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ABSTRAK 

ASPEK NILAI PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTERISTIK 

MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TRADISI 

UPACARA ADAT SUSUK WANGAN 

(Studi Kasus di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri) 

Pramono, A220040028, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aspek nilai pendidikan 

budaya dan karakteristik masyarakat dalam pelaksanaan tradisi upacara adat susuk 

wangan Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan cara triangulasi sumber data 

dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis model interaktif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi kebudayaann 

susuk wangan mengandung beberapa nilai pendidikan dan kebudayaan. Meliputi: 

nilai religious, nilai guyup (persaudaraan dan gotong royong), nilai positif 

thingking (berpikiran positif) dalam melihat hidup, nilai keyakinan terhadap 

Tuhan YME, nilai kehidupan, nilai kepemimpinan, nilai hemat dalam hidup, nilai 

kemasyarakatan. Karakteristik masyarakat desa setren yang begitu menonjol 

terlihat dalam pelaksanaan trade susuk wangan, antara lain: guyub, 

“kekeluargaan” adanya suasana kekeluargaan dan persaudaraan antara satu orang 

dengan yang lainnya, suka gotong-royong, dan religius. Pelaksanaan tradisi susuk 

wangan di Desa Setren Kec. Slogohimo Kab Wonogiri dimulai dengan 

pendahuluan, inti dan ditutup dengan doa dan hiburan rakyat.  

 

Kata Kunci: Aspek Nilai Pendidikan Budaya, Karakter Masyarakat, Pelaksanaan 

Tradisi Susuk Wangan. 
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PENDAHULUAN  

Indonesia adalah negara kesatuan yang meliputi wilayah dari Sabang 

sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, tanahnya subur 

kaya flora dan fauna serta sumber alamnya. Wilayah Indonesia yang sangat luas 

telah dihuni suku bangsa yang tersebar ke seluruh pelosok anah air secara tidak 

merata. Dengan menempati wilayah yang berbeda-beda sehingga menjadikan 

wilayah peradaban yang dimilikinya beraneka ragam, yang kemudian menjadi 

modal dasar pembangunan nasional. Di Pulau Jawa ini tidak hanya didiami oleh 

suku bangsa Jawa saja, melainkan juga suku-suku bangsa lainnya. Pada dasarnya 

masing-msing suku bangsa memiliki kebiasaan, tradisi, adat istiadat dan budaya 

yang saling mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Kehidupannya 

secara berdampingan dan penuh toleransi dengan peradaban yang berbeda-beda. 

Membicarakan masalah kebudayaan, maka tidak dapat dilepaskan dari 

kegiatan manusia dalam menjalani bagian dari kehidupan dunia ini. Setiap daerah, 

setiap perubahan jaman akan melahirkan budaya yang berbeda-beda. Penjelasan 

tersebut diperkuat oleh pendapat Kuntowijoyo (1985:xi) yang menyatakan bahwa 

budaya adalah:  

Sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Bentuk-bentuk simbolis yang 

berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, musik, 

kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep epistemologis 

dari sistem pengetahuan masyarakatnya. Sistem simbol dan epistemologis 

juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berupa stratifikasi, gaya 

hidup, sosialisasi, agama, mobilitas sosial, organisasi kenegaraan dan 

seluruh perilaku sosial. Sejarah dan tekologi sebuah masyarakat mempunyai 

peranan besar dalam pembentukan budaya. 

 

Berbagai kebudayaan yang berkembang di masyarakat Jawa menggerakan 

penulis melakukan penelitian di Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, 

lebih tepatnya di Desa Setren. Pada wilayah tersebut terdapat tradisi berupa 

upacara adat yang disebut “Susuk Wangan” yang artinya yaitu, membersihkan 

parit saluran air dari sumber mata air Desa Setren di girimanik, pegunungan lawu 

selatan. Ritual tersebut juga disertai dengan memohon doa di sumber mata air dan 

menyajikan panggang ayam kampung dan nasi tumpeng.  Pelaksanaan upacara 

susuk wangan ini bagi masyarakat Desa Setren mengandung nilai religius, dan 



 

 

perwujudan rasa syukur kepada Allah yang maha kuasa serta penghayatan 

terhadap warisan budaya warisan nenek moyang. 

Tradisi religi tersebut sampai saat ini masih dilaksanakan dan terpelihara 

dengan baik serta dianggap keramat oleh masyarakat yang sering disebut dengan 

nama upacara adat desa atau sedekah bumi. Upacara ini dilaksanakan setiap 

setahun sekali bertepatan dengan bulan Besar (Tahun Jawa) pada hari sabtu 

kliwon. 

Maksud dan tujuan dari upacara adat susuk wangan adalah untuk 

mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang maha kuasa atas dilimpahkannya 

sumber air dan kesuburan bumi, serta agar air yang di gunakan warga masyarakat 

desa setren baik air minum maupun air untuk irigasi pertanian menjadi sangat 

berarti dan bermanfaat serta berhikmah besar bagi segenap warga masyarakat desa 

setren 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus agar 

penelitian ini terarah dan fokus dalam mengumpulkan data, maka dirumuskan 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan muatan nilai-nilai pendidikan budaya dalam tradisi 

upacara adat susuk wangan Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten 

Wonogiri. 

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik masyarakat Desa Setren Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan pelaksanaan tradisi upacara 

adat (susuk wangan)  

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan upacara adat susuk wangan di Desa 

Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri 

 

KAJIAN TEORI  

1. Aspek Nilai Pendidikan Budaya 

Pengertian nilai menurut Danadjaja sebagaimana dikutip Ndraha 

(1997: 18) adalah “pengertian-pengertian (conception) yang dihayati 

seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang 

lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar”. 



 

 

Sistem nilai merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak 

dalam adat istiadat. Walaupun nilai-nilai berfungasi sebagai pedoman hidup 

manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu 

bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan 

biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Berkaitan dengan fungsi 

nilai dalam tradisi, Koentjaraningrat (1979: 190) berpendapat bahwa: ” Dalam 

tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, ada sejumlah nilai 

budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem, 

dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan 

memberi pandangan yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakat”.  

Merujuk pada UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 dalam pasal 1 

disebutkan pengertian pendidikan yaitu: “Usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara”. Sedangkan dalam pasal 2 dijelaskan bahwa pendidikan nasional 

adalah “pendidikan yang berasaskan Pancasila dan UUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nlai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan”. Ditinjau dari 

segi macamnya, Notonegoro menyebutkan adanya 3 macam nilai. Ketiga nilai 

itu adalah sebagai berikut: 1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna 

bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia, 2) Nilai 

vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat 

mengadakan kegiatan atau aktivitas, 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu 

yang berguna bagi rohani manusia. 

Pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan 

dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari 

lingkungan sosial,budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Berikut ini adalah 

fungsi dari pendidikan bagi suatu Negara: 1) pengembangan, 2) perbaikan,    

3) penyaring, Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, 



 

 

moto, visi misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu 

lingkungan atau organisasi. Menurut Koentjaraningrat (1979: 25) Ada tiga hal 

yang terkait dengan nilai-nilai budaya ini yaitu: 1) Simbol-simbol, slogan atau 

yang lainnya yang kelihatan kasat mata (jelas), 2) Sikap, tindak laku, gerak 

gerik yang muncul akibat slogan, moto tersebut, 3) Kepercayaan yang 

tertanam (believe system) yang mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam 

bertindak dan berperilaku (tidak terlihat).  

2. Karakteristik Masyarakat  

Koentjaraningrat (1979: 22) menjelaskan bahwa karakteristik adalah 

“suatu sifat yang khas, yang melekat pada seseorang atau suatu objek, 

karakteristik menjadi ciri khas dari subyek atau obyek tersebut”. Masyarakat 

desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya 

tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, 

sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat 

desa di Jawa. Menurut Koentjaraningrat (1989: 21) menjelaskan bahwa 

masyarakat merupakan ”kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh 

suatu rasa identitas bersama”.  

Secara teori macam-macam masyarakat dapat di bedakan antara lain: 

1) dari cara terbentuknya masyarakat, 2) dari sudut antropologi. Karakteristik 

masyarakat dalam suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain, faktor letak 

geografis, adat istiadat, sejarah suatu tempat dan kemajuan teknologi sangat 

berpengaruh pada karakteristik masyarakat yang ada di suatu daerah. 

3. Tradisi kebudayaan susuk wangan 

Menurut tim penyusun kamus besar bahasa Indonesia (1999: 1069)  

menyatakan tradisi adalah “adat kebiasaan turun-temurun yang masih 

dijalankan oleh masyarakat”. Kehidupan sosial penuh dengan berbagai 

masalah, bagaimana behubungan dengan alam sekitar, bagaimana 

berhubungan secara serasi dengan orang lain, serta bagaimana manusia 

berhubungan dengan Tuhan. Berkaitan dengan pengertian kebudayaan dalam 

tim penyusun kamus besar bahasa Indonesia Indonesia (1990: 1331) 



 

 

“Kebudayaan adalah hasil kegiatan dari penciptaan batin (akal budi) manusia, 

seperti kepercayaan, kesenian dan adat isiadat”. Menurut Sujarwa (1998: 10-

11) “kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya 

tersusun dalam kehidupan masyarakat”. Menurut J. J. Hinigman sebagaiman 

dikutip Sujarwa (1998: 10-11) “tradisi sebagai bagian dari kebudayaan dapat 

dibedakan berdasarkan gejalanya, yaitu ideas, activities, dan artifact”. 

Pewarisan tradisi diperoleh dengan cara belajar. Tradisi yang diwariskan 

berwujud material (jasmaniah) dan non material (rohaniah). Berwujud 

material (jasmaniah) misalkan patung, candi, keris, tempat-tempat yang 

dikeramatkan dan hewan-hewan keramat, sedangkan yang berwujud non 

material (rohaniah) misalkan tarian, hajatan, mantra-mantra, dan lain 

sebagainya.  

Semua bentuk kebudayaan yang ada di dunia ini memiliki kesamaan 

unsur yang bersifat universal. Sujarwa (1998: 11), menyebutkan ada tujuh 

unsur-unsur budaya yang bersifat universal, yaitu: sistem religi dan upacara 

keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, 

kesenian, sisten mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. 

Susuk Wangan merupakan upacara ritual yang dilaksanakan setiap satu tahun 

sekali, yang bertempat di Obyek Wisata Setren Girimanik, Kecamatan 

Slogohimo, tepatnya di bawah lereng pegunungan Lawu selatan. Upacara 

tersebut merupakan wujud syukur kepada Sang Pencipta oleh masyarakat yang 

mendapat manfaat air baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk 

pertanian. Tradisi upacara adat Susuk Wangan merupakan perwujudan rasa 

syukur masyarakat desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas dilimpahkannya sumber air dan 

kesuburan bumi guna kelangsungan usaha agraris dan juga agar air yang 

digunakan warga masyarakat Desa Setren menjadi sangat berarti dan 

bermanfaat serta berhikmah besar bagi segenap warga masyarakat semuanya. 

Dalam sebuah tradisi terdapat beberapa instrumen yang dapat dikaji mengenai 

aspek edukatifnya misalnya mengenai simbol, ritual, serta alat-alatnya. 



 

 

Dengan adanya instrumen peralatan dalam pelaksanaan upacara, dapat diambil 

hikmah antara lain, untuk menanamkan suasana khusuk dalam ritual atau 

prosesi ibadah, menambah keyakinan pada kita bahwasanya benda-benda 

adalah sarana untuk mencapai tujuaan karena penyandaran tujuan adalah 

kepada Tuhan.  

 

METODE PENELITIAN  

Tempat penelitian ini adalah di Desa Setren Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian selama 4 bulan, yaitu bulan Januari 2014 

sampai April 2014. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan kebudayaan (Etnografi) tetapi bersifat 

deskriptif analitik. Strategi penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpancang. 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Setren Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek 

penelitian yang menjadi sasaran penelitian. Adapun sumber data penelitian adalah 

: Informan, tempat dan peristiwa, arsip maupun dokumen.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah pedoman observasi yang berisi lembar pengamatan mengenai segala 

kegiatan yang dilakukan, dan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan. 

Adapun langkah-langkahnya menurut Miles dan Huberman (1992: 15-19) adalah 

sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan 

kesimpulan. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai 

berikut: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap 

penulisan laporan.   

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Ditinjau dari letak secara geografis tradisi upacara adat  susuk wangan di 

Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Desa Setren merupakan 

bagian dari Kecamatan Slogohimo yang terletak di Kabupaten Wonogiri dengan 

jumlah penduduk di kecamatan ini adalah 8.288 jiwa (Sumber Data WDA 2007). 



 

 

Tradisi upacara adat susuk wangan merupakan salah satu bagian kebudayaan 

Indonesia yang eksistensinya telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman. Tradisi Upacara Adat Susuk Wangan di Sekitar diyakini 

sebagai tradisi yang mempunyai makna religi bagi masyarakat setempat, dan 

tradisi tersebut diadakan setiap tahun sekali yang bersifat turun temurun sebagai 

wujud ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rejeki dan keselamatan kepada masyarakat selama setahun dan 

berharap pula berkah dan pertolongan untuk tahun depan. 

Ritual susuk wangan ini dilaksanakan setiap tahun dan bertempat 

dikawasan hutan Girimanik di lereng gunung Lawu sebelah selatan.Intinya ritual 

ini bertujuan untuk menghormati jasa besar leluhur untuk desa dan perwujudan 

rasa syukur.Pada saat melaksanakan ritual masyarakat selalu membawa nasi 

tumpeng dan panggang ayam sebagai symbol bekal yg dibawa oleh nenek moyang 

jaman dulu pada saat membersihkan saluran air. Pada saat observasi di lapangan 

terlihat warga masyarakat Setren antusias serta merasa lega dan puas setelah 

melaksanakan tradisi kebudayaan susuk wangan ini karena mereka telah 

melaksanakan amanat dari leluhurnya.  

Dalam pengematan peneliti terlihat rombongan pembawa berbagai jenis 

sesajian itu akan berjalan menuju gerbang wisata yang berjarak kurang lebih 500 

meter dari lokasi awal. Begitu sampai di lokasi yang dimaksud, gunungan dan 

ratusan ingkung serta uba rampe lainnya tadi akan dibagikan kepada seluruh 

warga yang hadir di lokasi wisata Girimanik.Dan setelah kirab ini selesai, panitia 

mulai menyuguhkan berbagai pertunjukan tradisional seperti reog, musik lesung, 

bahkan juga pentas wayang kulit semalam suntuk. Perlengkapan tradisi yang 

berupa sarana dari penduduk antara lain adalah Jodang untuk meletakkan sesaji, 

anglo untuk membakar kemenyan, pencok bakal untuk meletakkan biji-bijian/ 

daun (takiran, kelapa, gantal, sirih digulung ditali benang warna putih di dalamnya 

di beri kapur sirih dan kacang panjang), kembang wangi, kacang hijau, bawang 

merah putih, cabe merah, gula jawa, kunyit, uang/ dhuwit). Umbul-umbul, alat 

penerangan dan perlengkapan tradisi  Kebudayaan Susuk Wangan. Proses tradisi 

terdiri dari : tahap pendahuluan, tahap puncak, acara penutup.  



 

 

Nilai-nilai atau norma-norma sosial yang terdapat dalam tradisi tersebut 

mencerminkan asumsi apa yang baik dan apa yang tidak baik, sehingga nilai-nilai 

atau norma-norma ini dapat dipakai sebagai pengendali sosial. Simbol atau 

lambang ini mengandung norma atau aturan-aturan yang mencerminkan nilai atau 

asumsi apa yang baik dan tidak baik, sehingga dapat dipakai sebagai pengendali 

sosial dan pedoman berperilaku bagi masyarakat pendukungnya. Dalam tradisi 

kebudayaan susuk wangan disamping sebagai obyek sikap emosional yang 

menghubungkan masa lampau dengan masa sekarang, hal ini nampak pada saat 

mereka membakar kemenyan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Kebudayaan 

Susuk Wangan ini juga berfungsi untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan 

warga masyarakat yang bersifat sosial.Berfungsi untuk kepentingan pribadi 

artinya bahwa ada sebagian masyarakat Desa Setren yang sudah mengawali 

pelaksanaan upacara. Sedangkan fungsi untuk kepentingan masyarakat, memang 

pada dasarnya upacara ini diperlukan oleh  warga masyarakat yaitu untuk 

kepentingan seluruh warga masyarakat. 

Setiap tradisi ritual di daerah, biasanya tidak pernah meninggalkan sesaji 

yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap upacara. 

Sesaji yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan dan maksud dilaksanakan 

dalam tradisi kebudayaan susuk wangan, antara lain yaitu: 1) Jodang isinya genap, 

2) Pencok Bakal (gantal, Kelapa/kambil, uang/dhuwit, Suruh“sirih”, kembang 

wangi, cabe merah, kacang hijau, bawang merah dan putih, gula jawa, kunyit, 

kemiri, tembakau). 

Sajen panggung memiliki makna yaitu sebagai simbol untuk memghormati 

leluhur. sajen panggung terdiri dari: takiran, pisang raja/gedhang rojo, kinang 

komplit, kaca/ koco, sisir/ jungkat, uang/dhuwit, rokok, kemenyan/ menyan, 

kembang setaman, lawe wenang.  

 

SIMPULAN  

1. Ditinjau dari aspek pendidikan nilai dari pelaksanaan tradisi kebudayaann 

susuk wangan. Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam upacara ritual 



 

 

tradisi kebudayaan susuk wangan yang dilaksanakan oleh masyarakat setren. 

Nilai yang dimaksud adalah: 

a. Nilai religious. 

b. Nilai guyup (persaudaraan dan gotong royong). 

Setiap tradisi ritual di daerah, biasanya tidak pernah meninggalkan sesaji 

yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap upacara. 

Sesaji yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan dan maksud 

dilaksanakan dalam tradisi kebudayaan susuk wangan, mengandung beberapa 

nilai kebudayaan meliputi: 

a. Nilai positif thingking (berpikiran positif) dalam melihat hidup. 

b. Nilai keyakinan terhadap tuhan yme. 

c. Nilai kehidupan. 

d. Nilai kepemimpinan. 

e. Nilai hemat dalam hidup. 

f. Nilai kemasyarakatan. 

2. Pelaksanaan tradisi upacara adat (susuk wangan) Desa Setren Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri terlihat beberapa karakteristik yang melekat 

dalam kehidupan masyarakat desa tersebut. Karakterisik yang dimaksud, 

meliputi: 

a. Guyub, “kekeluargaan” adanya suasana kekeluargaan dan persaudaraan 

antara satu orang dengan yang lainnya.  

b. Suka gotong-royong.  

c. Religius.  

3. Pelaksanaan upacara adat susuk wangan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri 

a. Tahap Pendahuluan 

Upacara Tradisi Kebudayaan Susuk Wangan, diawali dengan gelar prosesi 

arak-arakan kirab ageng, menampilkan manggala (pemimpin) kirab, Kepala 

Desa (Kades) Setren, dengan menyertakan songsong agung (payung 

kebesaran). Diikuti barisan punggawa berpakaian kejawen, 18 putri 

domas pembawa bunga setaman, 400 penduduk pembawa sesaji tirta 



 

 

amarta panggang ayam dan nasi tumpeng, barisan petani pembawa cangkul 

dan sabit, serta ditutup barisan seniman mutihan pemusik rebana. 

b. Tahap Acara Inti 

Dilanjutkan dengan acara pembagian ayam panggang kepada masyarakat 

dan dilanjutkan hiburan ( reog, tari kethek ogleng, musik lesung, lomba 

gledekan). Demikian, upacara adat tradisional “Susuk Wangan” 

dilaksanakan dengan harapan semoga Girimanik tetap menjadi kawasan 

wisata yang alami, serta semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

memberkahi dan merestui agar segenap warga masyarakat Desa Setren 

dapat mengembangkan kawasan wisata alam dengan baik, serta dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Setren dan sekitarnya. 

c. Acara Penutup 

Sebagai akhir dari acara dalam tradisi kebudayaan susuk wangan ini adalah 

acara tasyakuran dan malam hiburan, yang diselenggarakan malam hari 

setelah pelaksanaan tradisi kebudayaan susuk wangan selesai. Masyarakat 

desa setren terutama kaum lelaki berkumpul di pendopo kelurahan 

mengikuti acara tasyakuran dengan makan bersama–sama. Makanan yang 

dihidangkan merupakan bagian dari ambengan upacara selamatan, yang 

sengaja disiapkan untuk acara syukuran. Acara syukuran sebagai ungkapan 

rasa terima kasih terhadap tuhan yang maha esa yang telah memberikan 

berkah dan keselamatan. 
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