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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Wilayah 

a. Kondisi Geografis 

Secara administratif  Gunung Balak berada di wilayah 

Dusun Balak, Desa Losari. Desa Losari merupakan salah satu dari 

sekian banyak desa yang terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten 

Magelang. Desa ini berada pada ketinggian sekitar 700 dpl. Desa 

Losari terletak 14 km dari Kota Magelang atau sekitar 29 km dari 

pusat pemerintahan Kabupaten Magelang yang terletak di Kota 

Mungkid. Adapun perbatasan Desa Losari antaralain sebagai 

berikut. 

1) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pakis Kecamatan 

Pakis. 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Surodadi 

Kecamatan Candimulyo. 

3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rejosari dan Desa 

Bawang Kecamatan Pakis. 

4) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Daseh Kecamatan 

Pakis. 

Luas wilayah Desa Losari adalah 174.956 Ha. Desa Losari 

terbagi menjadi 4 dusun dengan 4 RW dan 19 RT. 
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Tabel jumlah dusun menurut RT dan RW 

No. Dusun Jumlah RT Jumlah RW 

1. Balak 5 1 

2. Losari 7 1 

3. Jengkol 4 1 

4. Klenteng 3 1 

(sumber: Arsip Desa Losari, 2011) 

Pembagian lahan di Desa Losari tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel Pembagian Lahan Desa Losari 

No. Peruntukan Lahan Luas (Ha) 

1. Pemukiman  56.7 

2. Sawah Tadah Hujan 57 

3. Ladang/ Tegalan 55,3 

4. Lapangan  2,5 

5. Tempat Ibadah 1,6 

6. Pendidikan 2,5 

(Sumber: Arsip Desa Losari, 2011) 

 

b. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian 

1) Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Losari per Desember 2010 

adalah 2639 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah 1346 

orang dan jumlah penduduk perempuan adalah 1293 orang. 

Total jumlah kepala keluarga di Desa Losari adalah 626 

kepala keluarga. Berikut adalah jumlah penduduk menurut 

dusun. 

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Dusun 

No. Dusun Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki perempuan 

1. Balak  356 319 675 

2. Losari  378 333 711 

3. Jengkol  382 456 838 

4. Klenteng  230 185 415 

 Jumlah  1346 1293 2639 

(Sumber: Arsip Desa Losari, 2011) 
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Jumlah Penduduk melihat dari tingkat pendidikan dapat 

dilihat dalam tabel distribusi sebagai berikut. 

Tabel Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan 

No. Tingkatan Jumlah 

1. Tidak Tamat SD 153 

2. Tamat SD 676 

3. Tamat SLTP 478 

4. Tamat SLTA 175 

5. Tamat D3 52 

6. Tamat S1 49 

7. Tamat S2 3 

8. Tamat S3 - 

(Sumber: Arsip Desa Losari, 2011) 

 

2) Mata Pencaharian 

 

Penduduk Desa Losari mayoritas bermata 

pencaharian sebagai petani tradisional. Mereka menanam 

tanaman seperti jagung, palawija dan ketela. Berikut adalah 

mata pencaharian penduduk beserta jumlahnya. 

Tabel Mata Pencaharian Penduduk 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. PNS 9  

2. ABRI/POLRI 3  

3. Pensiunan 32  

4. Petani 195  

5. Swasta 698  

6. Pedagang 92  

7. Buruh Tani 331  

8. Tukang 37  

9. Pengemudi 54  

(Sumber: Arsip Desa Losari, 2011) 

 

c. Organisasi Masyarakat 

Desa Losari mempunyai organisasi pemberdayaan 

masyarakat yang bergerak di bidang pertanian dan organisasi-
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organisasi sosial. Organisasi pemberdayaan tersebut ialah sebagai 

berikut. 

Tabel Organisasi Bidang Pertanian 

No. Nama Alamat Keterangan 

1. Sumber Adil Balak  71 orang 

2. Muzaroah  Losari  40 orang 

3. Margo Toto Jengkol, Klenteng 125 orang 

 (Sumber: Arsip Desa Losari, 2011) 

 

Tabel Organisasi Sosial Masyarakat Desa Losari 

No. Nama Alamat Keterangan 

1. Karang Taruna IRB Balak  1 

2. Karang Taruna 

Formal 

Losari  1 

3. Karang Taruna 

Formaj 

Jengkol  1 

4. Karang Taruna 

Relegub 

Klenteng  1 

5. Kelompok RT laki-

laki 

Se desa 

Losari 

1 

6. Kelompok Yasin Ibu Balak 1 

7. Kelompok Yasin Ibu Losari  1 

8. Kelompok Yasin Ibu Jengkol 1 

9. Kelompok Yasin Ibu Klenteng  1 

10. Kelompok Yasin 

Pemuda 

Balak  1 

11. Kelompok Kematian Balak  1 

12. Kelompok Rotiban Losari  1 

13. Kelompok Yasin 

Pemuda 

Jengkol  1 

14. Kelompok Majlis 

Ta’lim 

Losari  1 

15. Kelompok Majlis 

Ta’lim 

Balak  1 

16. Kelompok Majlis 

Ta’lim 

Klenteng  1 

17. Kelompok Yasin 

Pemuda 

Klenteng  1 

18. PP Surya Buana Balak  1 

19. PP Manbaul Luthfiyah Balak  1 

(Sumber: Arsip Desa Losari, 2011) 
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2. Deskripsi Informan 

a. Bapak Muhamid 

Bapak Muhamid adalah kepala desa Losari yang menjabat 

sejak tahun 2009. Beliau lahir pada tangga 22 Februari 1962. 

Bapak Muhamid adalah seorang pensiunan di jajaran Departemen 

Agama Kabupaten Magelang. Setiap tahunnya beliau juga terlibat 

dalam pelaksanaan sadranan di Gunung Balak apalagi sejak 

menjabat sebgai kepala desa. 

b. Bapak Mujiyono 

Bapak Mujiyono tinggal di dusun Balak, desa Losari. 

Beliau adalah seorang kepala dusun yang sekaligus bermata 

pencaharian sebagai petani. Saat pelaksanaan sadranan di Gunung 

Balak biasanya beliau memimpin acara tahlil.  

c. Bapak Suparjo 

Bapak Suparjo atau yang lebih akrab disapa pak Parjo 

adalah sosok yang sangat ramah dan mudah akrab dengan orang 

baru. Beliau berusia sekitar 60 tahunan dan setiap harinya 

berprofesi sebagai petani. Di desanya pak Parjo merupakan seorang 

“kaum”. Apabila ada sadranan di Gunung balak beliau adalah yang 

memimpin ritual Kejawen dan sekaligus merupakan juru kunci dari 

Gunung Balak. Bapak Parjo ini selalu membuat sesaji dan kenduri 

saat upacara nyadran di Gunung Balak. 
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d. Prayoga  

Prayoga adalah warga masyarakat yang berusia 27 tahun. 

Beliau merupakan salah satu warga yang antusias dengan tradisi 

nyadran di Gunung  Balak dan selalu mengikuti nyadran setiap 

tahunnya. Selain itu, beliau juga aktif dalam kegiatan pemuda di 

desanya. 

e. Tri Tunggal 

Tri tunggal adalah seorang pemuda yang tinggal di Dusun 

Pakis. Pria berusia 24 tahun ini setiap harinya berprofesi sebagai 

wiraswasta. Tri Tunggal beserta keluarganya selalu rutin mengikuti 

nyadran di Gunung Balak. 

f. Ibu Sumiyati 

Ibu sumiyati adalah salah satu warga yang rutin mengikuti 

upacara nyadran di Gunung Balak setiap tahunnya. Saat ini ibu 

Sumiyati berusia 45 tahun dan setiap harinya berprofesi sebagai 

pedagang di pasar tradisional. 

B. Pembahasan  

1. Sejarah Tradisi Nyadran di Gunung Balak 

Tradisi nyadran di Gunung Balak merupakan salah satu tradisi 

yang masih rutin dilakukan oleh masyarakat sekitar Gunung Balak, 

Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Upacara nyadran ini selalu 

rutin dilakukan setiap bulan Suro dan berlangsung di atas Gunung 

Balak. 
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Asal mula adanya tradisi nyadran di Gunung Balak tidak 

terlepas dari proses penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Jadi, 

adanya nyadran di gunung balak juga sebagai salah satu cara untuk 

mengenang dan menghormati tokoh-tokoh yang berperan dalam 

penyabaran agama Islam di daerah tersebut, salah satunya adalah 

Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan salah seorang ulama Islam 

yang berasal dari Persia. Pada masa itu Syekh Subakir mendapat tugas 

untuk berjihad dan menyampaikan agama Islam di Tanah Jawa. 

Perjalanan Syekh Subakir untuk menyebarkan Islam di Jawa 

tidaklah berjalan mulus. Seperti yang diungkapkan oleh Prayoga. 

“Miturut cerita, mbiyen Syekh Subakir pas arep nang Jawa ki 

nggowo 20.000 pasukan. Nanging sadurunge tekan Jawa 

pasukane dipangan bangsa demit lan siluman nganti gari 20 

uwong”. (menurut cerita, dahulu Syekh Subakir waktu 

perjalanan ke Jawa membawa 20.000 pasukan. Akan tetapi, 

sebelum sampai di Jawa banyak pasukan yang dimakan oleh 

bangsa dedemit dan siluman hingga tersisa 20 orang). 

 

Akhirnya sampailah Syekh Subakir di tanah Jawa dengan 

jumlah yang relatif sedikit. Sesampainya di Jawa mereka memilih 

tempat di daerah Magelang. Dipilihnya Magelang menjadi tempat 

singgah Syekh Subakir karena Magelang merupakan tengah-tengahnya 

pulau Jawa. Selain itu di daerah tersebut dahulu masih banyak tempat 

yang angker dan belum terjamah oleh Islam. 

Magelang mempunyai dua gunung yang dipercaya sangat 

angker pada masa itu. Gunung tersebut adalah Gunung Tidar yang 

dapat kita jumpai di tengah kota Magelang dan Gunung Balak di 
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Kecamatan Pakis. Selama menetap di Magelang, Syekh Subakir 

mengadakan perlawanan terhadap makhlus halus seperti jin-jin dan 

demit penunggu Gunung dan Banteng Leges. Banteng Leges 

merupakan makhluk halus yamg paling sakti. Akhirnya Syekh Subakir 

berhasil mengalahkan jin, demit dan banteng leges tersebut. Pihak 

yang kalah harus menjadi abdi yang taat dan patuh kepada Syekh 

Subakir. Setelah perlawanan Syekh Subakir terhadap makhluk halus 

tersebut selesai, Syekh Subakir juga menancapkan pusaka di atas 

Gunung Balak, seperti yang diungkapkan oleh Pak Parjo dan Pak Muji. 

“syekh Subakir akhire nancepke pusoko ning duwur 

Gunung Balak. Pusoko iku jenenge pusoko Kalimosodo. 

Kalomosodo iku maknane kalimat syahadat. Pusoko iku 

gawe njjogo supoyo masyarakat uripe tentrem,adoh seko 

bencana, ora diganggu karo jin lan makhluk halus liyane”. 

(Syekh Subakir akhirnya menancapkan pusaka di atas 

Gunung Balak. Pusaka tersebut bernama Pusaka 

Kalimosodo. Kalimosodo berarti kalimat syahadat. Pusaka 

tersebut berfungsi untuk menjaga agar masyarakat hidup 

dengan tentram, jauh dari bencana, tidak diganggu oleh jin 

dan makhluk halus lainnya). 

 

Selain Pusaka Kalimosodo, Syekh Subakir juga memenuhi 

syarat yang diajukan oleh Banteng Leges agar Banteng Leges tersebut 

tidak mengganggu lagi. Syarat yang diajukan tersebut ialah dengan 

membuat dua buah lumpang diatas Gunung Balak. Sampai saat ini 

masyarakat masih percaya bahwa lumpang yang pertama 

dimaksudkan sebagai sarana penyucian diri dan lumpang yang satunya 

lagi untuk menjaga agar daerah tersebut tetap tentram dan damai. 
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Setelah semuanya selesai, Syekh Subakir akhirnya menetap 

diatas Gunung Balak. Syekh Subakir memulai tugasnya untuk 

menyebarkan Islam pada masyarakat setempat. Masyarakat diajarkan 

untuk memeluk Islam dengan berpedoman pada dua kalimat syahadat. 

Selain itu, dalam proses dakwahnya, Syekh Subakir juga 

mengumpulkan ulama Islam di Jawa agar Islam di Jawa semakin kuat. 

Untuk mengenang dan menghormati jasa Syekh Subakir yang telah 

membuat daerah tersebut tentram dan telah mengajarkan Islam pada 

masyarakat, sampai saat ini masyarakat secara rutin mengadakan 

syukuran. Syukuran tersebut dikenal dengan istilah nyadran yang 

selalu dilakukan di atas Gunung Balak setiap tahunnya. 

Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat selalu rutin mengadakan 

nyadran di Gunung Balak sebagai wujud rasa syukur. Bersyukur atas 

keberhasilan Syekh Subakir mengalahkan makhluk halus dari daerah 

Gunung balak sehingga sampai sekarang daerah tersebut tetap tentram 

dan damai. Selain itu, sadranan juga dilakukan sebagai tanda untuk 

mengenang perjuangan Syekh Subakir dalam menyebarkan agama 

Islam di daerah tersebut. 

 

2. Eksistensi Tradisi Nyadran di Gunung Balak  

Nyadran merupakan sebuah upacara yang sampai saat ini  

terkenal di masyarakat Jawa dan mereka melakukan dengan patuh. 

Upacara nyadran di Gunung Balak ini dilakukan setiap bulan Suro 
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tepatnya pada hari Minggu Kliwon. Apabila tidak ada hari Minggu 

Kliwon pada bulan Suro maka tradisi nyadran ini berlangsung pada 

hari Selasa Kliwon. Hari Minggu Kliwon dan Selasa Kliwon dipercaya 

masyarakat sebagai hari yang sakral. Masyarakat meyakini apabila 

meminta permohonan pada hari tesebut maka permohonannya akan 

langsung di dengar oleh Yang Kuasa dan dapat terkabul. Akan tetapi, 

pelaksanaan tradisi nyadran tersebut diprioritaskan dilaksanakan pada 

hari Minggu Kliwon agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti 

karena hari Minggu merupakan hari libur. Tradisi nyadran 

dilaksanankan pada bulan Suro karena pada Bulan inilah Syekh 

Subakir mengubur pusaka-pusakanya. Tradisi nyadran di Gunung 

Balak ini mulai rutin dilaksanakan sejak tahun 1960an.   

Tradisi nyadran di Gunung Balak dilakukan untuk mengenang 

leluhur mereka. Selain itu, tradisi ini juga sebagai ungkapan rasa 

syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan 

kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat sehingga masyarakat 

dapat bersatu hingga saat ini. Tradisi nyadran di Gunung Balak juga 

berfungsi untuk mempertebal rasa guyub rukun dalam masyarakat. 

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhamid bahwa nyadran 

berasal dari bahasa Arab Syodrun yang artinya dada. Jadi, dengan 

adanya tradisi nyadran ini diharapkan dapat meningkatkan rasa lapang 

dada dan kekeluargaan sesama anggota masyarakat. Masyarakat juga 

berharap dengan dilaksanakannya tradisi nyadran ini kehidupan 
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mereka menjadi tentram, dijauhkan dari gangguan makhluk halus dan 

mara bahaya serta bencana. 

Eksistensi tradisi nyadran di Gunung Balak ini dilihat dari 

proses upacara yang berlangsung dengan dua cara, yaitu ritual dengan 

cara Islam dan ritual dengan cara Kejawen. Ritual yang berlangsung 

dengan sentuhan Islam dilaksanakan dengan membaca tahlil dan dzikir 

secara bersama-sama serta pengajian. Selain itu, ada peserta sadranan 

yang melakukan tahlil secara pribadi di makam yang terletak di 

tengah-tengah Gunung Balak Pengajian dilakukan sehari sebelum 

upacara nyadran dilaksanakan. Pengajian ini dihadiri oleh jamaah 

muslim dari sekitar Jawa Tengah. Pengajian ini diselenggarakan oleh 

Pondok Pesantren Surya Buana, Balak. Tujuan dari pelaksanaan 

pengajian ini adalah agar iman masyarakat semakin bertambah. 

Ritual Kejawen merupakan ritual yang sarat akan simbol-

simbol. Ungkapan-ungkapan spriritual dalam Kejawen sering 

diwujudkan dalam teks-teks yang khas, mantra-mantra dan doa-doa 

yang dirangkai melalui seni spritual. Hal ini terjadi karena manusia 

Jawa sendiri memang sering membungkus laku mistik melalui ucapan, 

sikap, gerakan mimik, dan gerakan anggota badan. Apalagi masyarakat 

Jawa telah banyak dikenal sebagai wong Jawa nggone semu, papaning 

rasa, tansah sinamuning samudana (Suwardi, 2006:223). Maksudnya 

ialah dalam rangka melakukan aktivitas, manusia Jawa sering 

menggunakan simbol-simbol tertentu, segala tindakan menggunakan 
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rasa, dan perbuatannya selalu dibuat samar. Simbol-simbol ini 

merupakan gambaran sikap, kata-kata dan tindakan. Turner (dalam 

Suwardi, 2006: 221) juga menyatakan bahwa the ritual is an 

aggregation of symbols. Simbol-simbol ritual akan membantu 

menjelaskan secara benar nilai yang ada dalam masyarakat dan dapat 

menghilangkan keragu-raguan tentang kebenaran sebuah penjelasan.  

Simbol-simbol ritual ada yang berupa sesaji, tumbal dan 

ubarampe. Sesaji merupakan aktualisasi dari pikiran, keinginan dan 

perasaan untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa 

(Suwardi, 2006: 247). Sesaji juga sebagai sarana untuk bernegosiasi 

spiritual kepada hal-hal gaib. Hal ini dilakukan agar makhluk-makhluk 

halus diatas kekuatan manusia tidak mengganggu. Dengan pemberian 

sesaji diharapkan roh halus tersebut dapat jinak dan dapat membantu 

hidup manusia. 

Proses nyadran di Gunung Balak secara Kejawen dilakukan 

dengan memberikan sesaji. Sesaji tersebut dibuat oleh sang juru kunci. 

Sesaji yang dibuat tersebut mengandung makna tersendiri. Sesaji yang 

diberikan berupa tumpeng, aneka umbi-umbian, pisang serta jajan 

pasar. Tumpeng merupakan sesaji yang selalu disiapkan dalam ritual. 

Tumpeng merupakan gambaran kesuburan dan kesejahteraan. Puncak 

tumpeng merupakan lambing puncak keinginan manusia. 

Pisang yang dipakai dalam sesaji adalah pisang raja. 

Pemakaian pisang raja tersebut dimaksudkan agar yang melakukan 
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ritual kejawen memiliki sifat seperti raja yakni berwatak  adil, berbudi 

luhur dan tepat janji. Sesaji lain yaitu jajan pasar. Jajan pasar 

merupakan lambang hubungan antar manusia dan lambang 

kemakmuran. Lambang hubungan antar manusia karena pasar 

merupakan tempat bertemunya banyak manusia sehingga dapat saling 

berinteraksi dan saling mengenal. Pada saat pelaksanaan nyadran di 

Gunung Balak, masyarakat terlihat berinteraksi dengan sangat baik 

walaupun dengan warga yang belum dikenal. Mereka terlihat saling 

menghormati dan akrab. Jajan pasar sebagai lambang kemakmuran 

karena pasar adalah salah satu tempat untuk mencari nafkah. Nafkah 

yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kemakmuran dalam 

kehidupan manusia. 

Sesaji berupa umbi-umbian terdiri dari kimpul, lilin lumbu, telo 

pendem, midro dan uwi, pisang kapok serta kluban yang terdiri dari 

beraneka sayuran melambangkan hasil bumi yang diperoleh 

masyarakat. Semua hasil bumi tersebut dipersembahkan sebagai tanda 

syukur kepada Yang Maha Kuasa. Hasil bumi yang diambil tersebut 

diharapkan dapat cukup untuk menghidupi masyarakat.  Keseluruhan 

sesaji tersebut diletakkan di atas lumpang yang berisi air. Lumpang 

yang berisi air tersebut melambangkan tempat yang suci. Semua sesaji 

disiapkan sebagai sarana agar semua orang memperoleh keselamatan 

dan dalam bidang pertanian masyarakat setempat dijauhkan dari 

penyakit atau hewan-hewan yang dapat merusak tanaman mereka. 
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Masyarakat yang mengikuti sadranan di Gunung Balak 

biasanya datang dengan membawa kenduri.  Kenduri tersebut 

merupakan wujud syukur atas berkah yang telah diberikan oleh Tuhan 

dan diharapkan senantiasa mendapatkan keselamatan dari Yang Maha 

Kuasa. Selain itu, dengan adanya kenduri bersama saat nyadran, 

masyarakat dapat berkumpul dengan anggota masyarakat lain dan 

dapat meningkatkan rasa kekeluargaan. 

Masyarakat yang akan mengikuti ritual Kejawen dalam 

upacara nyadran di Gunung Balak juga diwajibkan membawa sesaji. 

Sesaji tersebut berupa bunga mawar, kantil atau kenanga, kemenyan 

dan rokok. Masyarakat mengikuti ritual Kejawen untuk memohon 

sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan perantara sang juru 

kunci. Sesaji tersebut dimaksudkan sebagai sarana. Kemenyan yang 

dibakar oleh sang juru kunci merupakan wujud persembahan kepada 

Tuhan. Asap kemenyan yang membumbung keatas merupakan tanda 

bahwa sesajinya diterima. Baik kemenyan maupun wangi-wangian dari 

bunga adalah untuk menunjukkan akhlak luhur kepada Tuhan karena 

Tuhan mencintai hal-hal yang berbau harum. Sesaji berupa rokok 

merupakan lambang dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini diharapkan 

agar peserta ritual dapat menjauhi hal-hal yang tidak baik dalam ritual 

tersebut. Peserta ritual harus senantiasa suci lahir dan batin agar 

permohonannya dapat terkabul. 
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Permohonan yang dilontarkan masyarakat bermacam-macam. 

Ada yang memohon agar naik pangkat atau derajatnya, lulus sekolah, 

pertanian subur makmur terbebas dari hama penyakit, bisa membayar 

hutang hingga memohon agar mendapatkan jodoh. Setelah 

menyampaikan permohonannya, peserta ritual Kejawen tersebut akan 

memberikan wajib berupa uang kepada pemimpin upacara Kejawen. 

Pada proses ritual secara Kejawen tersebut masyarakat masih 

percaya dengan hal-hal gaib yang ada di sekitar mereka. Menurut 

Bapak Parjo, ritual tersebut bukanlah merupakan sesuatu tindakan 

musrik dan menentang agama. Sesaji yang diberikan tersebut hanya 

sebagai sarana. Permohonan tetap ditujukan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Tidak semua orang mengikuti ritual kejawen ini karena 

semuanya dikembalikan pada keyakinan setiap orang. Baik proses 

nyadran secara Islam dan Jawa ini tetap berlangsung sampai sekarang 

dan tidak mengalami perubahan. 

 

3. Tradisi Nyadran di Gunung Balak dalam Arus Globalisasi 

Tradisi nyadran di Gunung Balak merupakan salah satu tradisi 

yang masih dilestarikan keberadaannya oleh masyarakat hingga saat 

ini. Tradisi nyadran di Gunung Balak ialah sebuah warisan luhur dari 

nenek moyang dan telah menjadi salah satu identitas bagi masyarakat 

kecamatan Pakis. Tradisi ini tetap dilaksanakan meskipun arus 

globalisasi yang masuk ke dalam masyarakat semakin cepat. 
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Pada masa globalisasi seperti sekarang ini, proses ritual dalam 

tradisi nyadran di Gunung Balak tetap berjalan seperti masa-masa 

sebelumnya. Proses nyadran tersebut berlangsung dengan dua cara 

yaitu dengan cara Islam dan Kejawen. Ritual dengan cara Islam 

diawali dengan sambutan sesepuh desa, dilanjutkan dengan tahlil dan 

dzikir, kemudian diakhiri dengan doa bersama. Ritual dengan cara 

Kejawen dilakukan dengan cara memberikan sesaji. Sesaji utama 

dibuat oleh pemimpin ritual Kejawen. Masyarakat yang akan 

mengikuti ritual Kejawen juga harus menyerahkan sesaji berupa 

bunga, kemenyan dan rokok. Setelah itu mereka membisikkan 

permohonannya kepada pemimpin ritual. Pemimpin ritual kemudian 

membakar kemenyan dan membaca doa. Setelah selesai, warga yang 

mengikuti ritual Kejawen tersebut menyerahkan wajib berupa uang 

kepada pemimpin ritual. Jumlah uang tersebut tidak ditentukan besar 

kecilnya. Ritual secara Islam dan Kejawen tersebut dilakukan secara 

bersamaan di area nyadran yaitu di puncak Gunung Balak. Penutup 

acara sadranan adalah makan bersama.  

Globalisasi merupakan proses dibentuknya tatanan, aturan dan 

sistem yang berlaku bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Proses 

globalisasi terjadi dalam semua proses kehidupan baik bidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya (Sunarso, 2007: 221). 

Robertson (dalam sztompka, 2008:101) juga mengatakan bahwa 
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globalisasi ialah proses yang menghasilkan dunia tunggal. Globalisasi 

yang terjadi tidak mengenal batas-batas wilayah.  

Dengan didukung teknologi komunikasi yang begitu canggih, 

dampak globalisasi tentu sangat kompleks. Kemajuan teknologi ini 

akan memungkinkan tiap individu memperoleh informasi dari mana 

pun dalam waktu yang singkat. Interaksi antar individu juga semakin 

meningkat dan melampaui batas-batas negara. Berbagai barang dan 

informasi dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk 

dikonsumsi.  

Globalisasi yang terjadi baik secara langsung ataupun tidak 

langsung pasti akan membawa perubahan dalam masyarakat. Gillin 

dan Gillin (dalam Soerjono, 2007: 263) mengatakan bahwa perubahan 

sosial sebagai variasi cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena 

perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, 

ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan 

baru dalam masyarakat. Proses globalisasi tersebut juga memberikan 

pengaruh dan perubahan bagi tradisi nyadran di Gunung Balak dan 

masyarakat. Perubahan yang terjadi tersebut termasuk dalam 

perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Menurut 

Soerjono (2007: 273) perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau 

tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa 

dikehendaki, berlangsung diluar jangkauan masyarakat dan dapat 
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menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan 

masyarakat.    

Konsep perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak 

direncanakan dan perubahan yang dikehendaki atau direncanakan tidak 

mencakup apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak 

diharapkan oleh masyarakat. Mungkin perubahan yang tidak 

dikehendaki sangat diharapkan oleh dan diterima oleh masyarakat. 

Pada umumnya sulit untuk melakukan ramalan tentang terjadinya 

perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki karena proses tersebut 

biasanya tidak hanya merupakan akibat dari satu gejala sosial saja, 

tetapi dari berbagai gejala sosial sekaligus (Soerjono, 2007: 273).  

Tradisi nyadran di Gunung Balak juga tidak luput dari 

sentuhan arus globalisasi. Salah satu bentuk globalisasi yang 

memberikan pengaruh ialah globalisasi informasi. Globalisasi 

informasi didukung oleh kemajuan alat-alat komunikasi sehingga 

masyarakat akan memperoleh informasi dengan cepat, baik berasal 

dari dalam atau luar daerahnya. Pengaruh globalisasi informasi bagi 

tradisi nyadran di Gunung Balak membawa perubahan dalam jumlah 

peserta nyadran. Sekarang ini semakin banyak orang-orang yang 

mengikuti upacara nyadran di Gunung Balak setiap tahunnya hingga 

area puncak Gunung tidak cukup. Orang-orang tersebut datang dari 

berbagai daerah seperti Magelang, Purworejo, Boyolali, Salatiga, 

Purwodadi, Yogyakarta dan sebagainya. 
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Penyebaran informasi tersebut terjadi melalui beberapa cara 

diantaranya melalui alat telekomunikasi seperti handphone, media 

massa dan internet. Penyebaran dengan menggunakan alat komunikasi 

seperti handphone dilakukan dengan memberikan kabar kepada 

saudara ataupun teman bahwa akan diadakan tradisi nyadran di 

Gunung Balak. Tradisi nyadran di Gunung Balak ini juga pernah 

dimuat dalam sebuah surat kabar pada tahun 2010. Penyebaran 

informasi melalui internet yaitu dengan dipostingnya artikel tentang 

pelaksanaan nyadran di Gunung Balak. Tersebarnya informasi tentang 

adanya ritual nyadran di Gunung Balak setiap tahunnya juga 

mengakibatkan banyaknya pedagang yang menjajakan dagangannya di 

area nyadran. Pedagang tersebut juga datang dari berbagai daerah dan 

bermaksud mencari rejeki saat upacara tradisi nyadran dilaksanakan. 

Globalisasi yang terjadi juga memberikan perubahan dan 

perbedaan terhadap pola pikir masyarakat. Secara kasat mata setiap 

orang sama-sama mengikuti tradisi nyadran di Gunung Balak. Akan 

tetapi, orang-orang mempunyai motivasi sendiri dalam mengikuti 

sadranan sehingga tujuan orang mengikuti sadranan menjadi berbeda-

beda. Ada yang mengikuti sadranan di Gunung Balak untuk 

menghormati leluhur dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha 

Esa, wisata religi, ataupun sekedar untuk melihat-lihat proses nyadran 

di Gunung Balak. Perubahan dan perbedaan pola pikir juga terjadi 

dalam hal memaknai ritual yang dilaksanakan saat proses nyadran di 
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Gunung Balak. Pada satu sisi ada orang yang menganggap bahwa 

nyadran sebagai ritual sehingga harus menyiapkan sesaji saat proses 

nyadran. Masyarakat yang masih menjalankan ritual Kejawen tersebut 

percaya akan hal-hal gaib dan mistik yang ada disekeliling mereka. 

Perubahan pola pikir juga terjadi ketika masyarakat sudah 

memiliki pola pikir yang logis. Mereka tidak percaya akan hal-hal 

yang bersifat mistik. Mereka juga meninggalkan ritual-ritual yang 

bersifat Kejawen. Masyarakat yang sudah berpikir logis meyakini 

bahwa apabila berdoa dan beribadah langsung kepada Tuhan Yang 

Maha Esa tanpa melalui perantara apapun. Masyarakat menganggap 

nyadran di Gunung Balak hanya sebuah tradisi warisan leluhur. 

Tradisi tersebut tetap dilestarikan hingga saat ini karena melalui tradisi 

nyadran tersebut masyarakat dapat saling mengenal satu sama lain, 

saling berbagi, meningkatkan sifat lapang dada dan meningkatkan rasa 

kekeluargaan. 

Dari segi ritual, globalisasi tidak memberikan pengaruh 

apapun. Ritual dengan cara Islam dan Jawa masih tetap eksis 

dilaksanakan hingga saat ini dan tidak mengalami perubahan. Kedua 

ritual tersebut menjadi ciri khas dalam proses nyadran di Gunung 

Balak. Adanya ritual tersebut juga yang membedakan dengan tradisi 

nyadran di daerah lain.  

 

 



49 
 

4. Upaya Peletarian Tradisi Nyadran di Gunung Balak  

Tradisi nyadran di Gunung Balak telah rutin dilaksanakan 

selama kurang lebih 50 tahun. Sebuah tradisi apabila tidak 

diperhatikan keberadaannya, semakin lama akan meredup bahkan 

tradisi tersebut dapat hilang. Begitu pula dengan tradisi nyadran di 

Gunung Balak, jika dari dahulu masyarakat tidak peduli maka warisan 

leluhur ini sekarang pasti sudah hilang. 

Tradisi nyadran di Gunung Balak masih tetap terlaksana 

hingga sekarang ini adalah berkah kepedulian masyarakat dan 

pemerintah setempat. Masyarakat beranggapan bahwa dengan 

dilaksanakannya tradisi nyadran di Gunung Balak dapat mengingatkan 

mereka akan leluhur mereka. Selain itu, tradisi nyadran di Gunung 

Balak juga sebagai media untuk mengungkapkan rasa syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa.  Melihat dari kenyataan tersebut, masyarakat 

mempunyai motivasi yang kuat untuk melaksanakan dan menjaga 

eksistensi tradisi nyadran di Gunung Balak. Ada beberapa upaya yang 

dilakukan oleh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah setempat, 

upaya tersebut adalah. 

a. Melibatkan Perangkat Desa 

Perangkat desa selalu terlibat dalam pelaksanaan tradisi 

nyadran di Gunung Balak. Perangkat desa tersebut biasanya 

mengadakan rapat sebelum tradisi nyadran dilaksanakan. Rapat ini 

diselenggarakan oleh pihak kecamatan dengan menghadirkan 
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kepala desa dan kepala dusun. Rapat ini dilaksanakan kira-kira 1,5 

bulan sebelum tradisi nyadran di Gunung Balak dilaksanakan. 

Rapat ini membahas tentang pembentukan panitia inti sadranan, 

pelaksanaan sadranan, dan pembagian tugas khususnya untuk 

dusun balak dan dusun pakis karena lokasi kedua dusun tersebut 

ialah yang paling dekat dengan Gunung Balak. Saat pelaksanaan 

tradisi nyadran, perangkat desa tersebut hadir dan berkumpul di 

tenda yang telah disediakan oleh panitia. Keterlibatan perangkat 

desa tersebut dapat memberikan contoh kepada masyarakat agar 

tetap semangat dalam melestarikan tradisi nyadran di Gunung 

Balak karena dalam tradisi nyadran tersebut tersimpan nilai-nilai 

luhur. 

b. Sosialisasi kepada Masyarakat 

Setelah rapat selesai, pihak penanggung jawab masing-

masing dusun akan menyampaikan hasil rapat kepada warganya 

dan mengadakan rapat lagi dengan warga untuk membentuk 

panitia yang lebih rinci dan melakukan pembagian tugas. Setelah 

itu hasil rapat akan disosialisasikan kepada warga agar warga 

mengetahui tentang kapan pelaksanaan nyadran dan apa saja yang 

harus disiapkan. Adanya sosialisasi tersebut diharapakan semakin 

banyak warga masyarakat yang mengikuti upacara nyadran di 

Gunung Balak. 
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c. Melibatkan kaum muda 

Kaum muda juga dilibatkan dalam persiapan dan 

pelaksanaan upacara nyadran di Gunung Balak. Melibatkan kaum 

muda ialah sebuah upaya yang efektif karena kaum muda adalah 

generasi penerus dalam masyarakat. Harapannya ialah apabila 

telah ikut terlibat sejak saat ini, para pemuda tersebut kedepan 

tetap dapat melestarikan tradisi nyadran di Gunung Balak dan 

dapat mengembangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 

ritual nyadran. 

Keterlibatan para pemuda ini diwujudkan dalam bentuk-

bentuk kegiatan sebelum, saat sadranan dan setelah upacara 

sadranan. Sebelum acara sadranan dilaksanakan para pemuda turut 

membantu dalam hal persiapan. Kegiatan yang dilakukan oleh 

pemuda diantaranya membuat tenda, menyiapkan genset, 

menyiapkan sound system, menyiapkan air dan bekerja bakti 

membersihkan tempat yang akan digunakan untuk melakukan 

upacara nyadran. 

Ketika upacara nyadran sedang berlangsung, para pemuda 

turut berpartisipasi dalam bidang keamanan. Mereka membantu 

mengatur parkir kendaraan bermotor dan membantu menjaga 

keamanan di atas Gunung tempat sadranan berlangsung. Setelah 

acara nyadran selesai, para pemuda biasanya bekerja bakti 

kembali untuk membersihkan sampah-sampah atau kotoran yang 
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berada di lokasi sadranan. Mereka juga melakukan pembongkaran 

tenda sehingga lokasi sadranan akan kembali seperti semula. Para 

pemuda juga mempersiapakan pertunjukan setelah acara sadranan. 

Pertunjukan tersebut biasanya berupa jathilan, topeng ireng atau 

organ tunggal. Pertunjukan biasanya diadakan di dusun-dusun 

sekitar Gunung Balak. 

 

5. Dampak Pelestarian Tradisi Nyadran di Gunung Balak 

Upaya pelestarian tradisi nyadran yang dilakukan secara 

efektif oleh pemerintah desa dan masyarakat memberikan dampak 

yang bersifat positif bagi tradisi nyadran di Gunung Balak tersebut. 

Dampak yang muncul dari upaya pelestarian tradisi nyadran tersebut  

diantaranya ialah tradisi nyadran di Gunung Balak masih rutin 

diselenggarakan setiap tahunnya. Tradisi ini rutin diselenggarakan 

setiap tahun karena tradisi nyadran telah menjadi identitas tersendiri 

bagi masyarakat. Tradisi nyadran di Gunung Balak ini juga memiliki 

ciri khas tersendiri yang berbeda dengan nyadran didaerah lain yang 

masih terjaga hingga saat ini. 

Dampak lainnya ialah perangkat desa termasuk camat juga 

hadir dalam upacara nyadran di Gunung Balak. Kehadiran para 

perangkat desa tersebut dapat memberikan motivasi kepada 

masyarakat agar senantiasa melestarikan budaya dan tradisi yang 

berkembang dalam masyarakat. Selain itu, semakin banyak masyarakat 
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yang mengikuti upacara nyadran di Gunung Balak. Bagi masyarakat 

yang berasal dari daerah Pakis dan telah menetap di daerah lain 

biasanya saat nyadran berlangsung, mereka menyempatkan waktu 

untuk hadir dan mengikuti sadranan tersebut. Tujuannya ialah agar 

tetap ingat kepada leluhur mereka. Para pemuda di daerah Pakis juga 

semakin banyak yang terlibat dalam sadranan. Keterlibatan para 

pemuda tersebut diharapkan para pemuda akan semakin memahami 

tentang tradisi nyadran di Gunung Balak dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam tradisi nyadran. 

Upaya pelestarian tersebut juga menimbulkan dampak negatif 

yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak negatif ini dirasakan oleh 

masyarakat terutama yang memiliki tingkat ekonomi dibawah rata-

rata. Adanya tradisi nyadran yang rutin dilakukan setiap tahunnya 

dirasakan sedikit menjadi beban ketika kondisi keuangan sedang 

bermasalah. Mereka merasa berat untuk membuat kenduri. Akan 

tetapi, mereka tetap membuat kenduri seadanya karena apabila tidak 

membuat kenduri mereka merasa ada sesuatu yang kurang. 

  

C. Pokok-Pokok Temuan 

Pokok-pokok temuan dalam penelitian ini adalah 

1. Saat berlangsungnya nyadran di Gunung Balak terdapat dua ritual 

yaitu ritual dengan cara Islam dan ritual dengan cara Jawa. Ritual 

tersebut telah ada sejak masa dahulu. Ritual tersebut masih dijalankan 
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sampai sekarang ini dan tidak mengalami perubahan. Kedua ritual 

tersebut menjadi ciri khas nyadran di Gunung Balak yang 

membedakan dengan nyadran di daerah lain. 

2. Ritual dengan cara Islam diawali dengan adanya pengajian sehari 

sebelum acara nyadran. Pada saat pelaksanaan nyadran diadakan tahlil 

dan dzikir, setelah itu diadakan doa bersama. Ritual dengan cara 

Kejawen dilakukan dengan memberikan sesaji. Sesaji tersebut berupa 

hasil bumi. Masyarakat yang akan mengikuti ritual Kejawen juga 

membawa sesaji berupa bunga, kemenyan dan rokok. Peserta ritual 

Kejawen memberikan sesaji tersebut kepada pemimpin ritual. 

Pemimpin ritual kemudian mendoakan dan setelah selesai orang-orang 

yang mengikuti ritual Kejawen memberikan wajib berupa uang kepada 

pemimpin ritual. Acara nyadran ini ditutup dengan makan bersama. 

3. Adanya globalisasi informasi menyebabkan bertambahnya peserta 

nyadran di Gunung Balak setiap tahunnya. Peserta nyadran tersebut 

tidak hanya berasal dari daerah Pakis tetapi dari daerah-daerah lain 

disekitarnya. Adanya globalisasi juga memberikan perubahan dan 

perbedaan pola pikir seseorang dalam memahami nyadran. Pada sisi 

lain, globalisasi tidak memberikan pengaruh dan perbedaan dalam 

proses nyadran di Gunung Balak sampai saat ini. 

4. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat terus melakukan upaya 

untuk menjaga dan melestarikan eksistensi tradisi nyadran di Gunung 

Balak. Upaya tersebut diantaranya ialah melibatkan perangkat desa, 
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sosialisasi kepada masyarakat dan melibatkan kaum muda. Dampak 

dari adanya upaya tersebut ialah semakin banyak perangkat desa yang 

mengikutit kegiatan nyadran. Para pemuda juga banyak yang terlibat 

sehingga dapat dijadikan bekal untuk melestarikan tradisi tersebut pada 

masa yang akan datang. Warga masyarakat yang datang untuk 

mengikuti kegiatan nyadran juga semakin banyak.  


