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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

2.1 Sejarah Masyarakat Tengger 

Masyarakat yang hidup di lereng Gunung Bromo dan Gunung Semeru 

menamakan diri sebagai suku Tengger. Masyarakat Tengger menempati wilayah 

administratif di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, 

dan Kabupaten Probolinggo. Penyebaran  komunitas Tengger ke arah empat mata 

angin yang mengelilingi Gunung Bromo menciptakan suatu konsep kearifan 

kejawen yang berbunyi kiblat papat limo pancer, mengidentifikasikan masyarakat 

Tengger sebagai papat dan Gunung Bromo sebagai pancer yang artinya seluruh 

kegiatan masyarakat Tengger terpusat di Gunung Bromo (Santoso 2004: 53).   

Tengger berasal dari kata Tenger yang bermakna Tetenger artinya tanda 

(Wawancara dengan dukun Sumono). Penggunaan kata tersebut tidak dapat 

dipastikan sejak kapan, tetapi kepercayaan masyarakat Tengger terhadap 

penggunaan nama tersebut didasari oleh legenda dan cerita rakyat secara turun-

temurun. Dari berbagai cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, legenda 

tentang Roro Anteng dan Jaka Seger dinilai mendekati kenbenaran dengan 

keadaan di Gunung Bromo. Legenda Roro Anteng dan Jaka Seger diceritakan 

sebagai pasangan suami istri yang memiliki latar belakang dan status sosial yang 

berbeda. Roro Anteng merupakan putri raja Majapahit (Prabu Brawijaya) 

sedangkan Jaka Seger merupakan putra Brahmana dari Gunung Pananjakan. 

Masyarakat Tengger memiliki kepercayaan bahwa kata Tengger mengacu pada 

pengertian Tengering Budi luhur (tanda keluhuran budi pekerti). 
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Cerita rakyat lain yang mengisahkan asal-usul masyarakat Tengger berasal 

dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan di Jawa Timur yang 

berkembang abad XIII hingga abad XV, pemerintahan terakhir dipimpin oleh 

Raja Brawijaya V. Suatu hari, terjadi peperangan antara Raja Brawijaya dengan 

Raden Patah (anak raja Brawijaya) yang telah menjadi sultan di Demak. Latar 

belakang dari peperangan adalah keinginan Raden Patah untuk menyebarkan 

agama islam dikalangan keluarga majapahit dan rakyatnya. Hasil peperangan 

dimenangkan oleh Raden Patah sehingga Raja Brawijaya V meninggalkan ibu 

kota Majapahit dan beralih ke daerah pedalaman Gunung Bromo serta sebagian 

berlari ke daerah Bali. Pada daerah tersebut, Raja Brawijaya V beserta 

pengikutnya (kerabat-kerabat raja, prajurit) berusaha melestarikan tradisi Agama 

Hindu-Budha. Dari cerita rakyat tersebut, terdapat sebuah keyakinan tentang cikal 

bakal masyarakat Tengger (wawancara dengan dukun Sutomo). 

Cerita rakyat tersebut juga dibuktikan dengan penemuan-penemuan patung 

di daerah yang diyakini sebagai cikal bakal masyarakat Tengger, misalnya  pada 

tahun 100 SM digambarkan bahwa orang-orang yang beragama Hindu Waisya  

dan  beragama Brahma menempati wilayah pantai dan sekarang bernama Kota 

Pasuruan dan Probolinggo dengan penemuan patung-patung Brahma (Suyono 

2009: 23). Cerita rakyat versi lain tentang sejarah masyarakat Tengger juga 

menyebutkan bahwa kedatangan agama islam di Pulau Jawa pada tahun 1426 M 

mendesak orang Hindu untuk meninggalkan pantai yang kemudian menempati 

wilayah yang sulit dijangkau oleh pendatang yaitu, di daerah Gunung Bromo. 
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Sehingga terdapat suatu istilah sebagai identitas masyarakat Tengger adalah tiang 

Tengger (Suyono 2009 :34). 

Berbagai legenda dan cerita rakyat tentang asal-usul masyarakat Tengger 

perlu digali secara mendalam. Kawasan Gunung Bromo-Tengger-Semeru 

diketahui memiliki data purbakala yang dapat mengungkap tentang sejarah 

masyarakat Tengger dari segi keilmuan. Prasasti pertama kali ditemukan pada 

tahun 851 saka (929 Masehi) yang menceritakan tentang sebuah desa yaitu, Desa 

Walandhit yang dihuni oleh Hulun Hyang yakni seorang yang mengabdikan 

hidupnya sebagai abdi dewata (Profile Jawa Timur 2010:177). Prasasti yang 

kedua ditemukan pada tahun yang sama menyatakan bahwa di kawasan tersebut 

penduduknya melakukan peribadatan yang berkiblat di Gunung Bromo dan 

menyembah Dewa Sang Hyang Swayambuwa atau dalam Agama Hindu dikenal 

sebagai Dewa Brahma. Bukti lain, tentang keberadaan masyarakat Tengger 

diperkuat dengan penemuan pada tahun 1880 sebuah prasasti yang terbuat dari 

kuningan di daerah Penanjakan, Desa Wonokitri Kabupaten Pasuruan. Prasasti ini 

dibuat pada tahun 1327 saka (1407 M) prasasti ini menyebutkan tentang Desa 

Walandhit yang dihuni oleh Hulun Hyang atau abdi dewata, tanahnya disebut 

hila-hila atau suci. Nama walandhit adalah tempat suci pada zaman kerajaan 

Majapahit. Kelompok masyarakat Desa Walandhit memeluk Agama Budha dan 

Dewa Siwa yang dipimpin oleh seorang siddhapandita (pendeta yang ilmunya 

sempurna) dan memimpin suatu mandala. Hubungan antara orang walandhit 

dengan Agama Hindu tidak hanya sebatas pada bukti prasasti yang ditemukan 

tetapi bukti-bukti pada naskah kuno yang ditulis pada zaman Majapahit.  
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Bukti lain ditemukan pada naskah Tantri Tamandaka yang membahas 

tentang orang walandhit dengan Agama Hindu. Dalam naskah tersebut 

digambarkan bahwa Gunung Bromo bagi penganut Agama Hindu dipercaya 

memiliki hubungan dengan Dewa Brahma. Gunung Bromo dijadikan tempat 

pemujaan kepada Hyang Widhi Wasa dalam Dewa Brahma dan digunakan 

sebagai tempat penyucian para arwah untuk bisa ke khayangan. Lautan pasir 

segoro wedhi sebagai jalan lintas arwah manusia yang harus disucikan sebelum 

naik ke khayangan. Proses penyucian arwah tersebut digambarkan dalam upacara 

entas-entas (upacara adat Tengger). Dalam upacara, api penyucian dari Dewa 

Siwa dan Dewi Uma digunakan untuk mensucikan arwah manusia agar sang 

arwah dapat naik ke khayangan. 

Kemampuan untuk melestarikan kebudayaan menjadikan masyarakat 

Tengger sebagai salah satu masyarakat adat di Nusantara. Perbedaan antara 

masyarakat Jawa dan masyarakat Tengger tidak jauh mendasar. Penghormatan 

masyarakat Tengger terhadap adat yang mengakar menjadikan unsur pembeda 

dengan masyarakat jawa. Kepercayaan masyarakat Tengger juga masih bersifat 

animisme hal tersebut dibuktikan dengan pemberian sesaji kepada para dewa 

sebagai ungkapan syukur dan terima kasih pada perayaan slametan sesudah panen 

padi pada musim karo yang dinamakan slametan desa atau slametan bumi. Pada 

waktu gagal panen, dilaksanakan slametanbumi karena kepercayaan masyarakat 

terhadap dewa murka. Pelaksanaan slametanbumi disebut perayaan pauman yang 

dilakukan tanpa sesaji makanan. Kepercayaan lain yang dimiliki masyarakat 

Tengger berasal dari pemujaan kepada matahari, bulan, bintang, dan binatang 
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yang dipercaya sebagai unsur utama yaitu, api, air, udara, dan tanah (Suyono 

2009:23). Sifat keramahan dan keterbukaan masyarakat Tengger sebelumnya 

terjadi dikalangan sendiri tapi sistem perdagangan yang berkembang 

mengakibatkan mereka hidup  berdampingan dengam kelompok masyarakat lain 

secara damai.  

Penghasilan utama masyarakat Tengger adalah bidang pertanian yang 

meliputi bawang merah, bawang putih, kubis, kentang, dan pohon jarak 

(dimanfaatkan sebagai minyak). Perkembangan waktu mendorong penghasilan 

tambahan pada bidang peternakan seperti memelihara kambing, sapi, dan juga 

kuda-kuda gunung yang disewakan. 

2.1.2  Struktur Adat Tengger 

Masyarakat Tengger merupakan sekumpulan masyarakat yang memegang 

teguh persoalan adat-istiadat,segala urusan dilaksanakan dengan keputusan adat. 

Hal tersebut terlihat dari sistem organisasi kehidupan yang dijalankan, bahwa 

kekuatan yang paling utama terletak pada sistem yang bernama adat-istiadat. Pada 

sistem sosial masyarakat Tengger ditemukan dua sistem kepemimpinan yang 

pertama kepemimpinan bersifat formal (kelembangaan) sedangkan yang kedua 

adalah kepempinan bersifat informal (adat-istiadat). Sistem kepemimpinan formal 

terletak pada kepala desa yang disah kan oleh Bupati Daerah Pemilihan Tingkat II 

yang menjadi pempin secara administratif bagi masyarakat Tengger. Istilah lain 

yang digunakan untuk menyebut kepala desa dalah petinggi. Sistem 

kepemimpinan kedua yaitu non formal berada pada dukunyang menjadi panutan 
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bagi masyarakat Tengger. Kepala adat atau dukun memiliki peranan penting 

dalam perkembangan masyarakat adat yang dipimpinnya. 

Dukun merupakan pemimpin keagamanaan masyarakat Tengger yang 

beragama Hindu  yang bertugas memimpin upacara yang bersifat keagamaan dan 

adat. Dalam pelaksanaannya dukun dibantu oleh tiyang sepuh, dadan, dan legen. 

Tiyang sepuh bertugas membantu dukun dalam ritual upacara, istilah yang 

digunakan tiyang sepuh bukan merujuk pada faktor usia melainkan pada jabatan 

dan dipilih oleh petinggi berdasarkan kecakapan membantu dukun. Tugas utama 

dari tiyang sepuh adalah menguncupkan sajian dalam upacara, meminta kesaksian 

dari para undangan untuk menghandiri upacara dengan menggunakan bahasa 

Jawa-krama, dan membantu dukun dalam pelaksanaan upacara besar. Dandan 

merupakan seorang yang lanjut usia untuk membantu dukun selain tiyang sepuh. 

Tugas utama seorang dandan adalah mempersiapkan sajian-sajian yang 

berhubungan dengan salah satu jenis upacara sebelum dimantrai oleh dukun. 

Legen merupakan seorang laki-laki yang menjadi pembantu dukun dan dipilih 

langsung oleh dukun. Tugas utama seorang legen adalah mengambilkan benda-

benda upacara  dan api yang diperlukan oleh dukun untuk perlengkapan upacara. 

Pemilihan seorang dukun bukan berdasarkan faktor keturunan melainkan  

dari kecakapan dan hasil uji coba yang diadakan satu tahun sekali oleh tetua 

dukun pada saat Upacara Kasodo. Syarat paling utama menjadi seorang dukun 

adalah menghafalkan semua doa dan mantra dengan fasih dan lancar di luar 

kepala. Seorang dukun Tengger harus lulus dari sebuah upacara yang disebut 

mulenan pada upacara Kasada dan setiap orang berhak untuk mendaftar diri. 
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Kepercayaan masyarakat Tengger tentang silsilah dukun menjadi penting sebagai 

pertimbangan, karena seorang yang menjadi dukun diusahakan dari keluarga 

dukun. Terdapat kepercayaan di kalangan masyarakat Tengger bahwa jika dukun 

Tengger berasal dari kalangan orang biasa maka akan mendapat cobaan selama 

masa bertugas. Penetapan seorang dukun dilaksanakan saat upacara Kasada yang 

disaksiskan oleh perisada, pemangku adat, dan masyarakat.   

Kepercayaan masyarakat Tengger terhadap seorang dukun memiliki 

konsep yang berbeda dengan daerah lain seorang yang biasanya seorang ‘dukun’ 

pandai mengobati penyakit. Dukun di Tengger memiliki tugassebagai pemimpin 

upacara keagamaan dan bertugas membaca doa-doa, mantra-mantra serta 

menentukan sajian dalam upacara. Dukun Tengger memiliki peran yang berbeda 

bila dibandingkan dengan dukun diluar Tengger. Dukun diluar Tengger seringkali 

dipercaya dapat menyembuhkan orang sakit dan meminta pertolongan untuk 

melakukan hal-hal yang bersifat gaib. Gambaran dukun tersebut pada masyarakat 

Tengger disebut dukun cilik. Sebaliknya pada dukun Tengger dipilih dan harus 

melalui uji kelayakan untuk menjadi seorang dukun bertugas sebagai pemangku 

adat sekaligus pemuka agama. Para dukun dalam sistem kemasyarakatan Tengger 

menempati tempat khusus, tingkatan yang dimiliki oleh seorang dukun lebih 

tinggi dibandingkan ulama desa tetapi berada di bawah padanda di Bali. Dukun 

dalam kepercayaan masyarakat Tengger disejajarkan dengan para Resi Shiwa atau 

orang suci yang menjalankan hidup pertapaan yang dinamakan ‘ajar’ (guru). 

Setiap dukun memiliki prasen atau jambang zodiakyang berupa bokor cawan 

yang terbuat dari kuningan diisi dengan air sajian sembayang. Berbentuk sebagai 
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bokor yang lebar dengan sisi-sisi tegak atas, pinggiran atasnya pipih melingkar 

seolah ada tutupnya. Pada pinggir bawahnya terdapat dua belas tanda rasi atau 

tanda-tanda zodiak yang dalam bahasa Jawa disebut perase. 

Perbedaan sistem yang terjadi antara masyarakat Tengger dengan 

masyarakat Bali terdapat di tugas seorang dukun. Di daerah Tengger dukun juga 

memimpin ritual keagamaan yang disebut sebagai dukun pandita atau dukun adat.  

Hal tersebut   berbeda dengan situasi di Bali yang ritual keagamaan dipimpin oleh 

pandanda atau pandita. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa masyarakat 

Tengger memiliki sistem organisasi kemasyrakatan yang berbeda dengan daerah 

berbasis Agama Hindu termasuk daerah Bali. Dukun Tengger diyakini memiliki 

kekuatan yang melebihi manusia disekitarnya dan anggapan tersebut diperkuat 

dengan status sebagai pemuka agama dan dukun adat. Struktur dukun pada 

masyarakat Tengger tidak tersusun secara formal, tetapi dilaksanakan dengan 

pemilihan yang dilakukan melalui sebuah musyawarah wilayah seluruh Tengger. 

Dalam pelaksanannya dukun Tengger memilih seorang wakil pada setiap wilayah 

yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan kegiatan yang langsung 

mengkoordinir masyarakat pada daerah tersebut.  

2.1.3 Sistem Kebahasaan Masyarakat Tengger 

Berdasarkan persebaran bahasa dan pola kehidupan sosial masyarakat, 

daerah persebaran suku Tengger terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo, 

Kabupaten Lumajang (Ranupane, Kecamatan Senduro), Kabupaten Malang 

(Kecamatan Poncokusumo, Desa Ngadas), dan Kabupaten Pasuruan.  
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Bahasa yangberkembang di masyarakat Tengger adalah bahasa Jawa Tengger, 

yaitu bahasa Jawi Kuno yang diyakini sebagai dialek asli orang-orang Majapahit 

(Profil Jawa Timur 2010: 178). Bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab mantra 

juga menggunakan tulisan Jawa Kuno. Suku Tengger merupakan salah satu 

bagian dari masyarakat Jawa yang mengembangkan variasi budaya yang khas. 

Salah satu ciri khas yang digunakan adalah penggunaan bahasa, pada daerah 

Tengger bahasa Jawa dialek Tengger yang juga mengenal tingkatan bahasa seperti 

bahasa Jawa umumnya. Pola bahasa yang digunakan masyarakat jawa dengan 

masyarakat Tengger tidak jauh berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari proses 

komunikasi sehari-hari. Hal yang paling mencolok adalah penggunaan dialek 

Tengger yang selalu menggunakan akhiran –an. 

Dalam berkomunikasi sehari-hari masyarakat Tengger menggunakan 

bahasa Jawa dengan dialek Tengger yang dalam pelaksanaannya mengenal dua 

tingkatan yaitu ngoko dan krama. Dilihat dari segi fungsi penggunaan bahasa 

ngoko dan bahasa krama hampir sama dengan masyarakat Jawa. Penggunaan 

bahasa ngoko pada masyarakat Tengger dilakukan saat berkomunikasi dengan 

teman sebaya, dan komunikasi antara orang tua kepada anak sedangkan bahasa 

krama digunakan oleh anak kepada orang tua atau orang yang dihormati. 

2.1.4 Masyarakat Adat Desa Ngadisari 

 Desa Ngadisari  termasuk desa tertinggi dan dekat kawah Gunung Bromo 

dan kaldera lautan yang luas di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. 

Nagdisari terdiri dari kata Ngadi  yang berarti berguna atau bagus sedangkan Sari 

berarti bunga atau inti yang penting. Dengan istilah tersebut, diharapkan desa 
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Ngadisari menjadi desa yang bagus, indah, dan menjadi desa percontohan diderah 

sekitarnya. Luas desa Ngadisari mencapai 775,300 ha yang terdiri dari pekarangan 

43ha, luas tanah tegalan 456ha, dan hutan masyarakat 130ha. Kenampakan alam 

pegunungan menjadikan desa Ngadisari berbatasan dengan desa lain, antara lain: 

Bagian Utara Desa Sapih   : Lumbang/ Probolinggo 

Bagian Timur Desa Wonotoro  : Tosari/ Pasuruan 

Bagian Selatan Laut Pasir Gunung Bromo : Poncokusumo/ Malang 

Bagian Barat Laut Pasir Gunung Bromo : Sukapura/ Probolinggo 

Keadaan demografi desa Ngadisari mempengaruhi kekayaan hayati yang 

tersimpan pada daerah tersebut. Desa ini, terletak di ketinggian tanah 1800m dari 

permukaan laut dan suhu udara yang mencapai 0-20ᵒC dimusim penghujan dan 0-

8ᵒC dimusim kemarau. Curah hujan yang cukup tinggi 530mm/ tahun pada 

wilayah ini, menjadi salah satu faktor yang cukup besar dalam bidang pertanian. 

Penduduk masyarakat Tengger mengandalkan sistem pertanian dari air hujan 

sehingga dapat memanen hasil sepanjang tahun. Pengaruh suhu udara dan 

keadaan tanah lembab mengakibatkan tumbuhnya pohon tertentu. Pohon-pohon 

yang dapat hidup misalnya pohon cemara, pinus, akasia, dan pakis. Pada bidang 

pertanian penduduk Desa Ngadisari mengolah jenis tanaman yang produktif, 

seperti jagung, kentang, sawi, wortel, kubis, bawang prei, seledri, apel, dan tomat. 

Alasan masyarakat Desa Ngadisari memilih tanaman sayur-mayur karena dapat 

dipanen 1-3 kali dalam setahun. Hasil pertanian merupakan mata pencaharian  

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 
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Penduduk Desa Ngadisari sebagaian besar berpendapat bahwa mereka 

merupakan keturunan langsung para “leluhur Tengger”. Dilihat secara fisik seperti 

warna kulit, bentuk tubuh, dan penggunaan bahasa sehari-hari antara masyarakat 

Tengger dan masyarakat Jawa hampir dikatakan tidak ada perbedaan secara 

mendasar. Mobilitas penduduk di Desa Ngadisari digambarkan relatif stabil yang 

artinya tidak ditemui pelonjakkan jumlah penduduk secara signifikan tiap 

tahunnya. Jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2014 adalah 1562 jiwa 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel Penduduk 

No Kelompok 

Umur 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 0-4 Tahun 34 31 65 

2 5-9 Tahun 40 49 89 

3 10-14 Tahun 66 46 112 

4 15-19 Tahun 48 58 106 

5 20-24 Tahun 69 45 114 

6 25-29 Tahun 65 80 145 

7 30-34 Tahun 61 59 120 

8 35-39 Tahun 60 84 144 

9 40-44 Tahun 61 59 120 

10 45-49 Tahun 62 59 131 

11 50-54 Tahun 57 69 122 

12 55-59 Tahun 43 45 88 
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13 60-64 Tahun 39 32 71 

14 65-69 Tahun 25 22 47 

15 70-74 Tahun 15 25 40 

16 75 Tahun+ 15 33 48 

17 Jumlah 760 802 1562 

    Tabel 1.1 Jumlah Penduduk 

Latar belakang tingkat mobiltas penduduk yang rendah adalah sistem 

perkawinannya terjadi dikalangan sendiri. Keturunan yang dihasilkan oleh 

masing-masing keluarga di desa Ngadisari antara 1-3 anak. Mobitas penduduk 

juga mempengaruhi dinamika bidang ekonomi, rata-rata cukup stabil.  Hal 

tersebut memberikan keuntungan tentang lahan tegalan sebagai sumber mata 

pencaharian. Seluruh masyarakat Desa Ngadisari hampir memiliki tanah tegalan, 

yang biasanya ditanami jagung. Penanaman jagung dulu menjadi komoditi yang 

paling utama karena dapat diolah menjadi makanan pokok sehari-hari pengganti 

padi dan dapat hidup ditanah yang kering.  

Penetapan Desa Ngadisari sebagai desa wisata menimbulkan pergeseran 

mata pencaharian penduduk. Penduduk desa Ngadisari semula berfokus pada 

pertanian sekarang mengembangkan diri dengan berdagang, menyewakan alat 

transportasi jeep dan kuda untuk wisatawan. Secara terperinci mata penceharian 

masyarakat desa Ngadisari, sebagai berikut: 
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Tabel Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Tani 1114 

2 TNI/ Polri - 

3 Sopir 2 

4 Tukang Bangunan 10 

5 Pesiunan - 

6 Pedagang 2 

7 Pemilik Toko 15 

8 Pemilik Losmen 23 

9 Penjahit 3 

10 Buruh Tani 37 

11 PNS 13 

12 Tukang Cukur 3 

13 Industri/ Kerajinan 2 

14 Jasa Hotel 6 

15 Pemilik Warung/Depot 5 

16 Pemilik Kios 3 

17 Tukang Kayu 14 

18 Pemilik Wartel 1 

    Tabel 1.2 Mata Pencaharian 
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 Keadaan ekonomi masyarakat Desa Ngadisari memberikan dampak dari 

sistem sosial.  Hampir tidak dapat ditemukan masyarakat yang merantau hingga 

keluar daerah Tengger  karena mereka mempercayai bahwa tanah Tengger  telah 

mengikat mereka. Kebiasaan masyarakat Tengger menghabiskan waktu di 

wilayahnya dengan berladang yang dimulai pada pukul 06.00 pagi hingga 16.00 

sore. Masyarakat Tengger merupakan masyarakat yang beragama, agama yang 

dianut oleh sebagaian besar penduduk adalah agama Hindu. Data dari kantor 

kepala desa pada tahun 2013 menujukkan bahwa jumlah masyarakat Tengger 

1562 jiwa dengan rincian; Agama Hindu 1548 jiwa dan Agama Islam 14 jiwa. 

2.2 Sistem Religi Masyarakat Tengger 

2.2.1 Agama Hindu  

 Agama merupakan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah 

yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan 

lingkungannya (KBBI 2011:15). Agama memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap pembentukan kepribadian individu. Kehidupan masyarakat yang teratur 

dan damai adalah pengapilkasian ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari.  

Masyarakat Tengger memulai gerakan di bidang keagaman pada tahun 

1980-an, hal tersebut dilakukan untuk mendefinisikan jati diri sebagai masyarakat 

jawa yang bersandar pada warisan leluhur dan kebudayaan lokal. Perkembangan 

Agama Hindu dimulai dengan memberikan materi ajaran Agama Hindu dari 

sekolah dasar. Para guru Agama Hindu didatangkan dari daerah Bali yang 
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ditugaskan untuk membentuk kelompok belajar bagi para pemuda dan orang tua 

untuk belajar agama hindu beserta doa-doa dalam bahasa sansekerta. 

Pendirian Parisada  Hindu membuktikan bahwa masyarakat Tengger 

menerima ajaran Agama Hindu dengan terbuka. Parisada Hindu berfungsi 

sebagai tempat menyiarkan agama, mengatur pernikahan, mengatur kematian, dan 

menjalankan kebijakan parisada yang lebih tinggi di Surabaya. Peraturan 

pemerintah yang mengharuskan setiap warga Negara Indonesia memeluk 

keyakinan agar diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai salah satu 

latar belakang sistem regili pada masyarakat Tengger.  

2.2.2 Konsepsi Pura  

Pura merupakan tempat yang digunakan untuk memuja Hyang Widi dalam 

Prabhawa-Nya, Tat atau Sat atau tunggal ada-Nya, baik Tat atau Sat maupun 

Yang Esa akan hadir dimana-mana, memenuhi, dan mengatasi segalanya yang 

dipuja dengan wujud yang berbeda-beda (indra, Mitra, Waruna, Agni yang 

bercahaya, Garutman Yang bersayap elok dan sebagainya). Makna filofis pura 

dilihat pemaknaan tanah dan bukan dari arsitektur bangunan. Tanah yang akan 

dijadikan sebuah pura adalah tanah suci. Pura diyakini merupakan tempat tinggal 

sementara para dewa sebab para penduduk Tengger memiliki kepercayaan bahwa 

tempat tinggal para dewa yang sesungguhnya berada di puncak gunung Bromo. 

Pada waktu tertentu para dewa akan turun ke madyapada untuk melakukan 

sebuah interaksi dengan manusia dalam bentuk upacara-upacara. 

Pura Tunggal Jati merupakan sebuah bangunan yang digunakan untuk 

memuja dan mengagungkan kebesaran tuhan Hyang Whidi Wasa disertai dengan 
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berbagai macam ritual yang mengikuti. Konsep kompleks pura terdiri dari tiga 

bagian yaitu, mandala nista (jaba), mandala madya (jaba tengah), dan mandala 

utama (jeroan).  

1. Mandala Nista (jaba) 

Pintu gerbang masuk ke halaman luar terdiri dari suatu pintu gerbang, 

yang dibelah menjadi dua bagian yang sama yang diletakkan di samping lain 

dalam jarak yang sempit (candi bentar). Bagian yang menghadap ke luar dihias 

dengan ukir-ukiran sedangkan bagian yang menghadap kedalam dibiarkan tidak 

bergambar (polos).  

2. Mandala Madya (jaba tengah) 

Halaman luar dihubungkan dengan halaman tengah oleh sebuah pintu 

gerbang yang beratap disebut paduraksa. Jika ingin mmasuki pintu gerbang harus 

menaiki beberapa tangga karena halaman tengah lebih tinggi daripada halaman 

luar. Diatas pintu gerbang terdapat sebuah patung kepala Bhoma (anak Dewa 

Wisnu dengan Pretiwi) yang berfungsi sebagai penolak pengaruh jahat yang akan 

memasuki halaman tengah. 

3. Mandala Utama (jeroan) 

Halaman tengah dihubungkan dengan halaman dalam oleh sebuah candi 

bentar yang sama bentuknya dengan candi bentar di luar. Halaman ini merupakan 

tempat yang paling suci, tempat para dewa hadir untuk berkomunikasi dengan 

manusia. Di halaman dalam juga terdapat bagunan yang disebut bale berfungsi 

sebagai tempat singgasana para dewa. Bale-bale tersebut ditempatkan di tembok 

belakang halaman. Terdapat beberapa bale untuk Batara Maospait, yang disebut 
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bale manjangan seluwang, dan bale untuk  Sang Hyang Trimurti disebut bale tiga 

sakti. Selain terdapat bale, dalam halaman tersebut juga memiliki sebuah tiang 

yang terbuat dari batu berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan sesajen untuk 

toksu atau ngerurah. Singgasana yang terbuat dari batu dan tanpa atap disebut 

padmasana. Padmasana digunakan sebagai singgasana Sang Hyang Widi. 

Pawedan disebelah barat padmasana digunakan untuk rumah Romo Pandita untuk 

memuja. Sanggar atau punden digunakan untuk melaksanakan Upacara unan-

unan yang dilaksanakan 5 tahun sekali.    

Fungsi pura secara umum adalah tempat utuk melakukan sembahyang bagi 

Umat Hindu. Dalam Agama Hindu di daerah Tengger sembahyang dilakukan tiga 

kali sehari, yaitu pada waktu pagi, siang, dan malam. Datangnya waktu 

sembahyang ditandai dengan sebuah panggilan yang bertujuan mengajak 

masyarakat untuk pergi ke pura. Panggilan tersebut adalah kidung-kidung suci 

yang dilantunkan oleh anak-anak hingga orang dewasa.  

2.3 Gambaran Kidung 

2.3.1 Sejarah Kidung-Kidung 

Kidung-kidungan merupakan suatu bentuk sastra lisan yang dinyanyikan 

dengan cara bersenandung, biasanya liriknya mengisahkan suatu perasaan yang 

dilengkapi dengan dialog-dialog yang dilakukan (KBBI 200: 696). Dilihat dari 

perkembangannya, kesusastraan Jawa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Jawa 

kuna, Jawa Pertengahan, dan Jawa Baru. Pembagian ini tidak dilakukan secara 

kronoligis murni walaupun memang berhubungan dengan waktu (Robson dalam 

Depdiknas, 2: 2001). Pada karya sastra Jawa Kuna atau Kawi terdapat ciri khusus, 
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misalnya penulis akan memaparkan sebuah cerita yang akan dikidungkan. Cerita 

tersebut diawali dengan kata awighnam Astu yang memiliki makna semoga tiada 

halangan. Pada karya sastra juga terdapat unsur penceritaan tentang latar belakang 

tentang keterikatan anatara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Sastra Jawa Kuno dibagai menjadi dua macam puisi, yang berbeda antara 

satu sama lain yaitu, jenis kakawin dan kidung. Perbedaan diantara keduanya 

dilihat dari metrum-metrum yang digunakan yaitu metrum dari India dan metrum 

dari Jawa atau Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam kedua karya sastra 

tersebut juga berbeda dalam karya kakawin yang dipakai adalah bahasa Jawa 

Kuno sedangkan karya kidung adalah bahasa Jawa Pertengahan. Dengan istilah 

yang dipakai untuk membedakan keduanya, maka penggunaan bahasa Jawa 

Pertengahan disebut bahasa kidung. Kemunculan sastra Jawa Pertengahan 

diperkiran sekitar tahun 1400M -17000M. Pada periode ini, karya sastra banyak 

menceritakan tentang kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dan raja yang berkuasa. 

Bukti dari penemuan karya sastra Jawa Pertengahan adalah keterikatan 

masyarakat Jawa terhadap Tuhan, sehingga dalam karyanya terdapat beberapa 

istilah misalnya Brahma, Wisnu, Ciwa, Hyang Suksma Kawekas, Hyang Agung, 

Hyang Tunggal, Maha Suci dll. Dengan demikian, fungsi dalam masyarakat pada 

zaman itu digunakan sebagai untuk mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa dan 

mengakui atas kekuatan yang melebihi manusia.  

Metrum kidung memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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1. Jumlah baris dalam satu bait tetap sama selama metrumnya tidak diganti. 

Keanekaan terjadi karena metrum tertentu yang dipakai. Semua metrum 

tengahan mempunyai lebih dari empat baris. 

2. Jumlah suku kata dalam setiap baris tetap, tetapi panjang baris itu dapat 

berubah menurut kedudukannya adalam bait. Maka setiap metrum 

memperlihatkan pola tersendiri. 

3. Sifat sebuah vokal dalam suku kata yang menutup setiap baris juga 

ditentukan oleh metrum. Persajakan kidung memperlihatkan semacam 

rima yang tidak ditemukan dalam metrum India. 

Karya sastra Jawa Baru  menceritakan tentang latar budaya sebagai 

bahan. Hal tersebut disesuaikan keadaan pada masanya, yang berciri-ciri tentang 

kehidupan manusia dan sekitarnya.  Selain ditemukan sastra lisan di daerah Jawa 

terdapat sastra lisan dari daerah Bali. Kebudayaan Bali membuat karya sastra 

yang disebut kidung. Kidung merupakan lagu atau sajak yang menggunakan 

bahasa Bali atau Jawa tengahan yang terikat oleh metrum, yaitu metrum pendek 

dan metrum panjang yang dinyanyikan untuk mengikuti upacara keagamaan. 

Gambaran tentang karya Sastra Jawa dari masa Jawa kuno hingga 

moderen. Terdapat suatu pengertian bahwa karya sastra Jawa memang 

difungsikan sebagai alat untuk pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Perkembangan zaman telah menjadikan unsur religi melebur dengan unsur 

kesenian yang menghasilkan karya sastra lisan berupa kidung. Kidung merupakan 

bentuk karya sastra Jawa Pertengahan yang memiliki fungsi dalam masyarakat, 
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fungsi kidung dapat dilihat pada kegunaannya dalam pengiring upacara adat, 

sebagai sarana pendidikan, atau sebagai sarana hiburan 

2.3.2 Kidung-Kidung Suci Tengger  

Kidung-kidung suci  merupakan serangkaian kata yang disusun menjadi 

kalimat dan dilagukan dengan suatu tujuan untuk memberikan wejangan atau 

tuntunan kepada manusia yang berfungsi sebagai alat untuk pemujaan terhadap 

Sang Hyang Widhi. Selain itu, kidung-kidungan juga berisi tentang ajaran suci 

yang harus diamalkan oleh Umat Hindu Dharma.  Kidung Tengger menurut desa 

kalapatra terdapat tiga versi antara kidung bali, kidung India, dan kidung jawa. Di 

daerah Tengger menggunakan kidung versi jawa yang biasanya digunakan oleh 

seorang dalang. Kidung India biasa tertera dalam Kitab Weda, syairnya bisa 

berubah  dan tertera dalam syair tersebut. Kidung oleh masyarakat Tengger 

disebut juga panugbromo yang pelantunannya disertai dengan gamelan. 

Perbedaan antara kidung Tengger dan Bali yang paling mendasar adalah bahasa 

dan cengkok yang melengking. Kidung Tengger telah disesuaikan dengan adat-

istiadat sekitar yang memuat norma dan nilai dalam masyarakat (wawancara 

dengan bapak Mariyono, 3 maret 2014). 

Berdasarkan bentuk, kidung-kidung suci Tengger terbagi menjadi dua 

macam yaitu kidung baku dan kidung tidak baku. Kidung baku merupakan kidung 

yang memiliki aturan secara ketat dan digunakan sebagai pengiring dalam upacara 

keagamaan. Syair dan bait dalam kidung baku tidak dapat dirubah dan nada-nada 

yang membentuk kidung harus menyesuaikan dengan syair. Pelantunan kidung 

baku dilaksanakan setelah kegiatan  persembayangan, contoh kidung baku antara 
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lain: kidung pembuka, kidung duh sang hyang agung, dan kidung nuwun tirta. 

Kidung-kidung tersebut berfungsi untuk meminta keberkahan dari Sang Yang 

Widhi dan dilantunkan setiap hari di pura. Kidung nuwun tirta syairnya kejawen 

dan disampaikan dengan halus dilagukan pada saat hari raya Galungan, Saraswati, 

Purnomo. Kidung nuwun panugrahan disampaikan setiap hari di pura sebagai inti 

sebelum persembahyangan dimulai. Kidung tidak baku biasanya berisi kidung-

kidung yang lemah-lembut didengarkan dan digunakan untuk pengisian dalam 

sebuah acara. Sedangkan kidung tidak baku merupakan kidungan yang diciptakan 

oleh seseorang berdasarkan desa kalapatra (adat-istiadat desa setempat) yang 

memiliki arti berdasarkan ritme nada. Kidung tidak baku masyarakat Tengger 

adalah kidung-kidung suci yang setiap hari dibacakan di pura desa, misalnya  

kidung janur gunung, kidung mijil sulastri, kidung Rsi Wyasa dll. 

Pada umumnya pembacaan kidung dilakukan secara berkelompok dengan 

melantunkan kidung-kidung suci sampai waktu telah menujukkan untuk 

sembahyang. Pembacaan kidung-kidungan  dipantau oleh pemangku adat selaku 

penanggung jawab pura.Pelaksanaan pembacaan kidung-kidungan di pura tidak 

dapat dipisahkan dari microphone (pengeras suara). Keuntungan dengan 

menggunakan pengeras suara ini adalah kidung-kidung suci dapat didengarkan 

masyarakat secara luas.   

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI 
KIDUNG-KIDUNG SUCI MASYARAKAT TENGGER 
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

FARISHA FIRNI




