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Abstrak 

Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana perwujudan pembangunan 

spiritual, budaya, dan wisata di sebuah desa Pantai Selatan. Dalam kaitan ini yang 

menjadi fokus kajian adalah munculnya kenduri lampah sekar di desa Parangtritis Kretek 

Bantul. Desa terpencil ini berada tepat di kawasan wisata Parangtritis. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif etnografik, untuk mencermati aktivitas desa tersebut 

guna mewujudkan desa budaya, sekaligus menunjang penyelenggaraan paket wisata 

spiritual. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan seleksi menggunakan jaringan, yakni 

dimulai dengan menjaring informasi melalui Kepala Desa, Kadus, Ketua RW, Ketua RT, 

dan Modin (Kaum) untuk memperoleh subjek yang aktif melaksanakan kenduri dalam 

upacara tradisi ageng Lampah sekar. Setting penelitian terkait dengan situasi pelaksanaan 

kenduri di wilayah sasaran yang unik dan masih dilaksanakan secara periodik. Analisis 

dilakukan secara deskriptif etnografik, untuk menggambarkan serentetan tradisi, sebagai 
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wujud pembangunan spiritual, budaya, seni, dan wisata. Teknik untuk mencapai 

keabsahan data, yaitu: pengamatan secara terus-menerus, triangulasi (pengumpulan data 

ganda, yaitu dengan pengamatan berpartisipasi dan wawancara mendalam), dan member-

check (mengulangi setiap akhir wawancara, agar diperiksa subjek). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenduri bagi masyarakat desa Parangtritis, 

memiliki fungsi membangun nilai-nilai kultural: (1) untuk mewariskan tradisi leluhur, 

agar tidak kesiku (mendapatkan marabahaya) dan (2) untuk menjaga keseimbangan, 

keselarasan, kebahagiaan, dan keselamatan hidup yaitu kondisi aman tenteram tanpa 

gangguan makhluk lain atau alam sekitar, (3) mengembangkan desa budaya, khususnya 

pembentukan paket spiritual kejawen yang handal. Di samping itu, kenduri bagi 

masyarakat tersebut juga mempunyai fungsi membangun celah-celah kehidupan sosial 

adalah: (1) untuk menjaga keutuhan dan keselamatan anggota komunitas dan (2) untuk 

ngumumi orang sebagai anggota komunitas agar tidak dikatakan orang aneh, (3) sebagai 

wahana kontrol sosial dan sekaligus kontrol diri, khususnya bagi tuan rumah banyak 

sedikitnya peserta yang hadir merupakan bahan introspeksi diri apakah ada cacat sosial 

dalam dirinya adatu tidak,  (4) untuk menunjukkan status sosial masyarakat. Khusus 

kenduri Lampah sekar memiliki fungsi sosiakultural yaitu: (a) untuk menjaga solidaritas 

antar warga, antar umat beragama, antar penghayat kepercayaan, dan untuk mendapatkan 

berkah, (b) merupakan upaya pengembangan sektor wisata spiritual yang berbasis 

kemasyarakatan, (c) membangun aset desa budaya yang berkepribadian lokal dan 

berawasan global, untuk meningkatkan pendapatkan wilayah desa.. 

 

Kata kunci: kenduri, lampah sekar, wisata spiritual kejawen 

  

A. Pendahuluan     

Diakui atau tidak, aktivitas kenduri masih sering dilaksanakan oleh sebagian 

masyarakat Jawa, khususnya di wilayah desa dan bahkan tingkat dudusn sekalipun. 

Begitu pula kenduri yang terjadi pada masyarakat dusun Mantingan, desa Parangtritis, 

Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul Yogyakarta. Padahal, sebuah wilayah yang 

terletak di kawasan Pantai Selatan tersebut, boleh dikatakan tergolong masyarakat 

transisi, yang biasanya masyarakat seperti ini ditandai dengan mulai meninggalkannya 

aktivitas hidup tradisional. Dikatakan masyarakat transisi karena telah banyak sentuhan 

investor yang hendak mengembangkan dunia wisata. 

Kenyataan ini justru menggelitik untuk diungkap, setidaknya untuk melihat ada 

kekuatan apa di balik kenduri khususnya yang terkait Lampah sekar yang masih 

dilakukan itu, sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Ada tidaknya fungsi-fungsi dan 

makna tertentu dari kenduri yang mendorong masyarakat desa tersebut masih 
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mempertahankan sampai sekarang. Selain itu, tulisan ini juga untuk mengungkap 

seberapa jauh pemanfaatkan kenduri Lampah sekar sebagai pembentukan desa budaya 

sehingga pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik wisata spiritual. 

Memang patut disadari bahwa di desa Parangtritis, kehadiran kenduri kadang-

kadang menjadi kegiatan yang menghadirkan sikap pro-kontra. Di satu pihak, terutama 

golongan tua masih ingin melestarikan kenduri Lampah sekar dengan berbagai 

konsekuensi. Di pihak lain, terutama golongan muda dan terpelajar ditambah lagi 

dengan hadirnya orang-orang modern dari wilayah lain akan sulit menerima kehadiran 

kenduri sebagai salah satu aset kehidupan kultural. Hal ini terjadi, karena masyarakat 

tersebut terdiri dari berbagai ragam anggota masyarakat, bersifat plural, seperti ada 

orang yang masih berpegang teguh pada tradisi, ada penganut agama yang taat,  ada 

penganut agama yang kurang taat, penghayat kepercayaan, dan sebagian orang yang 

sudah menghendaki perubahan-perubahan demi masa depan. Bagi peneliti, keadaan 

semacam ini justru menjadi picu tersendiri untuk mengetahui pendapat-pendapat 

mereka yang saling berseberangan itu.  

Dari keadaan serupa, dapat diasumsikan bahwa di balik tradisi kenduri Lampah 

sekar itu tentu ada sesuatu yang membuat masyarakat pendukungnya terpenuhi salah satu 

kebutuhan hidupnya. Mungkin mereka akan merasa tenang, merasa puas, tidak terancam 

dan sebagainya jika telah melaksanakan kenduri. Mungkin pula, mereka akan merasa 

tidak terkucil jika telah hadir dalam kenduri dan juga melaksanakannya sendiri. 

Sebaliknya, bagi anggota masyarakat yang kontra juga memiliki alasan tersendiri yang 

tidak kalah menarik bagi peneliti. 

Jika hal demikian terjadi, lalu ada dorongan dan kekuatan apa di balik 

pelaksanaan kenduri? Jawaban atas pertanyaan ini, akan mampu menjelaskan tujuan 

diadakan kenduri, sesaji atau hidangan apa saja yang digunakan, apa ada makna simbolik 

di balik sarana sesaji itu, doa dan mantra apa saja yang digunakan, dan sebagainya. Hal 

lain yang menggelitik dari kegiatan kenduri di desa Parangtritis ini adalah ‘kekuatan 

sosio-budaya’ apa yang mengakar di hati pendukungnnya. Apakah memang ada nilai-

nilai kemaslahatan dan sosio-kultural di dalamnya, sehingga mereka enggan 

meninggalkan tradisi kenduri. Padahal, sadar atau tidak, masyarakat Jawa sekarang 

mestinya justru telah dihadapkan pada era perubahan yang kompetitif, di banding 

komparatif. Mengapa mereka tidak justru mempedulikan inovasi-inovasi sosio-kultural, 

sekaligus untuk mengantisipasi arus globalisasi dan masa depan. 

Dengan demikian, permasalahan pokok yang harus dijawab adalah apa fungsi 

sosio-kultural pelaksanaan kenduri, khususnya yang terkait dengan tradisi khususnya 

ageng Lampah sekar. Fungsi ini akan terkait dengan berbagai hal, antara lain:  (1) 

bagaimana persepsi masyarakat desa Parangtritis terhadap prosesi kenduri yang mereka 
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lakukan, khususnya kenduri lampah sekar, (2) bagaimana prosesi kenduri itu sendiri, 

khususnya kenduri lampah sekar, (3) seberapa jauh fungsi dan makna kenduri Lampah 

sekar bagi pembangunan di bidang budaya, seni, sosial, wisata, dan ekonomi berbasis 

kemasyarakatan..  

 

B. Kenduri sebagai Tradisi Selamatan Jawa  

Upacara tradisi yang berkaitan dengan selamatan dan atau kenduri dalam 

masyarakat Jawa ada bermacam-macam. Keduri merupakan representasi sejumlah 

keinginan orang Jawa. Di antara keinginan yang paling urgen adalah pembangunan di 

bidang mental atau spiritual. Bagi yang melakukan kenduri, tentu memiliki nilai dan 

alasan tertentu, mengapa mereka masih menjalankan dengan taat. 

Keragaman masyarakat Jawa juga memunculkan aneka warna kenduri. Dalam 

berbagai tradisi, kenduri selalu hadir, dan disikapi secara mantap oleh pendukungnya. 

Keduri merupakan tradisi selamatan yang menghendaki agar tertata hubungan kosmis 

dengan kehidupan manusia. Kodiran  (1971:262) dan (1975:340-341)  menyebutkan 

bahwa masyarakat Jawa mengenal empat macam upacara selamatan, yaitu: (1) selamatan 

dalam rangka daur hidup, seperti tradisi ageng, kematian, kelahiran, dan sunat, (2) 

selamatan bertalian dengan bersih desa, (3) selamatan berhubungan dengan hari-hari 

besar Islam, (4) selamatan pada saat-saat tidak tertentu yang berhubungan dengan  

kejadian-kejadian seperti menempati rumah baru, menolak bahaya (ngruwat), kaul dll. 

Upacara selamatan yang berkaitan dengan daur hidup (lingkaran hidup), 

khususnya pada upacara tradisi ageng di Jawa, adalah sebagai kelanjutan dari proses 

memule para leluhur Jawa. Bagi orang Jawa, peristiwa kelahiran, perkawinan, kematian 

(metu-manten-mati) merupakan peristiwa penting yang perlu diselamati. Itulah sebabnya, 

bukan mustahil jika dalam upacara tradisi ageng tersebut disambut dengan gembira dan 

istimewa. Terlebih lagi jika tradisi ageng tersebut telah dikaitkan dengan segmen 

kehidupan lain, dengan kepentingan budaya, wisata, agama, dan lain-lain, perlu 

dipersiapkan secara khusus. Persiapan ini akan membentuk pembangunan kultur yang 

memunculkan wajah-wajah baru dari budaya termaksud. 

Upacara tradisi ageng masyarakat Jawa terutama peristiwa Lampah sekar, 

memang memiliki konteks khusus. Lampah sekar adalah tradisi selamatan berupa 

kenduri yang ditujukan kepada arwah para pepundhen. Yang unik, selamatan termaksud 

sering telah dikemas dengan aneka kepentingan, untuk menunjang pembangunan di 

bebrbagai sektor. Menurut Hertz (Mulyadi, 1968:5) selamatan merupakan peristiwa 

penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memang beralasan, tradisi ageng Lampah 

sekar dilaksanakan pada bulan tertentu, terutama di bulan Syakan (Ruwah). Ruwah juga 

sering diterjemahkan dengan arwah. Maka tradisi ini dimaksudkan untuk memule para 
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arwah yang telah meninggal dunia, terutama arwah para pemimpin dan pendahulu desa 

yang berjasa. 

Menurut Bratawidjaja (1993:21) tradisi selamatan itu dilakukan untuk 

menghindari hal-hal yang buruk, dengan maksud agar masyarakat bebas dari gangguan 

kosmos. Karena itu dalam Lampah sekar sering diisi doa-doa untuk memohon rahmat-

Nya masyarakat bebas gangguan suatu apa pun. Selain itu, selamatan juga dimanfaatkan 

untuk menunjang aspek kehidupan lain yang relevan, seperti hadirnya wisata budaya 

spiritual. Pembangunan paket-paket wisata spiritual melalui kenduri, dimungkinkan akan 

menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. 

Padmosusastro  dalam bukunya Serat Tatacara (Rumidjah, 1983:12) menjelaskan 

bahwa selamatan Lampah sekar biasanya memilih hari tertentu berdasarkan perhitungan 

Jawa. Tanggal yang dipilih adalah tanggal ganjil, seperti 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15.  Dalam 

prosesi selamatan (kenduri) masing-masing daerah memang sering berbeda-beda dalam 

memilih hari dan tanggal. Konsep pemilihan hari berdasarkan perhitungan pasaran. 

Kemungkinan penentuan hari ini pun bukan suatu yang mutlak, tergantung relasi 

berbagai kepentingan. 

Penelitian kenduri pada upacara tradisi ageng memang pernah dilakukan oleh 

Geertz (1981:57) di daerah Mojokuto (Jawa Timur). Dari penelitian ini, Geertz tidak 

menyebutkan kenduri, melainkan dengan sebutan selamatan. Selamatan biasanya banyak 

dilakukan oleh orang abangan. Hanya saja penelitian ini tidak mengkaji kenduri tradisi 

ageng secara khusus, melainkan tradisi dalam masyarakat Jawa secara kelesuruhan yang 

masih melaksanakan Lampah sekar. Lampah sekar menurut Geertz (1981) termasuk 

ritual dari tradisi pemakaman. Ritual ini dilaksanakan untuk memenuhi tuntuan kosmis 

agar tercapai keseimbangan hidup. 

Penelitian yang mengkhususkan diri pada tradisi kenduri memang belum banyak 

dilakukan, terlebih lagi dalam kaitannya dengan Lampah sekar, serta pembentukan desa 

budaya. Sejauh yang peneliti ketahui, baru ada penelitian yang senada dengan kenduri, 

yakni yang dilakukan oleh proyek Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Penelitian 

yang dilakukan oleh Bambang Sularto dkk. Berjudul Upacara Tradisional Daerah 

Istimewa Yogyakarta tahun 1983 ini memang telah disebarluaskan dalam bentuk buku. 

Namun, penelitian ini masih sangat luas cakupannya, yakni menyangkut upacara 

tradisional daur hidup, dan belum mengkhusus pada tradisi Lampah sekar. Lampah sekar 

tergolong tradisi kejawen yang cukup unik, karena pelakunya secara gaib harus 

berhubungan dengan hal-hal metafisik. 

Sayang sekali, sampel penelitian Bambang Soelarto tersebut tidak disebutkan. 

Namun, peneliti langsung mengadakan generalisasi upacara tradisional di DIY. Padahal, 

besar kemungkinannya penelitian itu hanya dilakukan pada sampel tertentu, khususnya 
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pada sampel desa dan kota. Karena itu, di samping penelitian ini belum mengkhususkan 

pada masalah kenduri, juga masih terdapat berbagai kelemahan metodologis. Hal ini 

tidak berarti bahwa penelitian tersebut kurang mencerminkan langkah-langkah tepat. 

Pnelitian itu tetap membuka wacana keilmuan di bidang upacara tradisi. 

Penelitian lain yang senada pernah dilakukan oleh Jandra dkk., pada tahun 1989-

1990. Penelitian ini berjudul “Perangkat/Alat-alat dan Pakaian serta Makna Simbolis 

Upacara Keagamaan di Lingkungan Keraton Yogyakarta. Penelitian yang mengambil 

setting di lingkungan kraton Yogyakarta ini lebih menitikberatkan makna simbolik 

upacara ritual keagamaan yakni tentang khitanan, perkawinan, dan gerebeg. Penelitian 

ini tentu juga mencermati kenduri ageng rakyat Yogyakarta yang terakumulasi ke dalam 

ritual besar. Penelitian ini terfokus pada konteks buduaya tradisi di perkotaan. 

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya itu, kajian ini mencoba menelusuri jejak 

pembangunan pemerintah di pedasaan khususnya di bidang spiritual. Pembangunan 

spiritual yang terkait dengan traadisi sering dipandang sebagai langkah mundur, sebab 

harus mengungkap hal-hal yang terkadang tidak masuk akal. Padahal sadar atau tidak, hal 

yang tidak masuk akal itu justru menjadi daya tarik khusus bagi pemerhati bidang wisata 

budaya spiritual. 

Dari sisi metode penelitian, kemungkinan memang akan ada kesamaan dengan 

penelitian yang disebutkan tadi, terutama penggunaan metode wawancara, studi 

kepustakaan, dan pengamatan. Namun penelitian yang telah dilakukan itu, kurang jelas 

apakah wawancara yang dilakukan secara mendalam atau belum sebab melihat jumlah 

informan yang banyak (18 orang) dan prosedur wawancara pun juga tidak dijelaskan. 

Adapun dalam artikel ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif etnografik. 

Pendekatan ini dianggap paling sesuai karena dapat mengungkapkan aktivitas kenduri 

dalam upacara kelahiran secara holistik dan mendalam. Warga masyarakat desa 

Parangtritis sebagai subjek penelitian perlu didekati secara wajar, untuk itu pendekatan 

kualitatif etnografik merupakan pilihan tepat.  

Penentuan subjek menurut Zuchdi (1990:6) ada lima cara menentukan subjek 

dalam penelitian kualitatif, yakni dengan kriteria: seleksi sederhana, seleksi 

komprehensif, seleksi quota, seleksi menggunakan jaringan, dan seleksi berdasarkan 

perbandingan. Penelitian ini menggunakan kriteria penentuan subjek berdasarkan seleksi 

menggunakan jaringan, yakni dimulai dengan menjaring informasi melalui Kepala Desa, 

Kadus, Ketua RW, Ketua RT, dan Modin (Kaum) untuk memperoleh subjek yang aktif 

melaksanakan kenduri dalam upacara tradisi ageng Lampah sekar. Selain itu, pengkajian 

juga dilakukan dengan menghubungi Masyarakat Tradisi Bantul (MTB) yang sejak tahun 

2003 sedang berupaya memulihkan kawasan Pantai Selatan. Hal ini dipandang penting 
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guna memperoleh program-program yang sejalan dengan upaya masyarakat dan 

kebijakan pemerintah. 

Untuk menentukan setting, peneliti melakukan: (1) membina hubungan baik 

dengan subjek penelitian, (2) ikut berperan akif, sejauh tidak mengganggu prosesi 

kenduri, dan (3) tidak menjaga jarak dengan subjek, sehingga tercipta situasi yang wajar. 

Hal ini seperti dikemukakan Sayekti (1996:3) bahwa penentuan setting akan terkait 

dengan tempat, pelaku, dan kegiatan.Tempat dipilih wilayah dusun Mantingan, desa 

Parangtritis, Kretek, Bantul. Wilayah ini memiliki sejumlah potensiseni, budaya, yan 

dapat dikembangkan sebagai aset wisata spiritual kejawen. Poten wilayah juga dapat 

dipandang dari pelaku dan aktivitas warga yang banyak menjalankan ritual-ritual untuk 

mendapatkan berkah. 

Setting penelitian yang terkait dengan tempat, pelaku, dan kegiatan adalah situasi 

pelaksanaan kenduri dan situasi di luar kenduri. Setting tempat yang diambil adalah 

pelaksanaan kenduri di dusun Mantingan, desa Parangtritis, Kretek. Pemilihan setting ini 

didasarkan atas kemudahan si peneliti untuk memasuki, karena salah satu anggota 

peneliti bertempat tinggal di dusun tersebut. Pelaku, adalah orang yang melaksanakan 

kenduri, terdiri dari tuan rumah, Kaum, dan peserta umum. Kegiatan adalah pada saat 

kenduri Lampah sekar berlangsung. 

Kegiatan tersebut dipergunakan untuk melihat langsung dan partisipasi peneliti, 

sehingga bisa didokumentasikan dalam pengambilan data. Setting ini juga digunakan 

untuk menentukan subjek mana saja yang akan diwawancarai secara mendalam. 

Sedangkan setting di luar upacara kenduri, digunakan untuk wawancara kepada pelaku. 

Hal ini ditempuh agar wawancara lebih bebas dan tidak mengganggu jalannya kenduri.  

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi. Observasi dilakukan pada 

saat aktivitas kenduri. Di samping observasi, juga digunakan teknik wawancara secara 

mendalam (indept interview). Pada saat pemerolehan data ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen (human instrument). Hal ini memungkinkan peneliti memodifikasi pertanyaan 

sesuai dengan kondisi subjek penelitian. Maksudnya, wawancara didasarkan pada 

pertanyaan fokus yang telah disiapkan, tetapi masih memungkinkan diadakan 

pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengungkap berbagai dimensi 

yang terkait dengan aktivitas kenduri. 

Analisis dilakukan secara deskriptif etnografik. Analisis semacam ini berusaha 

mendeskripsikan subjek penelitian dan cara mereka bertindak serta berkata-kata (Zuchdi, 

1996:1). Dari sini akan diperoleh gambaran subjek pelaku kenduri, bagaimana aktivitas 

mereka dalam kenduri, dan komentar-komentar dan atau tanggapan mereka terhadap 

yang dilakukan. Para pengunjung dari luar warga setempat pun tetap menjadi bahan 

pertimbangan makna.  
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Analisis data dilakukan terus-menerus baik ketika masih dalam tahap 

pengumpulan data maupun setelah data terkumpul seluruhnya. Pada tahap pengumpulan 

data dilakukan pengkodean terbuka bagi data yang telah terkumpul. Maksudnya, semua 

kategori yang muncul dicatat.  Kemudian pada kira-kira pertengahan periode 

pengumpulan data, dilakukan pengkodean aksial atau berporos, yaitu dipilih kategori-

kategori yang nanti akan menjadi kategori inti. Akhirnya menjelang akhir pengumpulan 

data dan setelah data terkumpul semuanya, dilakukan pengkodean selektif yakni 

dipusatkan pada kategori inti yang nanti akan menjadi tema-tema penting yang ditulis 

dalam laporan penelitian. 

Teknik untuk mencapai keabsahan data, yaitu:  kredibilitas, transferabilitas, 

auditabilitas (dipendabilitas), dan konfirmabilitas (Sayekti, 1996:5) dan Sugiyono 

(1996:5). Dalam penelitian ini akan digunakan teknik kredibilitas yaitu dengan cara: (1) 

pengamatan secara terus-menerus, (2) triangulasi (pengumpulan data ganda, yaitu 

dengan pengamatan berpartisipasi dan wawancara mendalam), dan (3) member-check 

(mengulangi setiap akhir wawancara, agar diperiksa subjek). Melalui langkah demikian, 

dimungkinkan kajian ini akan mendorong daerah lain yang memiliki kesamaan tertentu, 

dikembangkan menjadi desa budaya. 

Teknik (1) dilakukan melalui pengamatan secara terus menerus pada saat, akan, 

sedang, dan setelah prosesi kenduri, khususnya kenduri tradisi ageng. Pengamatan juga 

dilakukan tidak hanya pada saat prosesi kenduri, namun juga bagaimana kegiatan ibu-ibu 

dalam mempersiapkan sesaji. Ternyata, unsur sosial dari warga disekitarnya untuk 

membantu memasak pun juga ada. Pengamatan ini dibantu dengan dokumentasi foto 

pada bagian tertentu yang diasumsikan menggambarkan fungsi sosiokultural.  

Teknik (2) (triangulasi) data dilakukan setelah diadakan observasi, hasil catatan 

lapangan peneliti ditunjukkan kepada salah satu subjek yang ikut dalam prosesi kenduri. 

Sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara juga ditunjukkan kepada informan 

kunci yaitu kaum agar diklarifikasi kebenarannya. Melalui data ganda, yaitu catatan dan 

rekaman juga akan memudahkan peneliti untuk mengecek data. Oleh karena salah 

seorang anggota peneliti adalah warga setempat, hal ini memudahkan dalam partisipasi 

secara langsung. 

Teknik (3) dilakukan dengan santai kepada informan kunci dan informan biasa. Pada 

setiap akhir wawancara, peneliti menyodorkan hasil wawancara kepada subjek. Oleh 

karena ada subjek yang kurang mampu membaca dan berusia tua, peneliti harus 

membacakan. Pada saat itu kalau subjek setuju maka akan mengangguk-angguk. 

 

C. Fungsi Sosiokultural  Kenduri Lampah Sekar 
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Dalam pembahasan ini akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di 

depan. Permasalahan itu adalah apa fungsi sosio-kultural pelaksanaan kenduri, khususnya 

yang terkait dengan kenduri Lampah sekar. Dinamakan tradisi ageng karena ritual ini 

dilaksanakan tidak hanya mengaitkan kepercayaan atau agama tertentu. Masyarakat 

dusun tersebut juga mengundang keyakinan lain, untuk melakukan doa bersama. Kata 

ageng demikian berarti mengacu pada konsepsi pluralitas budaya dan keyakinan. Ketika 

mereka yang beragama Islam, Hindu, Buda, Katolik, Kristen, dan penghayat dapat duduk 

bersama dan mengemas acara kenduri menjadi sebuah paket wisata spiritual, 

memrupakan nilai sosiokultural tertensiri. 

Untuk mengungkap fungsi ini akan terkait juga dengan (1) persepsi masyarakat 

desa Parangtritis terhadap prosesi kenduri yang mereka lakukan, khususnya kenduri 

Lampah sekar, (2) bagaimana prosesi kenduri itu sendiri, khususnya kenduri Lampah 

sekar,  (3) makna kenduri itu bagi kehidupan mereka. Dari ketiga hal ini akan terungkap 

betapa penting tradisi ageng Lampah sekar untuk membangun mental masyarakat yang 

berdampak pada aset wisata dan sekaligus ekonomi. Bahkan melalui aktivitas ritual agng 

itu juga terjadi koherensi antara program pemerintah dengan keinginan warga setempat. 

Dari peserta yang diundang dan pengundang, akan terungkap fungsi sosiokultural 

melalui bahasa dan tindakannya. Pengundang dan yang diundang biasanya berinteraksi 

menggunakan bahasa Jawa krama, baik secara tertulis maupun lisan. Di dalamnya ada 

sikap saling hormat-menghormati antara pemeluk keyakinan satu dengan yang lain. 

Petugas yang mengundang jelas memiliki sikap tolerensi sosial yang tinggi, karena tanpa 

upah harus melaksanakannya. Upah yang diterima adalah penghargaan sosial.  

Di balik fenomena itu, dia tetap harus menjaga tanggung jawab, mengingat siapa 

yang tidak bisa datang, siapa yang pamit, dan sekaligus melaksanakan kultur sopan 

santun mereka. Kultur ini juga membawa konsekuensi pada tatakrama, jika kurang sopan 

akan: disruwe, disaru. Sebaliknya, yang diundang juga memiliki sikap ewuh pekewuh 

jika akan menolak tidak hadir. Sikap ini tidak lain merupakan manifestasi kehisupan 

sosiokultural mereka. Mereka merasa was-was jika tidak hadir, jangan-jangan ada sangsi 

sosial, takut dikatakan gelem gawe ora gelem nganggo (mau mengundang tetapi tidak 

mau diundang), dan takut dianggap ora umume  wong. 
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Peserta beragama Katolik, Kristen, dan Hindu saling berdoa kenduri 

Dari gambar itu tampak bahwa kenduri tradisi ageng Lmapah Sekar tidak hanya 

untuk umat tertentu. Para pimpinan umat beragama ternyata dapat duduk bersama, 

melantunkan doa menurut versi masing-masing, yang intinya memohon keselamatan 

kepada Sang Khalik. Dengan cara demikian, warga penonton yang sekaligus para 

wisatawan dapat memahami bahwa ritual akan merapatkan hubungan soiokultural umat 

manusia. 

Dilihat dari pemakaian kostum peserta kenduri yang pada awalnya harus njawani 

yaitu pakaian resmi model Jawa, lalu bergeser hanya memakai sarung, baju, dan peci, 

menunjukkan bahwa masyarakat desa Parangtritis telah terpengaruh budaya Islam. 

Bahkan jika di era modern ini lebih bebas lagi, sehingga ada yang memakai baju batik 

dan celana panjang, berarti fungsi sosial lebih menonjol di banding fungsi kultural dari 

prosesi kenduri itu. Masyarakat tidak mementingkan lagi tradisi berpakaian kejawen yang 

sakral, melainkan telah berorientasi praktis, asal luwes dan sopan dalam berpakaian. Di 

bawah ini terdapat gambar peserta yang menunjukkan keberagaman kostum kenduri. 
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Peserta kenduri Lampah sekar dengan pakaian bervariasi sedang mendengarkan 

pidato ketua panitia, di pendapa Parangkusuma 

Dari gambar itu tampak pula bahwa kenduri Lampah sekar telah dipoles dengan 

kegiatan puncak, yaitu pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Pandu 

Swarga. Begitu pula pemilihan waktu kenduri, memiliki fungsi sosial yaitu yang semula 

dipilih saat bakda Mahrib (18.30 atau bakda Isya’ (19.30), pada kenduri kali ini justru 

dilaksanakan setelah salat Ashar. Perubahan waktu ini dilakukan sebab kenduri ini telah 

dikemas dengan arena budaya Malem Jumat Kliwon, yaitu ritual Kliwonan yang amat 

ramai. 

Pemanfaatan waktu ini didasarkan atas pertimbangan kemanfaatan, artinya berkah 

nanti masih bisa dimakan sebelum anggota keluarga makan malam. Hal ini berarti secara 

kultural masyarakat Parangtritis tidak memiliki waktu khusus pada setiap kenduri. 

Berbeda dengan pemilihan hari kenduri yang  dipilihkan oleh sesepuh desa, berkisar 

antara Ahad sampai Jum’at dan memiliki pantangan untuk menggunakan hari Sabtu, jelas 

ada fungsi sosiokultural dalam kehidupan mereka. Sayang sekali, masyarakat tidak 

mampu memberi alasan pantangan memakai kenduri pada hari Sabtu. Ketidakjelasan 

alasan ini dalam budaya Jawa sering dinamakan telah menjadi gugon tuhon yang samar-

samar. Artinya, masyarakat hanya mempercayai berdasarkan tradisi atau warisan leluhur 

bahwa pemakaian kenduri pada hari Sabtu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Lebih jauh lagi, pantangan itu juga memiliki fungsi bahwa masyarakat ingin menjaga 

keselarasan, ketenteraman, dan kebahagiaan anggota masyarakat kelompok. 

Pimpinan kenduri adalah seorang kaum seumur hidup, dipilih orang yang ngalim, tanpa 

upah (gaji), dan tidak ada kaderisasi, berarti juga memiliki fungsi sosiokultural. Kaum 

bersifat perjuangan sosial dan sekaligus harus melaksanakan tradisi nulad sing uwis-uwis 

dalam mengikrarkan dan  doa-doa kenduri. Kalau harus dipilih yang ngalim, berarti 

dianggap lebih afdol doanya. 
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Kenduri di desa Parangtritis jelas mendapat pengaruh kejawen atau Hindu-Jawa 

masa lalu masih sangat kuat. Sedangkan pengaruh Islam masih dianggap baru. Hal ini 

terbukti dari perilaku kultural yang masih melakukan membakar kemenyan menggunakan 

dupa. Mereka berpendapat bahwa dupa berasal dari jarwodhosok dudu apa-apa. Kondisi 

ini menggambarkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya keselamatan hubungan 

antara manusia dengan Sang Pencipta. Dengan tradisi ini, mereka berharap hidupnya 

tidak mendapat gangguan dari makhluk lain.  

 

Pimpinan kenduri dari warga penghayat kepercayaan besama agama lain 

Gambar di atas memberikan kesaksian bahwa keyakinan bermacam-macam dapat 

disatukan ke dalam sebuah ritual. Hal ini berarti tiap keyakinan juga memiliki kesamaan 

pandang terhadap kenduri lampah sekar. Berbagai keyakinan itu sepakat membentuk 

sebuah ritual untuk keselamatan dan sekaligus membangun aset wisata spiritual kejawen. 

Maka memreka juga menyediakan berbagai sesaji seperti tampak dalam gambar. Sesaji 

itu merupakan upaya negosisiasi spiritual kepada makhluk halus dan arwah para leluhur 

yang pada pagi harinya telah dilakukan tabur bunga. Di antara para leluhur yang diakui 

sebagai sesepuh masyarakat di situ adalah Sehmaulana Mahribi, Panembahan Senapati, 

dan Ki Puspa Sujalma, sesepuh penghayat di Bantul. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi kultural kenduri di desa 

Parangtritis adalah: (1) untuk mewariskan tradisi leluhur, agar tidak kesiku (mendapatkan 

marabahaya) dan (2) untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, kebahagiaan, dan 

keselamatan (slamet, ora ana apa-apa) hidup yaitu kondisi aman tenteram tanpa 

gangguan makhluk lain atau alam sekitar. Sedangkan fungsi sosial kenduri adalah: (1) 

untuk menjaga keutuhan dan keselamatan anggota komunitas dan (2) untuk ngumumi 

orang sebagai anggota komunitas agar tidak dikatakan orang aneh, (3) sebagai wahana 
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kontrol sosial dan sekaligus kontrol diri, khususnya bagi tuan rumah banyak sedikitnya 

peserta yang hadir merupakan bahan introspeksi diri apakah ada cacat sosial dalam 

dirinya adatu tidak,  (4) untuk menunjukkan status sosial masyarakat. Fungsi sosial 

nomer (4) ini tentunya akan berakibat yang tidak baik bagi pendukungnya, sebab akan 

terjadi persaingan yang kurang sehat. 

Dari simpulan tersebut dapat diketengahkan bahwa kenduri yang mereka yakini 

itu, telah bergeser dari waktu ke waktu, bahkan sudah mengalami perubahan fungsi. 

Artinya, jika dahulu kenduri lebih memiliki fungsi spiritual sebagai manifestasi dari 

keyakinan, sekarang sudah dibarengi fungsi sosial. Titik temu antara fungsi sosio dan 

kultural adalah jika mereka telah melaksanakan kenduri atau hajat keluarganya maka 

mereka sudah melunasi kewajiban dan merasa sudah tidak ada beban lagi.  

 

D. Fungsi Pelestarian Tradisi dan Seni dalam Kenduri Lampah sekar 

Kenduri lampah sekar ternyata memiliki dampak luas dalam kehidupan. 

Masyarakat dusun Mantingan mencoba mengemas ritual termaksud menjadi tradisi yang 

layak jual sebagai komoditi wisata spiritual kejawen. Berkaitan dengan hal ini, 

masyarakat rela mengeluarkan dana untuk mengelola aset tradisi dan seni di wilayahnya 

agar dapat ditonton oleh wisatawan.  

Hal itu menunjukkan bahwa di samping memiliki fungsi sosiokultural seperti 

diungkapkan di atas, kenduri Lampah sekar memiliki fungsi yang lebih khusus. Fungsi 

sosial yang tampak jelas adalah sebagai informasi kepada warga di sekitarnya bahwa tuan 

rumah (isteri) telah akan melahirkan, berarti akan tambah warga. Selain itu tradisi ini 

juga berfungsi estetis partisipatif. Maksudnya, di arena kenduri juga dilakukan pelestarian 

dan pengembangan tradisi memule leluhur. Tampak pada gambar di bawah ini, warga 

masyarakat dengan antusias emngenakan pakaian kejawen untuk memule (nyekar) ke 

petilasan Panembahan Senapati dan Nyi Rara Kidul. Ritual ini dipimpin oleh spiritualis 

Ki Suparna Budhiasih, yang bertugas membakar kemenyan dan ratus serta menaburkan 

bunga pertama kali pada gundukan batu itu. 
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Berbagai sesaji seperti pisang raja, tumpeng hias, pakaian yang disebut guru bakal 

dan guru dadi, setelah diletakkan di petilasan nanti akan dilarung ke laut. Maksudnya, 

tradisi demikian sebagai perwujudan pengorbanan warga agar mendapatkan berkah 

keselamatan dari leluhur Panembahan Senapati dan Kangjeng Ratu Kidul. Tradisi ini 

disebut Lampah sekar, artinya memrupakan tindakan nyekar kepada leluhur untuk 

mengingat jasa dan sekaligus memohon berkah. 

Hal itu berarti bahwa hasil bumi dan kekayaan masyarakat ada yang perlu 

dikorbankan. Pengorbanan dengan larungan merupakan wujud watak keihlasan. 

Pengorbanan memrupakan rangkaian kenduri, untuk memohon keselamatan diperlukan 

keihlasan berkorban. Larungan berbagai ubarampe itu menandai adanya hubungan 

spiritual antara warga masyarakat dengan para leluhur. Hubungan yang sifatnya sakral 

dan adikograti mereka lakukan untuk menunjukkan bakti leluhur. Berkaitan dengan hal 

ini, seluruh ubarampe yang disiapkan kemudian dilarung bersama-sama di Pantai 

Parangkusuma, seperti gambar persiapan larungan berikut. 

 

Gambar itu menunjukkan langkah pengormatan kepada Kangjeng Ratu Kidul, 

sebelum melarung ubarampe. Penghormatan dilaksanakan di bibir laut, dengan cara 

berdoa yang dipimpin oleh sesepuh spiritual. Di kanan kiri mereka telah siap para 
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wisatawan yang hendak memperebutkan berbagai ubarampe yang dilarung. Larungan 

demikian juga sekaligus untuk membuang segala kesulitan, kemurungan, keprihatinan 

hidup, kesusuhan agar berubah menjadi keselamatan. Seusai melakukan larungan warga 

akan beristirahat sore, baru melanjutkan acara kenduri estetis berupa pagelaran wayang 

kulit semalam suntuk. Di bawah ini adalah potret estetis, sebelum digelar wayang kulit di 

Pendapa Parangkusuma. 

 

Sebelum pertunjukan wayang kulit dimulai, ada pendoa dari unsur Islam, Katolik, 

Kristen, penghayat, Hindu, dikumandangkan. Hal ini untuk mewujudkan kebersamaan 

dalam gelar estetis Lampah  Sekar. Pagelaran wayang kulit juga memberdayakan dalang 

warga setempat dengan lakon Pandu Suwarga. Lakon tersebut menurut Ki Mardi 

Yuwana, daris esepuh Himpunan Penghayat kepercayaan Bantul merupakan lakon sakral. 

Lkaon yang melukiskan bagaimana para Pandawa memiliki kepedualian kepada 

leluhurnya, yaitu Pandudewanata. 

Fungsi pertunjukan tersebut berarti fungsi kultural dan estetis dan sekaligus 

mendidik mental dapat tergambar. Lakon wayang simbolik merupakan wujud dari tradisi 

Lampah sekar. Kepedulian warga setempat kepada leluhur juga merupakan bakti. Bakti 

dikemas secara tradisi dan estetis agar menumbuhkan jiwa psiritual dan sekaligus 

mendukung wisata budaya. Dari aktivitas ini tampak bahwa pemberdayaan aset seni, 

tradisi, religi akan membangun citra dusun sebagai desa budaya yang berbasis partisipasi 

masyarakat. Dari sini tampak bahwa masyarakat telah berani tampil beda, membangin 

dirinya, dengan menampilkan potensi sendiri. Masyarakat dusun Mantingan dengan 
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demikian tidak sekedar sebagai obyek atau penonton budaya, seni, dan tradisi dalam 

wisata, melainkan sudah menjadi subjek. 

Berdasarkan pembahasan fungsi sosiokultural kenduri lampah sekar terkandung  

aktivitas seperti konsep Alsem Strauss yakni kondisi, interaksi, strategi, dan konsekuensi. 

Kondisi kenduri di desa Parangtritis telah bergeser dari kenduri biasa ke kenduri estetis 

yang memiliki nilai produk wisata spiritual kejawen. Kondisi sakral telah berubah ke 

kondisi sosial dan estetis. Kendati demikian, mereka juga tetap berpegang pada tradisi, 

karena masih menggunakan sesaji yang memiliki nilai simbolik tertentu. Perubahan 

kenduri ini sekaligus menandai pembangunan kultur perlu menyesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat secara makro. 

Interaksi yang ditemukan pada saat subjek melakukan kenduri adalah kondisi 

akrab, rukun, dan penuh tanggung jawab serta pengrobanan. Warga menyambut dengan 

gembira kedatangan peserta lain, biarpun berbeda agama dan keyakinan, begitu pula 

sebaliknya. Penonton seabagai wisatawan dapat mengapresiasi lebih mantap dan semakin 

betah menyaksikan prosesi kenduri. Sedangkan interaksi antara peserta kenduri dengan 

keluarga di rumah yang menanti berkat, hanya dapat diketahui beberapa keluarga saja. 

Namun dari keluarga itu tampak bahagia menerima berkat,  ada juga yang langsung 

berkomentar terhadap isi berkat tentang istimewa tidaknya hidangan dalam kerdus 

tertutup. 

Strategi dalam kenduri telah dimulai sejak petugas diminta warga dusun 

mengundang baik melalui surat maupun undangan lisan. Petugas ini berperan penting 

untuk mencatat siapa saja yang pamit dan alasannya, sehingga warga (panitia) akan 

terkurangi beban dalam mengontrol peserta yang tidak hadir. Dalam kenduri, pelaksanaan 

sepenuhnya dipimpin sesepuh spiritual, dari berbagai keyakinan, sedangkan peserta lain 

hanya mengamini saja. Konsekuensi kenduri bagi warga dusun merasa telah melunasi 

kewajiban sehingga berharap agar hidupnya tenang, aman tenteram, dan selamat. Ia telah 

ikhlas membagikan sodaqoh, karena itu ia hanya mengharapkan balasan keselamatan. 

Sedangkan bagi peserta, konsekuensinya telah memenuhi kewajiban sosial. 

Strategi kenduri yang dibangun melalui tradisi ageng Lmapah Sekar, telah 

mewujudkan sebuah paket wisata spiritual kejawen. Dusun tersebut berhasil mengemas 

desa budaya, karena bisa memanfaatkan partisipatori masyarakat serta memberdayakan 

aset tradisi, seni, dan lain-lain sebagai basis wisata. Hubungan antara unsur-unsur 

kehidupan demikian berarti sulit terpisahkan manakala mampu mengolah potensi 

kemasyarakat. Mengolah potensi yang berbasis masyarakat, akan meningkatkan taraf 

hidup warga setempat. 

 

E. Simpulan  
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Pembahasan di atas telah mengarahkan peneliti untuk menyimpulkan bahwa 

kenduri bagi masyarakat desa Parangtritis, lebih khusus lagi bagi dusun Mantingan,  telah 

menjadi bagian hidupnya baik secara sosial maupun kultural. Prosesi kenduri yang 

dilakukan oleh masyarakat tersebut masih menggunakan tradisi lisan. Hal ini terungkap 

pada cara mengundang secara ijoan (lisan), pembukaan atau penyampaian informasi, dan 

doa-doa yang digunakan. Dalam doa juga terlihat telah terjadi sinkretisme antara Hindu-

Jawa dengan Islam. 

Dalam prosesi yang telah bergeser adalah pemakaian kostum dari kejawen ke 

pakaian biasa yang bernuansa Islami. Namun khusus kenduri Lampah sekar tampak 

bahwa tidak ada upacara tradisi seperti siraman. Tradisi hanya tampak pada pemakaian 

sesaji. Kenduri lampah sekar juga memiliki potensi sebagai pemmbangunan wisata 

spiritual kejawen berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Dari prosesi tersebut dapat diketengahkan bahwa kenduri sulit ditinggalkan, 

karena memiliki fungsi kultural: (1) untuk mewariskan tradisi leluhur, agar tidak kesiku 

(mendapatkan marabahaya) dan (2) untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, 

kebahagiaan, dan keselamatan (slamet, ora ana apa-apa) hidup yaitu kondisi aman 

tenteram tanpa gangguan makhluk lain atau alam sekitar. Hal ini diwujudkan melalui 

permohonan yang disebut bakti jaladri (larungan), setelah menjalankan  kenduri, dna 

diakhiri dengan pertunjukan wayang spiritual. 

Di samping itu, kenduri bagi masyarakat tersebut juga mempunyai fungsi sosial 

adalah: (1) untuk menjaga keutuhan dan keselamatan anggota komunitas dan (2) untuk 

ngumumi orang sebagai anggota komunitas agar tidak dikatakan orang aneh, (3) sebagai 

wahana kontrol sosial dan sekaligus kontrol diri, khususnya bagi tuan rumah banyak 

sedikitnya peserta yang hadir merupakan bahan introspeksi diri apakah ada cacat sosial 

dalam dirinya adatu tidak,  (4) untuk menunjukkan status sosial masyarakat, (5) 

mewujudkan sebuah paket wisata yang berbasis lokal.  

Kenduri Lampah sekar memiliki kandungan fungsi sosiakultural yaitu: (1) untuk 

menjaga solidaritas atar warga, yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, (2) 

kenduri dimaksudkan agar warga masyarakat mendapatkan kemudahan, ketenteraman, 

kebahagiaan, (3) kenduri lampah sekar merupakan penanaman pendidikan moral dan 

tradisi agar warga terpanggil untuk berbakti kepada leluhur, (4) kenduri lampah sekar 

juga memiliki nilai jual sebagai sebuah paket wisata spiritual yang berbasis lokal. 

Setelah dilakukan kajian, ternyata memang aktivitas kenduri menjadi fenomena 

yang unik dan menarik untuk daya tarik wisata. Sayangnya, penelitian ini baru 

menjangkau kenduri Lampah sekar saja, padahal di desa Parangtritis cukup banyak 

kenduri yang lain. Karena itu, ada baiknya segera dilakukan penelitian kenduri yang lain 

sebagai bahan banding tentang fungsi sosiokultural masing-masing kenduri. 
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Oleh karena penelitian ini baru menggunakan kajian fenomenologis, dan belum 

memasuki wilayah hermeneutik, sebaiknya hal ini perlu dilakukan oleh siapa saja yang 

tertarik. Dengan cara ini akan terungkap makna dari simbol-simbol budaya, terutama 

yang tersimpan dalam sesaji dapat diadakan penafsiran agar wisatawan lebih tertarik lagi. 

Mungkin sekali, dilakukan pengkajian kenduri yang lain dengan pendekatan etnoscience 

seperti yang ditawarkan Spradley untuk mencari tema budaya.  
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