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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi LokasiPenelitian 

1. Letak Geografis dan Keadaan Alam  

Ditinjau dari letak secara geografis tradisi upacara adat  susuk wangan di 

Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Digambarkan sebagai 

berikut:  

a. Sebelah barat          : Kecamatan Jatipurno 

b. Sebelah utara    : Kabupaten magetan 

c. Sebelah timur   : Kecamatan Bulukerto 

d. Sebelah selatan       : Desa Sukoboyo 

2. Keadaan Penduduk 

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). Berdasarkan monografi yang tercatat dalam kantor 

kelurahan diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan 

1) Agama Islam    : 8.278 orang 

2) Agama Kristen Katholik   : 6 orang 

3) Agama Kristen Protestan : 4 orang 

4) Agama Budha     : - orang 
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5) Agama Hindhu   : - orang 

b. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 

1) Petani     : 2.676 orang 

2) Merantau   : 1.576 orang 

2) Buruh tani    : 560 orang 

3) Pedagang               : 130 orang 

4) Sopir angkutan              : 15 orang 

5) Pegawai negeri   : 80 orang 

6) Pensiunan    : 6 orang 

7) lain-lain    : 391 orang 

 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tradisi upacara adat susuk wangan merupakan salah satu bagian kebudayaan 

Indonesia yang eksistensinya telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman.Secara struktural, tradisi upacara adat susuk wangan 

dibangun oleh konfigurasi budaya ekspresif yang secara dominan mengandung 

nilai solidaritas, filsafat, estetika, dan religius. 

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.        
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1. Sejarah Tradisi Upacara Adat Susuk Wangan 

Pada hakekatnya tradisi upacara adat susuk wangan merupakan perwujudan 

rasa terimakasih masyarakat setren kepada sing mbau rekso sumber sumber mata 

air Desa Setren di Girimanik, pegunungan Lawu Selatan yang telah memberikan 

keselamatan dan ketentraman hidup. Tradisi ini sampai sekarang belum diketahui 

secara pasti kapan dimulainya.Ada suatu cerita rakyat yang melatarbelakangi 

adanya tradisi upacara adat susuk wangandi Desa Setren adalah sebagai berikut. 

Menurut sesepuh adat (Bapak Hariyadi) di desa Setren kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri mengatakan bahwa  

Ritual susuk wangan ini merupakan ritual warisan dari nenek moyang 

masyarakat desa setren yg sudah turun temurun dan menjadi kebiasaan yang 

dilaksanakan setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur akan melimpahnya 

sumber air yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa setren baik sebagai 

irigasi maupun sebagai konsumsi masyarakat sehari hari. 

 

Ditinjau dari awal pertama diketemukannya mata air sebagai bagaian 

lahirnya tradisi susuk wangan, salah satu sesepuh desa Setren (Bapak Hariyadi)  

menjelaskan bahwa: 

Pada jaman dahulu nenek moyang mereka menemukan sebuah mata air 

dihutan Girimanik di lereng gunung Lawu sebelah selatan, tepatnya di bukit 

sebelah utara  desa Setren, disana terdapat sumber mata air yang melimpah, 

banyak terdapat sendang dan air terjun.mata air tersebut oleh para nenek 

moyang mereka dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan ladang, mata air 

tersebut juga digunakan untuk konsumsi sehari hari. 

 

Seiring waktu lama kelamaan saluran air yang menjadi tempat mengalirnya 

air mulai menyempit karna kotoran yang berasal dari dedaunan, ranting dan 

lumpur yang mengakibatkan air mengalir kurang lancar dan terjadi penyumbatan, 

lalu masyarakat pada jaman dulu bergotong royong untuk membersihkan saluran 
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air tersebut, pada saat melakukan kegiatan tersebut mereka membawa bekal yang 

dibawa dari rumah berupa nasi dan lauk untuk dimakan di sana karena letaknya 

dari desa cukup jauh.  

Seiring berjalanya waktu masyarakat desa Setren setiap tahunya selalu 

mengadakan ritual membersihkan saluran air dari mata air dari hutan Girimanik 

sembari membawa sedekah berupa nasi tumpeng dan panggang ayam sebagai 

simbolis yang dilakukan oleh nenek moyang jaman dahulu serta untuk 

menghormati mereka dan juga ritual itu dilakukan sebagai perwujudan rasa 

syukur masyarakat atas melimpahnya sumber air yang memberikan manfaat yang 

besar bagi masyarakat desa Setren dan sekitarnya. 

Tradisi ini dinamakan upacara Susuk Wangan, karena pada 

dasarnyamenurut sesepuh desa Setren (Bapak Wagino) adalah  

Membersihkan saluran mat air yang menuju desa yang  dalam bahasa jawa 

susruk (nyusruki/ membersihkan) dan wangan (saluran air semacam sungai 

tapi berukuran kecil) lama kelamaan upacara ini lebih dikenal dengan 

sebutan Susuk Wangan.  

 

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. 

2. Tujuan Tradisi 

Adapun tujuan dari tradisi kebudayaan susuk wangan menurut sesepuh desa 

serta diperkuat oleh masyarakat bernama Paidi (45 Tahun) mengatakan bahwa: 
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Susuk wangan pada hakikatnya sebagai perwujudan ucapan terima kasih 

yaitu untuk mengucap syukur atas berkat dan kelimpahan pada tahun yang 

lalu, dan permohonan berkat dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa pada 

tahun yang akan datang, serta sebagai sarana silaturahmi dengan kerabat dan 

tetangga. 

 

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. 

3. Waktu dan Tempat Tradisi 

Tradisi kebudayaan susuk wangan dilaksanakan setahun sekali pada bulan 

besar (tahun jawa).Berdasarkan keyakinan/ kepercayaan bulan itu adalah keramat, 

sehingga banyak dijumpai di masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual. 

Pelaksanaan tradisi diusahakan jatuh pada hari Hari Sabtu Kliwon, menurut 

Paino (55) ketua rt ¼ setren menjelaskan bahwa:  

Pelaksanaan susuk wangan diusahakan hari sabtu kliwon dengan maksud 

karena masyarakat kuat keyakinannya dalam perhitungan hari, hal ini 

termasuk perhitungan hari untuk hajat perkawinan/ pernikahan, mendirikan 

rumah dan hari – hari untuk keperluan lainnya. 

 

Prosesi awal dari tradisi yang rutin digelar setiap sabtu kliwon di bulan 

besar, kalender jawa, ini adalah kerja bakti membersihkan saluran air.Terdapat 

tiga sumber air di dalam kawasan hutan setren yaitu selo resi, ngembel girimanik 

dan sendang drajat. 

Puncak acara dari tradisi ini adalah ritual kenduren yang kini dikemas 

dengan berbagai hiburan pertunjukan tradisional untuk dapat menarik minat 

wisatawan.Menurut Bapak Paino (55) ketua rt ¼ setren menjelaskan bahwa: 

Dalam kenduren itu akan ikut ratusan warga dari desa setren. Kebanyakan 

dari mereka adalah ibu-ibu yang datang bersama dengan nasi kenduri 

dalam jodang dengan lauk ingkung ayam (ayam yang dimasak dan disajikan 
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utuh). Ratusan warga wanita dengan ratusan ayam ingkung tadi akan 

berkumpul di satu lokasi yang berada di bawah gerbang pertama menuju 

objek wisata girimanik. Saat prosesi mulai berjalan ratusan ingkung tadi 

akan ikut dikirabkan dengan barisan pria berkostum prajurit berada di 

bagian paling depan mengusung gunungan yang terbuat dari berbagai hasil 

bumi. 

 

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. 

4. Persiapan Pelaksanaan dan Perlengkapan Tradisi  

Sebagai tahap persiapan diawali dengan pembentukan panitia kerja yang 

terdiri dari pamong desa dan masyarakat setempat, yang dilaksanakan dua minggu 

sebelumnya.Sehari sebelum pelaksanaan bersih desa segenap warga dusun setren 

kerja bakti membersihkan lingkungan sumber, lingkungan dusun, jalan–jalan 

dusun, pembenahan pagar, kebersihan pekarangan, pembuatan panggung, 

pemasangan umbul–umbul dan menghias arena tradisi kebudayaan susuk wangan. 

Panggang ayam kampung dan tumpeng diletakkan di atas tempat yang 

terbuat dari pohon pisang (encek). Warga masyarakat yang semua hadir membawa 

panggang ayam dan tumpeng pada tahun yang lalu (2007) berjumlah sekitar 400 

(empat ratus) panggang tumpeng. Oleh karena itu, warga masyarakat desa setren 

sangat bangga sekali karena acara ritual tersebut dapat dilakukan satu tahun sekali 

yaitu tepatnya pada hari sabtu kliwon bulan besar (tahun jawa), perlengkapan 
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tradisi dibedakan menjadi dua jenis yaitu sesaji dan perlengkapan yang berupa 

peralatan pendukung. 

Perlengkapan sesaji adalah perlengkapan pokok yang paling utama dalam 

tradisi tradisi kebudayaan susuk wangan, orang–orang yang bertugas mencari 

barang-barang sesaji harus orang yang dianggap bersih lahir dan batinnya, yang 

terlepas dari keinginan–keinginan atau pikiran–pikiran negatif.Orang tersebut 

adalah juru kunci desa setren. Menurut Bapak Paino (55) ketua rt ¼ setren 

menjelaskan bahwa: 

Sebelum sesaji dipersembahkan di ruang sesaji terlebih dulu bahan–bahan 

tersebut dimasak dan dibentuk sesuai dengan nama–nama sesaji yang 

diperlukan, seperti Gantal, Kelapa/kambil, uang/dhuwit, Suruh `sirih, 

kembang wangi, cabe merah, kacang hijau, bawang merah dan putih, gula 

jawa, kunyit, kemiri dan tembakau. 

 

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.  

5. Prosesi Tradisi 

a.  Tahap Pendahuluan 

Prosesi tradisi kebudayaan susuk wangan mulai bergerak menapaki jalan 

menanjak menuju gerbang wanawisata Setren, Kecamatan Slogohimo (sekitar 60 

kilometer arah timur laut Kota Wonogiri).Arak-arakan kirab tampak memanjang, 
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karena tradisi unik masyarakat pedesaan itu menyertakan pula sesaji tirta 

amarta berupa 400 panggang ayam dan tumpeng. Menurut Paino (55) ketua rt ¼ 

setren menjelaskan bahwa  

Setiap sesaji panggang tumpeng, diwadahi encek (ditempatkan dalam 

nampan yang terbuat dari batang pisang dan bilah 

bambu).Setiap encek berisi satu tumpeng dan satu panggang ayam, dibawa 

oleh satu orang. 

 

Dalam pengamatan peniliti terlihat upacara tradisi kebudayaan susuk 

wangan, diawali dengan gelar prosesi arak-arakan kirab ageng, menampilkan 

manggala (pemimpin) kirab, kepala desa (kades) setren, dengan 

menyertakansongsong agung (paying kebesaran). Diikuti 

barisanpunggawa 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 Puncak 

Susunan acara tradisi kebudayaan susuk wangan biasanya dilaksanakan 

sebagai berikut : 

1. Pembukaan 

2. Pasrah peralatan “Susuk Wangan” (ubo rampe) 

3. Terima pasrah 

4. Simbolis penunjukkan panggang tumpeng 

5. Sambutan-sambutan 

6. Doa bersama 

7. Penutup 
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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. 

Pelaksanaan tradisi kebudayaan susuk wangan peserta mengenakan pakaian 

adat jawa dan upacara tersebut dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah 

Kabupaten Wonogiri, Muspika Kecamatan Slogohimo, Kepala Desa sewilayah 

Kecamatan Slogohimo.Tradisi kebudayaan susuk wangan telah diangkat sebagai 

aset wisata budaya daerah, maka dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung 

jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Wonogiri. 

Acara Tradisi Kebudayaan Susuk Wangan dimulai setelah acara sambutan – 

sambutan baik tingkat Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten telah selesai, 

selanjutnya warga masyarakat membawa sejumlah aneka hasil tanaman warga dan 

tumpeng dengan lauk ayam panggang untuk didoakan bersama. Setelah dibacakan 

doa, tumpeng kemudian dibagi-bagi kepada pengunjung untuk dimakan bersama. 

Beberapa orang membawa panggang ayam kampung dan tumpeng yang 

dibawa ke sumber air, serta disajikan dan mohon doa restu kepada Allah Yang 

Maha Kuasa. Hal itu dimaksud agar air yang digunakan warga masyarakat desa 

setren menjadi sangat berarti dan bermanfaat serta berhikmah besar bagi segenap 
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warga masyarakat semuanya.Oleh karena itu, warga masyarakat dan para 

pengunjung berdoa bersama di dekat sumber air tersebut.Demikianlah 

pelaksanaan acara adat tradisi kebudayaan susuk wangan di jaman dahulu, tidak 

hanya ditujukan pada sumber air bersih (air minum), tetapi juga diarahkan pada 

sumber air yang bermanfaat untuk mengaliri sawah-sawah.Oleh karena itu, para 

pemilik sawah juga membawa panggang ayam kampung dan tumpeng ke sumber 

air tersebut di atas. 

Acara adat tradisional tradisi kebudayaan susuk wangan sekarang ini mampu 

menghadirkan warga masyarakat dan pengunjung yang luar biasa 

banyaknya.Upacara adat tersebut dilaksanakan oleh warga masyarakat desa 

setempat yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri.Dengan adanya 

acara ritual tradisi kebudayaan susuk wangan tersebut menjadikan warga 

masyarakat Desa Setren bertambah lebih bersemangat dan lebih percaya diri serta 

meyakini bahwa Desa Setren mempunyai potensi alam yang luar biasa.Terlihat 

indah karena Desa Setren mempunyai kondisi alam yang masih asli, utuh, banyak 

tanaman langka, banyak marga satwa yang perlu dilestarikan.Beriklim sejuk, 

karena udara bersih masih alami di ketinggian kurang lebih 1.500m diatas 

permukaan laut.  

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 
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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. 

6. Fungsi dan makna Tradisi Kebudayaan Susuk Wangan Bagi Masyarakat 

Pendukungnya 

a. Fungsi tradisi 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa tradisi kebudayaan susuk wangan ini 

merupakan suatu tradisi yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat setren setiap 

tahun sekali.Hal ini menandakan bahwa tradisi ini masih befungsi bagi 

masyarakat pendukungnya.Disamping itu juga terdapat makna-makna simbolik 

yang sangat berarti bagi mereka, terutama di dalam sesaji-sesaji tradisi. Di dalam 

macam-macam sesaji itu terdapat pesan-pesan yang terselubung dan perlu 

pemahaman tersendiri sehingga orang bisa mengetahui makna apa saja yang 

terkandung dalam sesaji tersebut. 

Menurut pendapat Budhi Santoso dalam dinas P dan K Propinsi Jawa tengah 

(2005:24) fungsi upacara tradisional yang ada pada masyarakat pendukungnya 

mengandung 4 fungsi yaitu: 

(1). norma sosial, (2) pengendali sosial, (3) media sosial dan (4) 

pengelompokan sosial. Yang dimaksud dengan norma sosial, yaitu bahwa di 

dalam upacara tradisional terdapat simbol-simbol yang bermakna positif dan 

mengandung nilai-nilai atau norma-norma sosial.  

 

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.  
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Tradisi kebudayaan susuk wangan dilihat dari fungsi norma sosial dan 

pengendalian sosial seperti halnya dengan upacara-upacara tradisional lainnya, 

biasanya di dalam terdapat sesaji dan perlengkapan lainnya yang merupakan 

simbol atau lambang-lambang yang bermakna positif. 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. 

Selain dapat berfungsi sebagai pengatur perilaku antar individu dan 

masyarakat, berfungsi pula sebagai penata hubungan manusia dengan alam 

lingkungan, terutama pada tuhan yang maha esa.Yang dimaksud dengan media 

sosial yaitu bahwa tradisi pada umumnya dipakai sebagai obyek sikap emosional 

yang menghubungkan masa lampau dan masa sekarang.Kemudian tradisi 

berfungsi sebagai media sosial juga dapat dipakai sebagai alat atau sarana 

mengutarakan pikiran, emosional, kepentingan dan kebutuhan yang menjadi hajat 

hidup orang banyak (masyarakat).Di samping itu dapat pula dipakai sebagai alat 

bagi pendukung tradisi melakukan hubungan sosial atau kontak sosial diantara 

masyarakat, ternyata hal ini sesuai pula pada tradisi kebudayaan susuk wangan. 

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. Kemudian dapat pula dipakai untuk  mengutarakan pikiran, pesan, 

kebutuhan dan kepentingan yang menjadi hajat hidup orang banyak. Selain itu 

dalam upacara ini juga dapat dipakai untuk hubungan sosial/kontak sosial diantara 
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sesama warga ataupun masyarakat lain yang mendukung upacara tersebut, 

misalnya dalam persiapan,  pelaksanaan, setelah pelaksanaan tradisi kebudayaan 

susuk wangan dan lain sebagainya. 

Sedang yang dimaksudkan dengan pengelompokan sosial yaitu bahwa 

kegiatan tradisi ini dapat dipakai sebagai sarana yang efektif bagi pendukungnya 

untuk berinteraksi dan berkomunikasi sehingga menimbulkan kesatuan, solidaritas 

dan kesetiakawanan sosial.Di dalam tradisi kebudayaan susuk wangan ini 

berfungsi pula sebagai pengelompokan sosial artinya bahwa nilai-nilai yang 

terdapat dalam tradisi kebudayaan susuk wangan tersebut dapat mengikat 

seseorang ke dalam kelompok sosial yang bersangkutan.Keterikatan masyarakat 

terhadap tradisi kebudayaan susuk wangan ini dapat dilihat dari banyaknya 

masyarakat yang menghadiri pelaksanaan upacara dari awal sampai akhir yaitu 

saat persiapan, pelaksanaan, setelah pelaksanaan dan lain sebagainya. 

Selain empat hal tersebut, tradisi 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. Hal ini 

dilakukan karena permohonan berkat dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa  

pada tahun yang akan datang, berhasil dalam pekerjaan dan lain sebagainya telah 

mereka raih. Sedangkan fungsi untuk kepentingan masyarakat, memang pada 

dasarnya upacara ini diperlukan oleh  warga masyarakat yaitu untuk kepentingan 

seluruh warga masyarakat. Mereka bersama-sama secara gotong royong 
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melaksanakan tradisi tersebut untuk kepentingan bersama, untuk keberhasilan dan 

kemakmuran seluruh warga masyarakat. 

b. Makna Tradisi 

Ritual tradisi yang masih sangat tradisional biasanya terdapat bentuk-bentuk 

tradisi yang di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk yang penyampaiannya 

melalui lambang-lambang atau simbol-simbol dengan makna tersendiri.Simbol 

atau lambang yang dinyatakan dalam tradisi mengandung makna yang terselubung 

seperti perilaku seseorang, yang diungkapkan melalui isyarat-isyarat tertentu dan 

belum banyak diketahui selain masyarakat pendukungnya. Untuk itu maka dalam 

kajian ini akan dilakukan penjelasan dari makna simbolik yang ada dalam tradisi 

kebudayaan susuk wangan. Artinya dengan lambang-lambang yang diberi arti 

secara sistematis, manusia saling menyampaikan perasaan dan bisa mengerti 

maksud  yang sebenarnya serta menjadi pengalaman.  

Menurut santoso dalam dinas  P dan K propinsi jateng (2005: 28) 

menyatakan bahwa: 

Setiap lambang-lambang yang mempunyai arti dalam pergaulan sosial pada 

suatu lingkungan sosial tertentu, maka manusia dapat memperbanyak 

pengalaman, pengetahuan dan mengembangkan gagasan baru sehingga 

terwujud kebudayaan.Dengan perantaraan lambang-lambang pula, manusia 

dapat menyampaikan atau menyebarluaskan kebudayaan yang merupakan 

keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, hukum, moral dan adat istiadat 

dalam lingkup masyarakat tertentu. 

Lambang-lambang dan makna simbolik dalam tradisi yang masih sangat 

tradisional, biasanya terdapat dalam sesaji-sesaji yang ada dalam penyelenggaraan 

tradisi yang masih sangat tradisional.Demikian pula dalam pelaksanaan tradisi 

kebudayaan susuk wangan. 



55 

 

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 

Jodang adalah semacam kotak yang terbuat dari kayu yang di gunakan untuk 

membawa perlengkapan pecah belah,dalam bahasa jawa disebut ”bolo pecah”. 

Jodang ini pada dua sisinya memiliki lubang yang digunakan untuk memasukkan 

pikulan untuk memikul jodang ini. Berisi sajen panggung,pencok bakal,encek 

yang berisi ayam panggang,tumpeng nasi. 

2. Pencok Bakal 

Pencok bakal merupakan bakalan bakal 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.), memiliki Makna pencok bakal yaitu 

ngelingake mecok bebakale pepisan ngerohi bebadra mengingatkan pada cikal 

bakalnya pertama mengetahui keadaaan.Untuk itu pencok bakal sebagai ungkapan 

rasa penghormatan pada cikal bakal yangpertama.Adapun pencok bakal 

mempunyai makna masing-masing sebagai berikut. 

a. Gantal 

Mempunyai makna agar dalam kehidupan semestinyamanusia berpikiran 

panjang dan jangan punya pikiran jelek, sehingga dapat menanggapi 

segala hal dengan kesadaran 
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b.  Kelapa/kambil 

Kelapa yang di dalam terdapat air kelapa atau lebih dikenal air degan 

melambangkan ketahanan fisik karena air kelapa bersifat segar. Setiap 

orangmenginginkan sehat bugar tidak mudah sakit, dengan adanya sesaji 

klapa diharapkanakan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. 

c.  uang/dhuwit 

Makna cultural uang/dhuwit bagi masyarakat desa setren adalahsebagai 

sarana pengganti, diharapkan jika sesaji ada yang kurang uang tersebut 

dapat menggantikan.Seperti halnya guna uang sebagai alat pembayaran, 

sesaji uang dimaksudkan bila dalam sesaji terdapat kekurangan dan 

penyajiannya, sehingga diharapkan uang dapat digunakan sebagai 

pengganti sesaji yang kurang. Karena menurut masyarakat jika dalam 

suatu upacara tradisional jika terdapat kekurangan sesaji maka akan 

muncul beberapa bencana. 

d.  Suruh“sirih” 

Sesaji sirih melambangkan kesempurnaan. Maksudnya dalam kehidupan 

akan tercipta kesempurnaan hidup, hidup bahagia dunia dan akhirat. 

e.  kembang wangi 

mempunyai makna bahwa ritual adat akan selalu memiliki bau harum 

dan dapat dikenang. 

f.  cabe merah 

Cabe merah mempunyai makna pada akhirnya akan muncul keberanian 

dan tekat untuk manunggal dengan Tuhan. 
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g.   kacang hijau 

kacang hijau melambangkan kesuburan dan hasil pertanian yang melimpah. 

h.   bawang merah dan putih 

Bawang merah putih mempunyai makna perbutan manusia baik buruk 

yang selalu jadi pertimbangan. 

i.  gula jawa 

Gula jawa yang mempunyai rasa manis melambangkan manisnya 

kehidupan. Sesaji gula jawa diharapkan dalam menjalani hidup ini akan 

mendapatkan manisnya kehidupan atau dengan kata lain hidupnya 

bahagia 

j.   kunyit 

Kunyit merupakan tanaman (terkubur) dan berwarna 

kuning,melambangkan bahwa kunyit merupakan gambaran dari emas, 

mengandung arti bahwa     hidup haruslah hemat, bisa menabung demi 

masa depan. 

k.  kemiri 

Kemiri sebagai lambang kebahagian karena doanya dikabulkan oleh 

Tuhan. Dengan adanya sesaji miri diharapkan permohonan masyarakat 

akan terkabul, sehingga otomatis masyarakat akan bahagia. 

l.    tembakau 

Tembakau melambangkan hati yang tabah dan bersedia berkorban dalam 

segala hal. Ini karena  daun tembakau memiliki rasa yang pahit. 

3. Sajen Panggung  
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Merupakan sebuah sesaji komplit yang di dalamnya terdapat berbagai jenis 

sesaji di antaranya, pisang raja, kinang komplit (gambir, daun sirih, kapur sirih, 

tembakau), kaca, sisir, uang, tali kenur, rokok, kemenyan dan kembang 

setaman. Sajen panggung memiliki makna yaitu sebagai simbol untuk 

memghormati leluhur. Adapun makna dari masing-masing komponen dalam sajen 

panggung sebagai berikut: 

a. Takiran 

Takiran adalah semacam tempat untuk menaruh sesaji,takiran dibuat dari 

daun pisang yang dirangkai. Memiliki makna sebagai tempat/wadah 

dimana segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki tempatnya masing 

masing. 

b. Pisang raja/gedhang rojo 

Bagi masyarakat desa setren pisang raja/gedhang rojo memiliki Makna 

gedhang raja sebagai simbol agar pemimpin (raja) didukung oleh seluruh 

rakyatnya. Suatu masyarakat akan hidup tentram dan bahagia jika antara 

pemimpin dan rakyatnya akan saling mendukung dan saling melengkapi. 

Pemimpin (raja) tidak semena-mena pada rakyatnya tetapi ngayomi pada 

rakyatnya. Sehingga kehidupan akan tentram, makmur, dan bahagia. 

c. Kinang komplit 

Bagi masyarakat desa setren kinang komplit memiliki makna dan tujuan 

supaya manusia menghormati terhadap sumber kehidupan yaitu dunia 

seisinya ini, Kinang komplit biasanya diletakkan di atas pisang raja Daun 

sirih dalam kinang yang berwarna hijau melambangkan 



59 

 

kesempurnaan.Kapur sirih yang berwarna putih melambangkan bau yang 

harum, gambir berwarna hitam melambangkan kecantikan dan tembakau 

berwarna hitam melambangkan kecocokan hati. Daun sirih yang diolesi 

sirih mempunyai maksud sebagai penolak kekuatan jahat yang akan 

mengganggu jalannya upacara disajikan untuk mahluk gaib wanita. 

d. Kaca/ koco 

Bagi masyarakat desa setren kaca/ koco memiliki makna sebagai simbol 

penghormatan bagi mahluk yang tak kasat mata juga sebagai simbol untuk 

selalu introspeksi diri. 

e. Sisir/ jungkat 

Bagi masyarakat desa setren Sisir atau jungkat memiliki makna sebagai 

penyisir biji padi agar tidak banyak yang gabuk/tidak berisi. 

f. Uang/dhuwit 

Makna cultural uang/dhuwit bagi masyarakat desa setren adalahsebagai 

sarana pengganti, diharapkan jika sesaji ada yang kurang uang tersebut 

dapat menggantikan.Seperti halnya guna uang sebagai alat pembayaran, 

sesaji uang dimaksudkan bila dalam sesaji terdapat kekurangan dam 

penyajiannya, sehingga diharapkan uang dapat digunakan sebagai 

pengganti sesaji yang kurang. Karena menurut masyarakat jika dalam 

suatu upacara tradisional jika terdapat kekurangan sesaji maka akan 

muncul beberapa bencana. 

g. Rokok 
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Bagi masyarakat desa setren rokok memiliki makna sebagai sajian untuk 

menghormati mahluk halus yang laki-laki supaya tidak merasa terganggu 

dan menggangu.biasanya rokok disajikan bersandingan dengan kinang. 

h. Kemenyan/ menyan 

Kemenyan/ menyan bagi masyarakat desa setren memiliki makna sebagai 

penghubung antara manusia dan tuhanya,agar permohonanya dapat 

terkabul. 

i. Kembang setaman 

Kembang setaman bagi masyarakat desa setren memiliki Makna kultural 

yaitu kembang setaman adalah bunga melati merupakan simbol kesucian, 

bunga kantil yang berwarna kuning sebagi simbol kehidupan, bunga 

mawar merupakan simbol manusia yang berasal dari perpaduan antara 

darah merah dan darah putih.Kembang setaman secara keseluruhan 

merupakan simbol trimurtiantara pencipta, makhluk dan alam semesta atau 

antara Tuhan, manusia dan kehidupan. 

j. Lawe wenang 

Lawe wenang adalah semacam tali berwarna putih yang terbuat dari 

benang.Lawe wenang memiliki makna sebagai pengikat batin antar 

manusia supaya hidup selalu rukun dan rumaket (erat terjaga). 

4. Jajan Pasar  

Seperangkat makanan yang dibeli di pasar setempat, Jajan pasar mempunyai 

makna agar hubungan antar manusia selalu baik dan harapan akan kemeriahan 

akan murah pangan. 
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5. Jadah 

Olahan dari beras ketan yang dikukus dengan parutan kelapa dan 

garam,kemudian ditumbuk dan dipadatkan), jadah memiliki makna yaitu sebagai 

lambang kesucian dan kebenaran agar terhindar dari gangguan alam, lambang 

kesucian diambil dari warna putih. 

6. Panggang Ayam Kampung 

Merupakan olahan dari ayam jawa yang dipanggang hingga matang dan 

dicampur dengan bumbu-bumbu, ayam ingkung mempunyai makna kita harus 

bersikap andap asor, menghargai pendapat orang lain, dan bertanggungjawab, dan 

biasanya ayam panggang disajikan untuk permohonan kepada nabi Muhammad 

SAW. 

7. Jenang 

Olahan dari beras ketan yang diberi gula jawa), jenang memiliki makna agar 

dijauhkan dari godaan yang tidak baik, warna merah pada jenang dilambangkan 

keburukan, namun keburukan tersebut dapat disingkirkan yang berwarna putih 

dari jadah, biasanya jenang diletakkan jadi satu dengan jadah yang berwarna 

putih. 

8. Nasi tumpeng 

Merupakan olahan yang berasal dari beras yang sudah ditanak/dimasak 

sehinga matang, untuk keperluan sesaji biasanya dikerucutkan. Memiliki makna 

sebagai simbol keberuntungan dan penyajian nasi mengandung permohonan agar 

mendapat selamat dan mendapat rejeki.makna nasih putih juga melambangkan 
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kesucian karena nasi yang berwarna putih. Dengan kesucian hati dalam memohon 

pada Tuhan akan semakin cepat terkabul permohonannya. 

Pada dasarnya fungsi dan makna sesaji-sesaji ini adalah sebagai ucapan 

terima kasih atas terkabulnya permohonan-permohonan masyarakat melalui tradisi 

bersih desa ini. 

 

C. Temuan Studi yang Dihubungkan Kajian Teori 

1. Muatan nilai-nilai pendidikan budaya dalam tradisi upacara adat susuk 

wangan Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.  

Upacara tradisi susuk wangan seolah-olah merupakan kewajiban yang harus 

ditunaikan dan menurut warga masyarakat Setren banyak sekali berkah dan 

manfaatnya bagi perubahan hidup masyarakat juga merupakan sarana untuk 

memohon hajad (keinginan) agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rejeki dan 

keselamatan kepada masyarakat dan berharap pula berkah serta pertolongan-Nya. 

Budaya merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi manusia dalam 

kehidupan masyarakat, maka dari itu manusia perlu memilih, mengkaji, dan 

memperdalam budaya lewat suatu pendidikan.Dalam hal ini masyarakat desa 

setren yang merayakan tradisi kebudayaan susuk wangan ingin mengetahui lebih 

dalam mengenai tradisi kebudayaan susuk wangan).Selain ingin mengetahui 

pelaksanaan tradisi kebudayaan susuk wangan, masyarakat juga ingin mengetahui 

nilai moral yang terkandung dalam diri masyarakat setren. 

Ditinjau dari aspek pendidikan nilai dari pelaksanaan tradisi kebudayaann 

susuk wangan.Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam upacara ritual tradisi 
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kebudayaan susuk wangan yang dilaksanakan oleh masyarakat setren. Nilai yang 

dimaksud adalah: 

a. Nilai religious, masyarakat biasanya memanjatkan doa secara bersama-sama, 

hal ini bisa dijadikan suatu pelajaran bagi pelaksanaan hari raya ini. Dengan 

adanya kebersamaan ini tidak memandang status sosial, karena dihadapan 

Tuhan semua manusia adalah sama. Nilai-nilai sosial pada tradisi kebudayaan 

Susuk Wangan adalah bahwa perayaan tradisi tersebut akan mendatangkan 

suatu pengaruh kuat yang berkenaan dengan kehidupan sosial masyarakat. 

Nilai-nilai religius pada tradisi kebudayaan Susuk Wangan adalah untuk lebih 

meningkatkan kepercayaan pada Tuhan YME dan pengucapan syukur kepada 

Tuhan YME karena telah diberi berkah serta pertolongan dimasa sekarang dan 

masa yang akan datang.  

b. Nilai Guyup (persaudaraan dan gotong royong), adanya kebersamaan dalam 

memberikan simpatinya dalam menyelenggarakan tradisi kebudayaan Susuk 

Wangan ini dapat mempersatukan kelompok-kelompok dalam ikatan yang 

paling erat untuk hidup bersama dalam kerukunan. Semua ini merupakan 

gambaran pola hidup gotong royong yang sangat kental bagi masyarakat 

Indonesia. 

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: 
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c. Nilai positif thingking (berpikiran positif) dalam melihat hidup. Simbol 

tersebut dapat dilihat pada sesaji gantal yang mempunyai makna agar dalam 

kehidupan semestinyamanusia berpikiran panjang dan jangan punya pikiran 

jelek, sehingga dapat menanggapi segala hal dengan kesadaran. 

d. Nilai keyakinan terhadap Tuhan YME, Simbol tersebut dapat dilihat pada 

sesaji Kelapa/kambil, Kelapa yang di dalam terdapat air kelapa atau lebih 

dikenal air degan melambangkan ketahanan fisik karena air kelapa bersifat 

segar. Setiap orangmenginginkan sehat bugar tidak mudah sakit, dengan 

adanya sesaji klapa diharapkanakan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. 

Nilai keyakinan dan pengharapan kepada tuhan dapat dilihat pada sesaji lain 

diantaranya: 

1) Suruh “sirih”, Sesaji sirih melambangkan kesempurnaan. Maksudnya 

dalam kehidupan akan tercipta kesempurnaan hidup, hidup bahagia dunia 

dan akhirat. 

2) Cabe merah mempunyai makna pada akhirnya akan muncul keberanian 

dan tekat untuk manunggal dengan Tuhan.        

3) kacang hijau melambangkan kesuburan dan hasil pertanian yang 

melimpah. 

4) Kemiri sebagai lambang kebahagian karena doanya dikabulkan oleh 

Tuhan. Dengan adanya sesaji miri diharapkan permohonan masyarakat 

akan terkabul, sehingga otomatis masyarakat akan bahagia. 

5) Nasi tumpeng, Memiliki makna sebagai simbol keberuntungan dan 

penyajian nasi mengandung permohonan agar mendapat selamat dan 



65 

 

mendapat rejeki. makna nasih putih juga melambangkan kesucian karena 

nasi yang berwarna putih. Dengan kesucian hati dalam memohon pada 

Tuhan akan semakin cepat terkabul permohonannya. 

e. Nilai Kehidupan, disimbolkan dalam sesaji tembakau melambangkan hati 

yang tabah dan bersedia berkorban dalam segala hal. Ini karena  daun 

tembakau memiliki rasa yang pahit dan sesaji takiran, memiliki makna sebagai 

tempat/wadah dimana segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki 

tempatnya masing masing. Dan tersimbol pada bawang merah putih 

mempunyai makna perbutan manusia baik buruk yang selalu jadi 

pertimbangan. Serta tersimbol dalam gula jawa yang mempunyai rasa manis 

melambangkan manisnya kehidupan. Sesaji gula jawa diharapkan dalam 

menjalani hidup ini akan mendapatkan manisnya kehidupan atau dengan kata 

lain hidupnya bahagia. 

f. Nilai Kepemimpinan, disimbolkan dalam sesaji pisang raja/gedhang rojo, 

memiliki Makna gedhang raja sebagai simbol agar pemimpin (raja) didukung 

oleh seluruh rakyatnya. Suatu masyarakat akan hidup tentram dan bahagia jika 

antara pemimpin dan rakyatnya akan saling mendukung dan saling 

melengkapi. Pemimpin (raja) tidak semena-mena pada rakyatnya tetapi 

ngayomi pada rakyatnya. Sehingga kehidupan akan tentram, makmur, dan 

bahagia. 

g. Nilai hemat dalam hidup, disimbolkan dalam sesaji kunyit merupakan 

tanaman (terkubur) dan berwarna kuning,melambangkan bahwa kunyit 
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merupakan gambaran dari emas, mengandung arti bahwa  hidup haruslah 

hemat, bisa menabung demi masa depan. 

h. Nilai kemasyarakatan, tersimbol dalam sesaji lawe wenang,memiliki makna 

sebagai pengikat batin antar manusia supaya hidup selalu rukun dan rumaket 

(erat terjaga). Dan sesaji panggang ayam kampung, mempunyai makna kita 

harus bersikap andap asor, menghargai pendapat orang lain, dan 

bertanggungjawab, dan biasanya ayam panggang disajikan untuk permohonan 

kepada nabi Muhammad SAW. 

2. Karakteristik masyarakat Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten 

Wonogiri berkaitan dengan pelaksanaan tradisi upacara adat (susuk wangan). 

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.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. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 

keterlibatkan aparat keamanan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada 

saat pelaksanaan tradisi kebudayaan susuk wangan, masyarakat secara 

bersama-sama menjaga ketertiban untuk kelancaran pelaksanaan tradisi. 

b. Suka gotong-royong. Salah satu ciri khas masyarakat desa yang dimiliki 

dihampir seluruh kawasan Indonesia adalah gotong-royong atau kalau dalam 
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masyarakat Jawa lebih dikenal dengan istilah “sambatan”. Uniknya, tanpa 

harus dimintai pertolongan, serta merta mereka akan “nyengkuyung” atau bahu-

membahu meringankan beban tetangganya yang sedang punya “gawe” atau 

hajatan. Mereka tidak memperhitungkan kerugian materiil yang dikeluarkan 

untuk membantu orang lain. Prinsip mereka: “rugi sathak, bathi sanak”. Yang 

kurang lebih artinya: lebih baik kehilangan materi tetapi mendapat keuntungan 

bertambah saudara. Persiapan satu minggu sebelum tradisi kebudayaan Susuk 

Wangan, masyarakat Desa Setren melakukan kegiatan membersihkan rumah 

dan lingkungan tempat dilaksanakannya tradisi kebudayaan Susuk Wangan. 

c. Religius. Masyarakat pedesaan dikenal sangat religius. Secara kolektif, mereka 

juga mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan budaya yang bernuansa 

keagamaan. Hal tersebut bisa dilihat pada saat pelaksanaan tradisi susuk 

wangan dimana beberapa orang membawa panggang ayam kampung dan 

tumpeng yang dibawa ke sumber air, serta disajikan dan mohon doa restu 

kepada Allah Yang Maha Kuasa. Hal itu dimaksud agar air yang digunakan 

warga masyarakat desa setren menjadi sangat berarti dan bermanfaat serta 

berhikmah besar bagi segenap warga masyarakat semuanya. Oleh karena itu, 

warga masyarakat dan para pengunjung berdoa bersama di dekat sumber air 

tersebut. Demikianlah pelaksanaan acara adat tradisi kebudayaan susuk 

wangan di jaman dahulu, tidak hanya ditujukan pada sumber air bersih (air 

minum), tetapi juga diarahkan pada sumber air yang bermanfaat untuk 

mengaliri sawah-sawah. Oleh karena itu, para pemilik sawah juga membawa 

panggang ayam kampung dan tumpeng ke sumber air tersebut di atas. 
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d. Demokratis. Sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi di desa, 

pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan selalu dilakukan 

melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut dapat terlihat 

dalam penyelenggarakan tradisi kebudayaan susuk wangan dimana masyarakat 

telah melakukan pembagian tugas secara baik. Hasil musyawarah 

menghasilkan pembagian tugas secara teknis yang melibatkan beberapa orang 

antara lain: 

1) Juru kunci yaitu orang yang memimpin tradisi kebudayaan Susuk Wangan. 

2) Masyarakat Desa Setren yang berpartisipasi membersihkan saluran air, 

berpartisipasi dalam mempersiapkan pelaksanaan tradisi kebudayaan 

susuk wangan, berpartisipasi dalam menyediakan keperluan pelaksanaan 

tradisi kebudayaan susuk wangan, berpartisipasi dalam menjaga ketertiban  

pada pelaksanaan tradisi kebudayaan susuk wangan, berpartisipasi dalam 

melestarikan dan mengembangkan tradisi kebudayaan susuk wangan. 

3) Polisi dan Hansip yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pada 

saat tradisi kebudayaan Susuk Wangan. 

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

Kabupaten Wonogiri 

a. Tahap Pendahuluan 

Prosesi Tradisi Kebudayaan Susuk Wangan mulai bergerak menapaki jalan 

menanjak menuju gerbang Wanawisata Setren, Kecamatan Slogohimo (sekitar 60 

kilometer arah timur laut Kota Wonogiri).Arak-arakan kirab tampak memanjang, 
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karena tradisi unik masyarakat pedesaan itu menyertakan pula sesaji tirta 

amarta berupa 400 panggang ayam dan tumpeng. 

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. 

Susunan acara tradisi kebudayaan susuk wangan biasanya dilaksanakan 

sebagai berikut : 1. Pembukaan, 2. Pasrah peralatan “Susuk Wangan” (ubo 

rampe), 3. Terima pasrah, 4. Simbolis penunjukkan panggang tumpeng, 5. 

Sambutan-sambutan, 6. Doa bersama, dan Penutup 

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. 
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Acara adat tradisional tradisi kebudayaan susuk wangan sekarang ini mampu 

menghadirkan warga masyarakat dan pengunjung yang luar biasa 

banyaknya.Upacara adat tersebut dilaksanakan oleh warga masyarakat desa 

setempat yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.Dengan adanya 

acara ritual Tradisi Kebudayaan Susuk Wangan tersebut menjadikan warga 

masyarakat Desa Setren bertambah lebih bersemangat dan lebih percaya diri serta 

meyakini bahwa Desa Setren mempunyai potensi alam yang luar biasa.Pada 

akhirnya panitia menutup tradisi kebudayaan susuk wangan dengan mengucapkan 

hamdalah secara bersama–sama. 

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. 

 


