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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan berbagai macam suku

bangsa, bahasa, budaya, tradisi dan kebudayaan yang memiliki ciri khasnya

masing-masing yang masih dijalankan hingga saat ini. Kebudayaan tiap daerah

tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Setiap daerah

memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Berdasarkan pendapat

Koentjraningrat mengatakan bahwa pada dasarnya kebudayaan adalah

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat,

2009: 144).

Di dalam sebuah kebudayaan mengandung banyak unsur yang berada di
dalamnya. Kebudayaan mengandung tujuh unsur pokok yang ada di
seluruh kebudayaan dunia, ketujuh unsur tersebut adalah 1) Bahasa; 2)
Sistem pengetahuan; 3) Organisasi sosial; 4) Sistem peralatan hidup dan
teknologi; 5) Sistem mata pencaharian hidup; 6) Sistem religi; 7)
Kesenian (Koentjaraningrat, 2009:165).

Salah satu dari dari sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku

Jawa yang tidak terlepas dari kebudayaannya. Sama seperti suku bangsa lainnya

suku Jawa juga memiliki kekayaan dan keberagaman dalam tradisi, upacara adat,

dan kebudayaanya. Mulai dari segi bahasa yang digunakan sampai ke sistem

religinya yang dianut. Bentuk hasil kebudayaan masyarakat Jawa tidaklah sama

satu dengan kebudayaan Jawa lainnya. Kebudayaan adalah cara berfikir dan cara
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manusia untuk menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan kelompok yang

membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu (A. Syahri, 1985: 2).

Perbedaan tersebut diakibatkan oleh letak geografis dan mata pencaharian yang

menyebabkan perbedaan budaya Jawa, kebudayaan Jawa secara garis besar

dibagi menjadi dua yakni kebudayaan masyarakat pesisir dan kebudayaan

masyarakat pedalaman. Daerah kebudayaan Jawa khususnya berada di Jawa

Tengah dan Jawa Timur atau mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut,

terkadang ada juga daerah yang secara kolektif disebut daerah kejawen. Daerah

itu meliputi wilayah Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Kediri

dan Malang, sedangkan di luar wilayah tersebut dinamakan wilayah pesisir dan

ujung timur. Surakarta dan Yogyakarta merupakan dua bekas kerajaan Mataram

abad ke-16 adalah pusat dari kebudayaan Jawa (Kodiran dalam Sutiyono, 2013:

1).

Kebudayaan Jawa yang bersifat kepercayaan pada masyarakat pedalamannya

tidak dapat dipisahkan dari suatu pola adanya kepercayaan dan keyakinan

kekuatan gaib yang terdapat di alam semesta. Salah satu kepercayaan dari

masyarakat Jawa adalah sistem penanggalan Jawa. Dalam setiap kegiatan yang

akan dilakukan masyarakat Jawa selalu berpedoman kepada sistem penanggalan

Jawa seperti orang yang akan menpunyai hajat perkawinan, mendirikan rumah,

pindah rumah dan sebagainya. Sistem penanggalan Jawa berasal dari asimilasi

kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Islam yang akhirnya menghasilkan sebuah

sistem penanggalan baru bagi masyarakat Jawa yang ditetapkan oleh Sultan

Agung yang kadang dalam masyarakat Jawa disebut dengan istilah penanggalan



3

Aboge sedangkan Muharram sendiri adalah bulan pertama pada sistem

penanggalan Hijriyah, yang oleh Sultan Agung dinamakan bulan Suro.

Di Jawa, Tahun Hijrah dipakai sebagai sistem penanggalan kaum muslim
Jawa, yang ditetapkan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma, yang kadang
disebut sebagai penanggalan aboge. Dalam praktiknya, dengan
penganggalan Islam, terkadang berjarak 1 hari lebih lama. Hanya saja
angka tahunnya memakai angka tahun Jawa, yakni lebih muda78 tahun
dibanding tahun masehi. Tahunnya tetap menggunakan tahun saka, namun
perhitungan harinya diubah menjadi sistem tarikh qamariyah. Ini
merupakan ijtihad penting yang dilakukan Sultan Agung, yang menjadi
simbol asimilasi budaya Islam dan budaya Jawa (Solikhin, 2010:23).

Latar belakang dijadikannya satu Muharram sebagai penanggalan Islam oleh

Khalifah Umar bin Khathab, salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang

menggantikan beliau sesudah wafat. Dari penanggalan Islam inilah masyarakat

Islam di Jawa mulai diperkenalkan dengan pengkalenderan Islam pada zaman

pemerintahan kerajaan Demak, Sunan Giri II telah membuat penyesuaian antara

sistem kalender Hijriyah dengan sistem kalender Jawa pada tahun 931 H atau

1443 tahun Jawa. Selain dari penanggalan dari perhitungan Islam Sultan Agung

menginginkan rakyatnya bersatu untuk menggempur bangsa Belanda yang berada

di Batavia dan termasuk ingin menyatukan Pulau Jawa. Sultan Agung

Hanyokrokusumo ingin menyatukan kelompok santri dan abangan. Untuk

memujudkannya Sultan Agung mengadakan pengajian setiap hari Jumat legi

yang diselingi laporan pemerintah setempat yang dilakukan oleh para penghulu

kabupaten, sekaligus dilakukan ziarah kubur dan haul ke makam Ngampel dan

Giri. Hal ini berakibat setiap satu suro yang dimulai pada hari Jumat legi ikut-ikut

dikeramatkan pula, bahkan dianggap sial kalau ada orang yang memanfaatkan

hari tersebut diluar kepentingan mengaji, ziarah, dan haul.
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Satu suro adalah awal tahun Muharam, tahun Islam yang telah ditranskulturisasi

dengan tradisi ritual Jawa kuno. Karaton Mataram menerima dan

mengembangkan ide transkulturasi terutama sejak Sultan Agung dari Karaton

Yogyakarta. Satu suro menjadi bagian penting dari sebuah siklus kehidupan

manusia. Bagi masyarakat Jawa bulan pertama pada penanggalan Jawa

mempunyai keistimewaan bahkan dianggap keramat dan masyarakat Jawa

menyambut datangnya bulan Suro ini tidak dengan pesta pora seperti orang Barat

yang menyambut tahun baru masehi, tidak juga seperti orang Cina yang

menyambut tahun baru Imlek dengan pesta juga, namun orang Jawa menyambut

tahun barunya dengan prihatin seperti berpuasa dan melakukan tirakat terlebih

dahulu.

Sehinggga masyarakat Jawa berkeyakinan kurang baik melakukan suatu hajat dan

sebaliknya masyarakat Jawa berkeyakinan pada bulan Suro ini masyarakat Jawa

dianjurkan untuk melakukan laku prihatin menjelang malam pergantian tahun

baru Jawa 1 Suro. Laku prihatin biasanya berupa tidak tidur semalam suntuk,

mandi air tujuh rupa, berpuasa dan di kalangan keraton dilakukan kegiatan

upacara siraman benda-benda pusaka atau jamasan pusaka dan mubeng benteng.

Seperti yang diungkapkan oleh Purwadi.

Di Jawa dan bahkan bagian lain dari Indonesia banyak orang
memperingati 1 Suro. 1 Suro dipandang sebagai hari sakral oleh
masyarakat Jawa. Kebanyakan dari mereka mengharapkan untuk ngalap
berkah (menerima berkah) dari hari suci ini. Mereka berpuasa selama 24
jam, tidak tidur semalam suntuk dan ada pula yang melakukan mediasi
dengan khusuk (Purwadi, 2005:23).

Seperti masyarakat Jawa yang berada di daerah asalnya, masyarakat Jawa yang

telah bertransmigrasi juga masih mempercayai akan kesakralan bulan Suro
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sehingga kepercayaan bulan Suro dibawa ke daerah luar Pulau Jawa. Hal ini

dapat ditemui pada komunitas masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo

Kecamatan Seputih Raman. Latar belakang yang mendasari masyarakat Desa

Rukti Harjo melaksanakan tradisi Suroan adalah sebagai penghormatan kepada

leluhur desa, juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa

yang telah memberikan nikmatnya.

Tradisi Suroan yang dilaksanakan di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih

Raman, Kabupaten Lampung Tengah dalam menyambut tahun baru Jawa

biasanya dilakukan dengan dua cara yang berbeda pada komunitas masyarakat

Jawa yang berada di Kampung Rukti Harjo. Komunitas masyarakat Jawa yang

pertama ini yang disebut dengan istilah kawulo alit melaksanakan tradisi suroan

dengan cara yang lebih sederhana yakni melaksanakan tradisi suroan di sekitar

perempatan jalan. Sedangkan komunitas masyarakat Jawa yang kedua ini

melaksanakan tradisi suroan ini dilakukan oleh kaum priyayi yang mempunyai

pengaruh yang besar bagi masyarakat sekitar Kampung Rukti Harjo.

Kaum priyayi melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk memperingati bulan

Suro komunitas masyarakat melaksanakan laku terlebih dahulu. Laku tersebut

berupa berpuasa dengan tujuan untuk menjernihkan pikiran dan mengekang hawa

nafsu pada diri manusia adapun maksud dari laku ini adalah untuk mengharapkan

musyawarah yang baik dan berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan

terbaik (wawancara dengan Mbah Rawan sesepuh Kampung Rukti Harjo, 20

Maret 2014).
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Selain prosesi, dalam sebuah pelaksanaan tentu memiliki sebuah makna dan

tujuan dalam melaksanakan sebuah tradisi, makna dan tujuan itu pun dimiliki

oleh tradisi suroan yang dilaksanakan pada komuitas masyarakat Jawa

Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam proses pelaksanaan tradisi suroan suroan yang dilaksanakan oleh

masyarakat Kampung Rukti Harjo terdapat keanekaragaman suatu pelaksanaan

dan perlengkapan di dalamnya, ini menyebabkan suatu variasi antara komunitas

masyarakat Jawa yang melaksanakan tradisi suroan di Kampung Rukti Harjo

yang didasarkan pada motif politik antara kawulo alit dan priyayi yang berada di

Kampung Rukti Harjo serta motif ekonomi diantara kedua komunitas masyarakat

Jawa dan motif keagamaan yang ada di Kampung Rukti Harjo.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan urain latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Prosesi pelaksanaan tradisi suroan pada masyarakat Jawa di Kampung Rukti

Harjo Kecamatan Seputih Raman.

2. Makna tradisi suroan pada masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo

Kecamatan Seputih Raman.

3. Tujuan tradisi suroan pada masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo

Kecamatan Seputih Raman.

4. Implikasi motif ekonomi, politik dan keagamaan pada tradisi suroan pada

masyarakat Jawa di Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman.
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2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi

permasalahan yang dibahas yaitu tentang : Implikasi motif ekonomi, politik dan

keagamaan pada tradisi suroan pada masyarakat Kampung Rukti Harjo

Kecamatan Seputih Raman.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah : “Bagaimana Implikasi motif ekonomi, politik dan keagamaan pada

tradisi suroan pada masyarakat Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih

Raman ?”.

C. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Implikasi motif

ekonomi, politik dan keagamaan pada tradisi suroan pada masyarakat Kampung

Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai kegunaan pada pihak-pihak yang

membutuhkan, adapun kegunaan dalam penelitian ini antara lain diharapkan

bermanfaat untuk :

1. Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca serta masyarakat pada

umumnya tentang tradisi suroan pada masyarakat Kampung Rukti Harjo

Kecamatan Seputih Raman.
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2. Sebagai bahan informasi kepada peminat kebudayaan yang ingin mengetahui

tradisi suroan pada masyarakat Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih

Raman.

3. Sebagai sumbangan pustaka yang dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa

Universitas Lampung sebagai informasi wujud ragam budaya Jawa.

3. Ruang Lingkup Penelitian

1. Objek Penelitian : Masyarakat Jawa Kampung Rukti Harjo

Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung

Tengah.

2. Subjek Penelitian : Impilkasi motif ekonomi, politik dan keagamaan

pada tradisi suroan pada masyarakat Kampung

Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman.

3. Tempat Penelitian : Kampung Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman

Kabupaten Lampung Tengah.

4. Waktu Penelitian : Tahun 2014

5. Bidang Ilmu : Antropologi Budaya
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