada umumnya

aktivitas tersebut berupa aktivitas perekonomian dan hiburan. Fenomena yang terjadi

berkaitan dengan bertahannya aktivitas ritual di daerah Lodoyo tersebut sejalan dengan

asumsi dasar kaum fungsionalis yang mengatakan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial

fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur tersebut tidak

akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (Ritzer,1992). Berdasarkan asumsi tersebut

diduga bahwa Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah selaku struktur fungsional bagi

masyarakat Lodoyo secara keseluruhan.

Terjadinya aktivitas perekonomian dalam setiap kegiatan ritual yang berupa pasar malam,

sepintas seperti tidak ada kaitannya dengan ritual tersebut dan rasanya memang agak janggal

menghubungkan antara ritual sebagai aktivitas keagamaan dengan aktivitas ekonomi. Akan

tetapi bila dikaitkan dengan kebudayaan, agama sebagai sistem religi merupakan salah satu

dari tujuh unsur kebudayaan. Tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma

dalam ke tiga wujud kebudayaan yaitu wujudnya berupa sistem budaya yang berupa sistem

sosial dan yang berupa kebudayaan fisik. Dengan demikian sistem ekonomi, misalnya,

mempunyai wujudnya sebagai konsep, rencana dan kebijaksanaan adat istiadat yang

berhubungan dengan ekonomi tetapi juga mempunyai wujudnya berupa tindakan-tindakan

dan interaksi berpola antara produsen, tengkulak, pedagang, pengecer, dan konsumen

(Koentjaraningrat, 1990).

Sesuai dengan kenyataan di lapangan, terjadinya transaksi ekonomi pada setiap

penyelenggaraan ritual seperti yang terjadi di pasar malam merupakan sesuatu yang logis dan

tidak dapat dihindarkan. Kehadiran pedagang dari berbagai daerah, jelas memiliki tujuan

komersial karena mereka tahu bahwa di tempat ritual pasti banyak orang berkumpul yang

merupakan konsumen potensial bagi dagangannya. Sebaliknya kehadiran orang-orang yang

tujuannya mengikuti ritual, secara tidak langsung ikut meramaikan pasar malam dan

kemungkinan besar di situ akan terjadi transaksi jual beli. Dengan demikian antara aktivitas

ritual dengan aktivitas perekonomian merupakan satu rangkaian yang saling mendukung.

Tanpa kehadiran para pedagang dan pengunjung pasar malam ritual tidak mungkin bisa

semarak, sebaliknya kalau tidak ada ritual tersebut juga tidak mungkin ada pasar malam.

Bila dilihat dalam konteks ekonomi sosial yang lebih luas, Ritual Adat Siraman Pusaka Gong

Kyai Pradah yang merupakan budaya etnik Jawa ini belum termasuk dalam konteks nasional

maupun global tetapi masih termasuk dalam konteks lokal. Meskipun demikian, dengan

diundangnya TVRI untuk meliput Ritual dan menayangkannya, tampaknya Pemerintah

Kabupaten Blitar telah mencoba mempergelarkan budaya etnik tersebut dalam setting

masyarakat yang lebih luas. Sebagaimana daerah lain di Indonesia, pemerintah Daerah

Kabupaten Blitar tampaknya mencoba mengadopsi pariwisata sebagai sarana penting untuk

mendongkrak pendapatan asli daerah. Pariwisata memang merupakan bentuk baru tentang

penciptaan kembali tradisi budaya adat masyarakat setempat Dimasukkannya Ritual Adat
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Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah dalam kalender wisata tahunan Dinas Pariwisata Daerah

Kabupaten Blitar menunjukkan upaya Pemerintah Daerah setempat dalam ikut memelihara

kebudayaan lokal. Di dalam kerangka baru ini, ritual menjadi pertunjukan besar atau suatu

objek estetik untuk dilihat, bahkan dijual.

Faktor yang membuat Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah selaku struktur

bertahan adalah adanya kesatuan sosial atau solidaritas sosial di antara para individu yang ada

dalam kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama

yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Hal tersebut merupakan dasar pokok

integrasi sosial dan ikatan yang mempersatukan individu dalam kelompok itu.

Berkumpulnya orang pada saat ritual dilaksanakan disebabkan karena di antara mereka

terdapat yang dianut bersama dan perasaan emosional yang sama sehingga terbentuklah

ikatan sosial dan kehidupan kolektif. Keyakinan mereka terhadap benda suci berupa Gong

yang diperkuat dengan peristiwa yang berulang kali dilaksanakan. Ritual yang dilaksanakan

secara rutin setiap tahun merupakan suatu manifestasi dari adanya perasaan yang sama dan

bersama yang memperkuat dan menegakkan kembali adanya komitmen moral di antara

mereka. Adanya komitmen yang sama tersebut menjadikan mereka terikat secara moral dan

menjadikan ritual tersebut sebagai suatu yang tidak mampu ditinggalkan. Di kalangan mereka

terdapat norma atau hukum tidak tertulis yang mewajibkan atau menekan mereka untuk tetap

mempertahankan ritual tersebut sebagai adat yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan, barang

siapa meninggalkan adat tersebut dianggap menyalahi atau melanggar adat kebiasaan nenek

moyang yang luhur, dan akan mendapatkan hukuman berupa datangnya petaka yang

merugikan seluruh masyarakat.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa dalam Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah,

struktur dan aturan yang ada didalamnya selalu dan terus berkembang seiring dengan adanya

interaksi antar manusia yang ada didalamnya atau adanya proses eksternalisasi. Jadi struktur

bukan sesuatu yang statis tetapi bersifat dinamis, atas adanya eksternalisasi tersebut aturan-

aturan sosial yang terlembaga semakin lama semakin luas. Sebagai akibatnya aturan-aturan

dalan struktur yang telah melembaga tersebut akan ikut membentuk karakter melalui proses

sosialisasi atau internalisasi.

ASPEK YANG MENDASARI PELAKSANAAN RITUAL DAN FANATISME

MASYARAKAT

Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah yang selalu diselenggarakan pada setiap bulan

Maulud sudah merupakan aktivitas rutin dan terpola secara baku. Apa yang dilakukan

masyarakat Lodoyo saat ritual, seakan telah merupakan wasiat turun temurun dari nenek

moyang dan para leluhur yang tidak seorangpun mampu dan berani mengubahnya. Tindakan

dan perilaku keagamaan yang tampak dalam setiap pelaksanaan Ritual tersebut merupakan

sumber emosional yang mengarah pada timbulnya perilaku masyarakat yang sama sekali tidak

rasional. Pada saat itulah tampak adanya fanatisme masyarakat yang rela mengorbankan apa

saja baik waktu maupun materi termasuk rela tidak bekerja demi untuk mendapatkan sesuatu

yang bersifat non empiris seperti keselamatan, keberuntungan dan ketenteraman yang tidak

dapat dicapai secara empiris.

Ritual tersebut merupakan suatu peristiwa primordial yang masih selalu diceritakan, dan

diulang-ulang kembali pada waktu sekarang dan menguatkan misteri tentang benda pusaka

berupa Gong. Menurut Eliade (Susanto,1987) mitos dibagi menjadi beberapa tipe yang salah

satunya adalah mitos asal usul, yang menceritakan asal mula segala sesuatu, asal mula

manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, pulau-pulau, tempat-tempat suci dan

sebagainya. Mitos asal usul memegang peranan yang sangat penting bagi masyarakat arkhais,

karena manifestasi segala sesuatu yang pertama kalinya itulah yang bermakna dan sah. Maka

dari itu apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak mengikuti apa yang sudah
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dilakukan oleh para orang tuanya atau kakeknya, tetapi langsung mengikuti apa yang sudah

dilakukan untuk pertama kalinya oleh para leluhur mereka dalam waktu mistis.

Ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Lodoyo setiap bulan Maulud sesuai dengan amanat

bahwa Gong (bende) pusaka tersebut harus dimandikan/disiram setiap tanggal 1 Syawal dan

12 Robiulawal (Maulud). Amanat tersebut yang diyakini oleh masyarakat Lodoyo sebagai

amanat dari seorang raja, telah dilaksanakan sejak saat itu dan menjadi tradisi hingga

sekarang. Tradisi yang dimanifestasikan menjadi sebuah perilaku keagamaan oleh masyarakat

Lodoyo tersebut, merupakan tingkah laku mengikuti apa yang dahulu dilakukan oleh nenek

moyang mereka. Cerita tentang awal mula yang diperbuat atau dilakukan oleh nenek moyang

masyarakat Lodoyo tersebut merupakan cerita yang benar-benar terjadi pada waktu

primordial pada awal mula. Cerita yang merupakan mitos tersebut telah berkembang dan

meresap di hati sanubari masyarakat Lodoyo bahkan sudah menjadi milik msyarakat Lodoyo

yang paling berharga. Cerita yang merupakan cerita suci tersebut, begitu bermakna dan

menjadi contoh model bagi tindakan masyarakat yang sangat bermakna dan memberikan nilai

pada kehidupan masyarakat Lodoyo.

Fungsi mitos yang utama ialah menetapkan contoh model bagi semua tindakan manusia baik

dalam upacara-upacara maupun dalam kegiatan sehari-hari yang bermakna. Oleh karena

peniruan contoh model yang tertera dalam mitos tersebut menjadi makin kabur dan banyak

kekeliruannya, maka untuk memperbaiki keadaan ini dan untuk memberi arah yang benar,

diadakan reaktualisasi periodik mitos sebagai contoh model di dalam upacara religius

(Susanto,1987:92). Kegiatan Ritual yang dilakukan oleh masyarakat Lodoyo secara rutin

setiap bulan Maulud tersebut, tidak lain adalah merupakan reaktualisasi periodik mitos dalam

bentuk penyucian Gong. Tindakan ini dilakukan bukan karena Gong tersebut kotor dan harus

dicuci tetapi guna menunjukkan pada manusia bagaimana caranya nenek moyang dulu

mencuci Gong yang dianggap suci tersebut. Tindakan ini bukan tindakan empiris melainkan

tindakan religius. Gong yang dicuci secara ritual tersebut, tidak lagi merupakan salah satu dari

sekian banyak Gong yang lain, tetapi sudah menjadi suatu model Gong mistis yang pertama

dicuci oleh para nenek moyang. Waktu berlangsungnya ritual penyucian itu bertalian dengan

waktu primordial, waktunya menjadi sama dengan waktu para nenek moyang bekerja.

Pada setiap menjelang Ritual Siraman Pusaka tersebut dilaksanakan, selalu diawali terlebih

dahulu dengan pembacaan sejarah asal usul Gong Kyai Pradah. Dengan mendengarkan cerita

tersebut, masyarakat diingatkan kembali pada saat awal mula nenek moyang mereka

melakukan tindakan religius. Suasana sangat hening saat sejarah dibacakan kembali tersebut,

masyarakat pengunjung mendengarkannya dengan penuh hikmat dan pada saat itu

benar-benar tampak bahwa para pengunjung telah mengalihkan waktunya yang profan ke

waktu kudus. Dalam suasana yang kudus tersebut para pengunjung berperilaku seperti yang

dicontohkan dalam sejarah yang dibacakan dalam ritus. Setelah selesai dicuci/dimandikan,

kemudian Gong tersebut dipukul (ditabuh) sebanyak 7 (tujuh) kali. Hal tersebut dilakukan

juga karena mengikuti apa yang dicontohkan dalam sejarah yang menyebutkan bahwa kalau

rindu dengan Pangeran Prabu dapat menabuh Gong tersebut.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat Lodoyo tersebut sesuai dengan penjelasan bahwa mitos

mempunyai hubungan yang erat dengan waktu dan ritus yang mengarahkan manusia pada

saat primordial yang non temporal pada waktu kudus yang berbeda secara kualitatif dengan

waktu profan (Susanto, 1987). Mitos ini dikidungkan dalam suatu ritus dan dengan

mengkidungkannya manusia religius arkhais menghapus waktu profan dan menghapus kondisi

manusiawinya yang tidak nyata. Di dalam ritus itu manusia religius arkhais meniru tindakan

para Dewa seperti yang diceritakan dalam mitos. Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai

Pradah merupakan program realitas primordial yang secara aktif dihadirkan di tengah-tengah

masyarakat Lodoyo secara rutin. Realitas primordial yang secara aktif tampil tersebut, telah

menghubungkan antara pelaku ritual selaku si penyampai dengan peserta ritual selaku

pendengar melalui partisipasi emosional. Melalui mitos tersebut masyarakat Lodoyo telah
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dihubungkan dengan nenek moyang, dengan keturunan, dengan yang berada di luar

jangkauan. Jika dilihat dari strukturnya ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Lodoyo

tersebut, didasari oleh mitos asal-usul karena mewahyukan asal-usul suatu benda skral yang

menjadi objek ritual. Bila dilihat dari esensinya, mitos-mitos tersebut tidak lagi terikat pada

penciptaan dunia tetapi apa yang dikisahkan dalam sejarahnya terjadi setelah dunia

diciptakan. Walaupun terjadinya kisah tersebut masih menyangkut waktu mistis, tetapi sudah

tidak lagi merupakan waktu awal mula. Mitos-mitos ini terikat dengan sejarah yang sekaligus

Ilahi dan manusiawi karena merupakan suatu kisah yang diperankan oleh para leluhur atau

nenek moyang manusia dan makhluk-makhluk supra natural yang bukan Dewa pencipta

tertinggi.

Tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun tersebut telah menjadi adat istiadat

masyarakat Lodoyo dan merupakan pranata keagamaan, yang mengandung norma yang wajib

dipatuhi. Norma yang mengatur upacara suci tertentu yang menurut Summer

(Koentjaraningrat,1990) disebut mores dan dalam banyak kebudayaan norma seperti itu

dianggap berat dan pelanggaran terhadapnya sering menyebabkan ketegangan dalam

masyarakat dan sering mempunyai akibat panjang. Telah berkembangnya mitos tentang Gong

Kyai Pradah pada masyarakat Lodoyo sejak lama, sering menimbulkan adanya pernyataan

tidak masuk akal yang secara spontan diucapkan oleh masyarakat Lodoyo berkenaan dengan

kekagumannya terhadap Gong Kyai Pradah. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan atau

keimanan yang berkaitan erat dengan proses kejiwaan. Dengan kepercayaan tersebut

masyarakat Lodoyo mengesampingkan kemampuan otak dengan cara menerima jawaban

yang bersifat non rasional terhadap pertanyaan dasar tentang sesuatu sehingga kepercayaan

tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara pertanyaan rasional dan jawaban

yang non rasional.

Kepercayaan atau mitos berdiri di luar, di seberang waktu dan dunia empiris.Waktu mitos

selalu saat sekarang dan mitos menciptakan dan mengetengahkan kembali apa yang

digambarkannya, manusia mengaktualkan apa yang dikisahkannya. Berdiri di luar waktu,

menampilkan apa yang ditampilkannya, mitos mengisahkan peristiwa itu sendiri bukan hanya

deskripsi dengan berpakaian adat ala kerajaan saat prosesi mengiring Gong Kyai Pradah,

seakan mengawal seorang Raja. Luapan emosi yang timbul saat itu seakan membuat mereka

larut dengan suasana masa lalu yang dihadirkan kembali saat sekarang. Jadi mitos bukan

renungan reflektif tetapi aktualitas. Apa yang dilakukan masyarakat Lodoyo saat Ritual

Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah merupakan pengulangan penghadiran kembali beberapa

peristiwa yang penuh kekuasaan. Apa yang ditampilkan tersebut merupakan persyaratan

realitas primordial yang secara aktif tampil di mana si penyampai dan pendengar atau si

pelaku dan menyaksikan dihubungkan dengan partisipasi emosional. Mitos memang

mempunyai cara lain dalam melihat dunia dengan cara berpartisipasi di dalamnya dan terlibat

secara emosional.

PENUTUP

Begitu populernya aktivitas ritual yang telah dilakukan oleh masyarakat Lodoyo selama lebih

dari dua ratus tahun sehingga bila seseorang berbicara tentang Lodoyo seakan identik dengan

berbicara tentang Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah. Gong Kyai Pradah seakan

telah menjadi legitimasi religius bagi masyarakat Lodoyo. Masyarakat Lodoyo telah

menafsirkan bahwa tatanan yang ada, berada dalam kerangka suatu tatanan semesta alam

yang keramat. Legitimasi tersebut menghubungkan antara segala sesuatu yang terjadi pada

masyarakat Lodoyo, misalnya terjadinya kekacauan dengan yang keramat tersebut. Tidak

percaya dengan yang keramat, bagi masyarakat Lodoyo, berarti menentang tatanan

masyarakat yang dilegitimasi secara religius. Pengingkaran terhadap realitas yang

didefinisikan secara sosial akan mengakibatkan si pengingkar dianggap berada dalam keadaan

bahaya, karena apa yang terjadi di masyarakat Lodoyo tersebut tidak terlepas dari adanya

mitos tentang kekeramatan Gong Kyai Pradah.
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Ritual Adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah dapat dikatakan unik bila dikaitkan dengan

pola kehidupan masyarakat modern saat ini yang penuh dengan rasionalitas. Namun demikian

mengingat peristiwa kemunculannya telah terjadi lebih dari dua ratus tahun lalu, berdasarkan

studi lapangan dan informasi-informasi yang didapat dari para informan serta dokumen yang

ada dapat diketahui tentang mula kemunculannya kemudian mengapa bisa bertahan serta apa

yang menyebabkan masyarakat Lodoyo begitu fanatik terhadap ritual tersebut. Kemunculan

aktivitas ritual tersebut, sesuai dengan informasi yang berhasil dikumpulkan, menunjukkan

bahwa saat itu memang pemahaman masyarakat Lodoyo tentang Islam dapat dikatakan masih

dangkal. Didukung dengan sifat sinkretis dari kebudayaan Jawa yang dapat mengadopsi

berbagai macam budaya baru, menyebabkan Ritual yang berbau animisme tersebut dapat

diterima oleh masyarakat Lodoyo saat itu dan bahkan hingga sekarang. Di samping itu

kepekaan masyarakat Lodoyo terhadap benda yang dianggap suci, telah menimbulkan

kepercayaan, kewajiban, serta larangan yang bersifat khusus dan berhubungan dengan yang

gaib.

Berbagai temuan juga telah memberikan petunjuk mengapa Ritual tersebut dapat bertahan

hingga ratusan tahun. Di antaranya karena Ritual tersebut ternyata fungsional terhadap

masyarakat Lodoyo secara keseluruhan karena sesuai dengan asumsi dasar kaum fungsionalis

bila sebuah struktur di masyarakat tidak fungsional maka struktur tersebut akan hilang dengan

sendirinya. Selain itu, adanya solidaritas sosial di antara para individu yang berada dalam

kelompok tersebut dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi kelanggengan

keberadaan Ritual karena kesadaran kolektif (collective consiousness) merupakan dasar

pokok integrasi sosial yang merupakan ikatan guna mempersatukan individu dalam kelompok

tersebut. Terjadinya internalisasi atau sosialisasi tentang Ritual yang dilakukan oleh para

orang tua kepada anaknya atau generasi berikutnya, kemudian terjadinya eksternalisasi yang

memperluas aturan-aturan sosial yang mengikat bagi para anggota kelompok tersebut pada

akhirnya membentuk realitas obyektif. Di samping itu, adanya peran pemerintah yang

mempromosikan aktivitas Ritual tersebut berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata

telah memberikan sumbangan yang berarti bagi bertahannya ritual tersebut.

Perlu diketahui bahwa fanatisme pengunjung terhadap Ritual tersebut dari tahun ke tahun

tidak menyurut bahkan semakin banyak. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya mitos yang

berkembang di masyarakat Lodoyo yang menimbulkan kepercayaan bahwa

menyelenggarakan Ritual tersebut merupakan amanat leluhur yang wajib dipatuhi dan

dilaksanakan. Barang siapa meninggalkan atau melanggar adat kebiasaan nenek moyang akan

mendapat hukuman berupa datangnya petaka yang merugikan seluruh masyarakat.
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