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ABSTRAK 

Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki banyak kekayaan budaya di dalamnya. 

Budaya yang masih berkembang pada masyarakat Indonesia, yakni mempercayai sesuatu yang 

dianggap memiliki kekuatan yang tidak dapat dinalar oleh akal sehat manusia. Dengan adanya 

kekuatan tersebut, justru membuat masyarkat melakukan tradisi ke tempat atau situs yang 

dianggap keramat atau memiliki kekuatan magis. Salah satunya terjadi di Gadel, Surabaya, 

dimana masyarakatnya masih mempercayai situs keramat yang dinamai sebagai Sumur Windu. 

Dengan latar belakang yang sudah disebutkan, penelitian ini memiliki fokus untuk melihat 

konstruksi masyarakat kota terhadap situs keramat Sumur Windu di Gadel, Kelurahan 

Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan informan dilakukan dengan 

metode purposive. Proses pengambilan data dari lapangan menggunakan wawancara 

mendalam (indepth interview). Analisis data dilakukan menggunakan teori konstruksi sosial 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dan juga teori sacred dan profane Emile Durkheim. 

Hasil dari penelitian ini adalah konstruksi masyarakat kota terhadap situs keramat Sumur 

Windu terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, masyarakat klenik yakni masyarakat yang 

mempercayai bahwa sumur windu adalah sesuatu yang bersifat sacred dan tidak boleh 

tercampur dengan budaya perkotaan. Kedua, masyarakat rasional-budaya yang melihat sumur 

windu hanya sebagai budaya yang perlu dilestarikan. Ketiga, masyarakat religius yaitu 

masyarakat yang melihat bahwa sumur windu adalah sesuatu yang menuju kearah musyrik.  
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negeri multikultural 

yang memiliki banyak kekayaan budaya di 

dalamnya. Salah satu budaya yang masih 

ada pada diri masyarakat Indonesia adalah 

mempercayai sesuatu yang bersifat ghaib. 

Pada dasarnya, masyarakat Indonesia 

mempercayai kekuatan yang tak nampak, 

kekuatan yang tidak mampu dinalar oleh 

akal sesehat mereka, kekuatan yang 

diyakini berasal dari roh nenek moyang 

atau roh yang mendiami suatu tempat atau 

benda.  Adanya kekuatan yang diluar nalar 

manusia justru membuat manusia itu 

sendiri mempercayai keberadaan dari 
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kekuatan magis tersebut. Masyarakat 

Indonesia pada akhirnya melakukan suatu 

kegiatan yakni dengan mengunjungi situs-

situs yang dikeramatkan dengan maksud 

dan tujuan tertentu. 

Tradisi ziarah ke makam leluhur 

atau situs-situs keramat merupakan bentuk 

kepercayaan masyarakat Indonesia 

terhadap sesuatu yang bersifat ghaib. Fakta 

menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia 

kebanyakan masih melakukan tradisi ziarah 

ke situs-situs keramat. Tradisi ziarah ke 

situs keramat ini pada hakekatnya 

menyadarkan kondisi manusia sebagai 

pengembara di dunia yang hanya mampir 

untuk makan dan minum. Tradisi yang 

menuju tempat keramat seperti ke makam 

leluhur maksudnya sangat bervariasi dan 

salah satunya adalah untuk memperoleh 

restu leluhur yang dianggap telah lulus 

dalam ujian hidup. (Roesmana.2009:245) 

Menurut Rosmana (2009:244) 

tempat keramat sendiri memiliki pengertian 

masyarakat awam ialah tempat 

bersemayamnya arwah leluhur, dewa-dewi 

juga kekuatan gaib pada benda tertentu 

yang kebetulan berada pada tempat keramat 

tersebut. Sosok yang diyakini bersemayam 

di tempat-tempat keramat tersebut memiliki 

karisma atau pengaruh yang besar, 

sehingga membuatnya dijadikan sebagai 

panutan bagi orang-orang yang berziarah 

atau yang mempercayainya. Kepercayaan 

mereka terhadap sosok yang bersemayam 

itu memberikan arah pada pola 

kehidupannya. 

 Di tempat keramat pada saat-saat 

tertentu dijadikan sebagai pusat kegiatan 

keagamaan, seperti upacara-upacara 

persembahan kepada “Yang Maha Kuasa” 

melalui situs religius. Dalam situs religius 

setiap tingkah laku manusia dikeramatkan 

dan disertai suasana hati dan motivasi yang 

ditimbulkan oleh simbol-simbol sakral 

(keramat) dalam diri manusia. Situasi yang 

demikian membentuk kesadaran spiritual 

sebuah masyarakat. (Rosmana, 2009:244-

245) 

Tempat keramat yang masih eksis 

dan masih sering dikunjungi oleh 

masyarakat itu tidak hanya dilakukan oleh 

masyarakat pedesaan, melainkan juga 

masyarakat kota yang sudah modern. 

Modernitas yang menjadi salah aspek 

penting pada masyarakat perkotaan, 

menjadi sesuatu yang bermata ganda, disisi 

satu menguntungkan namun disisi lain juga 

merugikan kehidupan masyarakat 

perkotaan. Mengakibatkan sebuah 

ketercerabutan esksitensial, yaitu hilangnya 

jati diri manusia sebagai “manusia” yang 

lemah aspek spiritualnya, dan menekankan 

aspek rasionalitas dan liberalitas. Kondisi 

tersebut berdampak pada munculnya 

patologi sosial seperti kriminalitas, 

kemiskinan, disharmonisasi sosial dan lain 



sebagainya. Kegiatan keagamaan seperti 

ziarah ke makam wali songo digunakan 

sebagai upaya yang dilakukan oleh manusia 

untuk meningkatkan aspek spiritual. 

(Ismail. 2017:613) 

Di tengah kehidupan modern seperti 

sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa 

banyak masyarakatnya yang masih percaya 

dengan kekuatan magis atau supranatural 

yang diluar batas dari akal manusia. Banyak 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

walaupun masyarakat Indonesia sudah 

memasuki era modern namun kepercayaan 

terhadap kekuatan arwah tetap tidak usang. 

Contohnya seperti kegiatan ziarah makam 

Sunan Bayat masih dilakukan sampai 

sekarang oleh masyarakat setempat. Selain 

karena aspek agama, masyarakat juga 

mendapatkan berkah dari ziarah tersebut. 

Berkah yang diperoleh bukan hanya berupa 

berkah spiritual, masyarakat juga mendapat 

berkah ekonomi. 

Masyarakat perkotaan yang 

mengedepankan pemikiran secara logis dan 

ilmiah, faktanya masih banyak yang 

melakukan tradisi-tradisi demikian. 

Masyarakat yang sudah modern tidak 

sepenuhnya meninggalkan tradisi yang 

sudah mendarah daging sejak zaman nenek 

moyang. Semakin modern suatu 

masyarakat, maka semakin meninggalkan 

praktek keagamaan populer, adalah suatu 

yang tidak benar.  (Ismail. 2013:149). 

Sumur Windu 

Salah satu bukti lainnya dimana 

masyarakat kota masih mempercayai situs 

keramat terjadi di salah satu kota 

metropolitan di Indonesia, yakni Surabaya. 

Surabaya merupakan salah satu kota besar 

yang ada di Indonesia yang sudah 

semestinya dianggap sebagai sebagai kota 

modern karena sudah dijejali oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Namun, fakta 

yang peneliti temukan bahwa di salah satu 

sudut Kota Surabaya, tepatnya Surabaya 

Barat terdapat situs yang dikeramatkan oleh 

warga sekitar. Terletak di Kecamatan 

Tandes, Surabaya Barat, disana ada wilayah 

Gadel. Letaknya berada di pinggiran Kota 

Surabaya, namun aktivitas warga yang 

terjadi juga tidak kalah ramai bila 

dibanding dengan pusat kota Surabaya 

sendiri.  

Gadel terkenal sebagai wilayah 

yang masih menganut kepercayaan 

mengenai sesuatu yang berbau mistis atau 

percaya dengan takhayul. Jika ditelurusi 

lebih dalam lagi ternyata masih banyak 

cerita yang masih menjadi misteri yang ada 

di desa ini. Salah satunya adalah sumur dan 

punden yang letaknya berada di bantaran 

sungai kecil di Gadel. Disekitar sumur 

tersebut dibangun tembok bata yang seakan 

memperjelas bahwa sumur tersebut 

dikeramatkan oleh warga sekitar. Orang-



orang sekitar menyebut sumur tersebut 

dengan nama “Sumur Windu”. 

Diceritakan oleh banyak warga 

sekitar bahwa  “Sumur Windu” adalah 

bekas tapak kaki kuda yang terjebak ketika 

menyebrangi sebuah sungai. Diceritakan 

pada zaman dahulu ada seseorang yang 

bernama Windu, hendak menyebrang 

sungai kecil yang membagi Gadel Barat  

dengan dengan Gadel Timur, dia 

menyebrangi sungai tersebut dengan 

menunggangi kudanya. Setelah orang dan 

kudanya berhasil melewati sungai, orang 

tersebut turun dari kuda dan mengikatnya 

kudanya pada pohon trembesi besar. Tidak 

diduga tanah tempat kuda berpijak ambles 

dan kuda itu terjerembab bersama tanah. 

Dan terciptalah lubang besar yang 

menyerupai tapak kaki kuda, pada akhirnya 

lubang yang konon bekas kaki kuda 

tersebut dijadikan sumur oleh warga sekitar 

dan diberi nama sesuai si penunggang kuda 

“Sumur Windu.”. (dilansir dari Google+ 

milik Ms Azizah diakses 25 November 

2018 pukul 10.00) 

Sebelum tahun 2000-an, sumur 

windu menjadi tempat yang digunakan 

sebagai sumber air bersih oleh warga Gadel 

sendiri dan warga dari desa tetangga, sumur 

tersebut juga menjadi tempat yang 

dikeramatkan oleh kebanyakan warga 

Gadel. Dapat ditemui di sekitar sumur 

terdapat punden yang digunakan untuk 

pemujaan roh-roh leluhur. Ditengah dari 

punden tersebut, terdapat pohon trembesi 

yang dulunya digunakan oleh penunggang 

kuda bernama Windu sebagai tempat untuk 

mengikat kuda, pohon tersebut sekarang 

dibalut dengan kain kafan oleh warga 

sekitar.  

Masyarakat Gadel setiap tanggal 

satu suro atau antara bulan 9 atau 10 selalu 

melakukan kegiatan sedekah bumi. Mereka 

menjadikan kegiatan tersebut tradisi turun 

temurun sebagai bentuk terima kasih 

kepada Yang Maha Kuasa. Mereka 

membawa beberapa tumpeng atau arak-

arakan buah yang disumbangkan oleh 

perwakilan RT atau salah seorang warga 

yang nantinya akan diarak ramai-ramai 

memutari Desa Gadel. Tumpeng dan arak-

arakan buah nantinya juga akan disantap 

bersama-sama oleh para warga. Tumpeng 

dan arak-arakan buah tersebut sebelumnya 

di doakan terlebih dahulu di Punden. Ritual 

dimulai dengan tari-tarian dengan nyanyian 

lagu jawa. Tak jarang ada warga yang 

kerasukan ketika ritual di punden tersebut 

sedang berlangsung.  

Meskipun sudah tidak sesering 

dahulu, di punden pada malam-malam 

tertentu seperti malam Jumat Legi dapat 

ditemukan beberapa orang yang membakar 

kemenyan di bawah pohon trembesi. 

Mereka melakukan semua ritual sakral 

tersebut selain karena ada keinginan yang 



ingin dicapai, namun juga karena takut ada 

bencana yang datang lagi kepada warga 

Gadel. Seperti yang terjadi pada tahun 

2003, Desa Gadel terendam oleh banjir 

besar, khususnya wilayah dekat dengan 

sumur yang dikeramatkan tersebut. Pohon 

besar yang berada di sekitar sungai 

tumbang dan menimpa rumah-rumah warga 

yang berada disekitarnya, untungnya tidak 

ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.  

Fenomena yang terjadi di Desa 

Gadel tidak sesuai dengan anggapan bahwa 

masyarakat kota adalah masyarakat yang 

modern. Anggapan bahwa masyarakat 

modern selalu berpikir secara logis dan 

rasional secara langsung ditolak dengan 

adanya fenomena tersebut. Masih ada 

beberapa masyarakat, misalnya warga Desa 

Gadel yang masih percaya dengan hal-hal 

tabu yang berbau mistis dan takhayul. 

Mereka menjadikan semua itu tradisi yang 

masih terjaga sampai zaman modern saat 

ini, yang menurut pemikiran masyarakat 

kota modern adalah hal yang ketinggalan 

zaman.  

Peneliti menjadi sangat tertarik 

untuk meneliti fenomena tersebut karena 

ternyata dalam masyarakat kota ini masih 

terdapat beberapa situs-situs yang 

dikeramatkan oleh warganya. Pemikiran 

yang tidak logis dan irrasional pun masih 

banyak ditemui pada masyarakat perkotaan 

pada zaman modern ini. Berdasarkan fakta 

diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji 

konstruksi masyarakat kota Surabaya 

mengenai adanya situs keramat yang masih 

ada dan dipercaya oleh warga Surabaya 

sendiri. Karena fenomena semacam ini 

seharusnya sudah tidak ditemui lagi dalam 

lingkungan perkotaan yang sudah 

dilingkupi oleh ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Serta untuk menambah wawasan 

mengenai fenomena-fenomena yang terjadi 

di masyarakat perkotaan ini yang sebagian 

masyarakatnya mungkin belum tahu. Hal-

hal yang ingin diteliti salah satunya, 

bagaimana fenomena situs keramat masih 

berkembang di lingkungan perkotaan. Oleh 

sebab itu peneliti ingin mengajukan judul 

“Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap 

Situs Keramat di Perkotaan (Studi Kasus di 

Sumur Windu, Gadel, Wilayah Karangpoh, 

Kecamatan Tandes, Surabaya)” 

Sudah banyak penelitian yang mengkaji 

mengenai masyarakat yang mengunjungi 

situs keramat atau ziarah makam leluhur. 

Dalam penelitian sebelumnya, rumusan 

masalah yang dikaji masih dalam ruang 

lingkup pedesaan sehingga subyek 

penelitian yang dipilih adalah masyarakat 

desa. Jadi, aspek yang membedakan 

penelitian yang hendak diteliti dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

subyek dari penelitian tersebut dimana 

peneliti memilih masyarakat perkotaan 

sebagai subyek penelitian. Peneliti 



mencoba untuk mencari tahu mengenai 

pola pandang masyarakat perkotaan 

terhadap eksisnya situs keramat di 

wilayahnya. Pola pandang mereka bisa jadi 

berbeda dengan masyarakat pedesaan 

karena modernitas yang sudah masuk, 

namun bisa juga sama dengan masyarakat 

pedesaan. 

Kerangka Teori 

Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann 

Teori konstruksi sosial digunakan peneliti 

sebagai alat untuk mengkaji konstruksi 

sosial masyarakat perkotaan. Teori 

konstruksi sosial merupakan pintu masuk 

ke pemikirian Berger. Teori konstruksi 

sosial merupakan hasil upaya Berger untuk 

menegaskan kembali persoalan esensial 

dalam sosiologi pengetahuan. Berger 

(1990:28) menganalisa secara sosiologis 

bahwa kehidupan sehari-hari menampilkan 

diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh 

manusia dan mempunyai makna subyektf  

bagi mereka sebagai satu dunia yang 

koheren.   

Secara garis besar jawaban yang diberikan 

teori konstruksi sosial terhadap persoalan-

persoalan sosiologi pengetahuan, juga 

menjadi relecan bagi persoalan disparitas 

paradigmatik dalam tubuh ilmu sosiologi 

secara umum. Pertanyaan-pertanyaan 

mendasar yang diajukan Berger untuk 

menggariskan batasan-batasan sosiologi 

pengetahuan yang lebih memadai, 

melibatkan pertanyaan tentang bagaimana 

peran masyarakat dalam mengobjektifikasi 

realitas dalam kesadaran manusia? Dan, 

begitu juga sebaliknya, di manakah peran 

manusia dalam membangun pengetahuan 

yang berkembang di masyarakat? (Riyanto, 

2009:105) 

Di dalam dunia  yang diliputi 

ketidakpastian, manusia merupakan 

makhluk yang—secara instingtual—

berorientasi pragmatis dalam mencari 

keamanan dalam hidupnya. Ketika tindakan 

manusia dirasakan bisa memenuhi salah 

satu kebutuhan mendasarnya, maka 

manusia akan terus mengulang tindakan 

tersebut dan menjadikannya sebuah 

kebiasaan. Pada dasarnya, bagi manusia, 

memilih lagi atau mencoba hal baru adalah 

tindakan yang menakutkan, sementara 

rutinitas menyediakan kenyamanan 

psikologi bagi manusia. 

Riyanto (2009:108-110) menyebut bahwa 

dalam kehidupan sosialnya, kecenderungan 

manusia untuk merepetisi tindakannya 

inilah yang menjadi cikal bakal 

terbentuknya sebuah institusi. Institusi, 

dengan segala ketentuan yang mengatur 

peranan anggotanya, berfungsi untuk 

memberikan rasa keteraturan dan 

kenyamanan kepada anggotanya. Institusi 

lainnya bisa didirikan lagi ketika 



sekelompok manusia menghadapi sebuah 

persoalan yang lain. Institusi, dalam 

kesadaran manusia, terasa sebagai suatu 

yang hadir di luar manusia sebagaimana ia 

ada ( an sich ).  

Berger mengabstrasikan proses 

pembentukan institusi sebagai proses 

eksternalisasi dan objektifikasi. Dalam 

proses eksternalisasi, mula-mula, 

sekelompok manusia menjalankan 

sejumlah tindakan. Bila tindakan-tindakan 

tersebut dirasa tepat dan berhasil 

menyelesaikan persoalan mereka bersama 

pada saat itu, maka tindakan tersebut akan 

diulang-ulang. Setelah tindakan-tindakan 

itu mengalami pengulangan yang 

konsisten, kesadaran logis manusia akan 

merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi 

karena ada kaidah yang mengaturnya. 

Inilah tahapan objektifasi, di mana sebuah 

institusi menjadi realitas yang objektif 

setelah melalui proses ini. 

Dialektika di antara manusia dan 

masyarakat terjadi melalui tiga proses, dua 

di antaranya adalah eksternalisasi dan 

objektifasi. Yang lainnya adalah 

internalisasi, melalui internalisasi manusia 

menjadi produk daripada (dibentuk oleh) 

masyarakat. Internalisasi memiliki fungsi 

mentranmisikan institusi sebagai realitas 

yang berdiri sendiri terutama kepada 

anggota-anggota masyarakat baru, agar 

institusi tersebut tetap dapat dipertahankan 

dari waktu ke waktu. Ketiga proses ini 

menjadi siklus yang dialektis dalam 

hubungan antara manusia dan masyarakat. 

Manusia membentuk masyarakat, namun 

kemudian masyarakat balik dibentuk oleh 

manusia. (Riyanto, 2009: 111-112) 

Berdasarkan teori ini, peneliti hendak 

melihat bagaimana masyarakat kota, 

khusunya Kota Surabaya mengkonstruksi 

realitas situs keramat yang ada di 

wilayahnya. Juga hendak dikaji mengenai 

bagaimana pengetahuan-pengetahuan 

mengenai situs keramat “sumur windu” 

bisa terjadi di ruang lingkup masyarakat 

Kota Surabaya. 

a. Proses Sosial Momen Ekternalisasi 

Berger (1994: 5-6) menjelaskan bahwa 

produk aktivitas manusia yang berupa 

produk-produk sosial terlahir dari 

eksternalisasi manusia. Eksternalisasi 

adalah suatu pencurahan kedirian manusia 

terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam 

aktivitas fisik maupun mentalnya. 

Eksternalisasi merupakan keharusan 

antropologis; keberadaan manusia tidak 

mungkin berlangsung dalam suatu 

lingkungan interiotas yang tertutup dan 

tanpa gerak. Keberadaannya harus terus-

menerus mencurahkan kediriannya dalam 

aktivitas. Keharusan antropologis itu 

berakar dalam kelengkapan biologis 



manusia yang tidak stabil untuk berhadapan 

dengan lingkungannya. 

 Kedirian manusia adalah 

melakukan eksternalisasi yang terjadi sejak 

awal, karena ia dilahirkan belum selesai, 

berbeda dengan binatang yang dilahirkan 

dengan organisme yang lengkap. Untuk 

menjadi manusia, ia harus mengalami , 

perkembangan kepribadian dan perolehan 

budaya. Keadaan manusia yang belum 

selesai pada saat dilahirkan, membuat 

dirinya tidak terspelisasi dari struktur 

instinktualnya, atau dunianya tidak 

terprogram. Dunia manusia adalah dunia 

yang dibentuk ( dikonstruksi ) oleh aktivitas 

manusia sendiri dalam hubungannya 

dengan dunia (Berger, 1994:5-7).  

 Momen eksternalisasi digunakan 

untuk melihat bagaimana warga perkotaan 

memperoleh budaya atau pengetahuan 

tentang sumur windu sebagai situs keramat 

yang masih eksis di wilayah perkotaan. 

Warga perkotaan, khususnya warga Gadel 

berperan sebagai pihak membentuk 

(mengkonstruksi) pengetahuannya tentang 

fenomena situs keramat yang masih eksis di 

Kota Surabaya. 

b.  Proses Sosial Momen Objektivasi 

Bagi Berger, masyarakat merupakan 

produk manusia, berakar pada fenomenan 

eksternalissasi. Produk manusia (termasuk 

dunianya sendiri), kemudian berada di luar 

dirinya, menghadapkan produk-produk 

sabagai faktisitas yang ada di luar dirinya. 

Meskipun semua produk kebudayaan 

berasal dari kesadaran manusia, namun 

produk bukan serta merta dapat diserap 

kembali begitu saja ke dalam kesadaran. 

Kebudayaan berada diluar subjektivitas 

manusia, menjadi dunianya sendiri. Dunia 

diproduksi manusia memperoleh sifat 

realitas objektif (Berger,1994:11-12). 

Semua aktivitas manusia yang terjadi dalam 

eksternalisasi, menurut Berger dan 

Luckmann dapat memperoleh proses 

pembiasaan (habitualisasi) yang kemudian 

mengalami pelembagaan 

(institusionalisasi) (Berger, 1990:75-76). 

 Pelembagaan berasal dari proses 

pembiasaan aktivitas manusia. Setiap 

tindakan yang sering diulangi, akan 

menjadi pola. Pembiasaan, yang berupa 

pola, dapat dilakukan kembali dengan cara 

yang sama di masa depan dan juga dapat 

dilakukan dimana saja. Di balik 

pembiasaan ini, juga sangat mungkin 

terjadi inovasi. Namun, proses-proses 

pembiasaan mendahului sikap 

pelembagaan. Pelembagaan terjadi apabila 

ada tipifikasi yang timbal balik dari 

tindakan-tindakan yang terbiasakan bagi 

berbagai tipe pelaku ( Berger dan 

Luckmann, 1990: 77-84). 

 Setelah mendapat pengetahuan baru 

tentang sumur windu pada momen 



eksternalisasi, warga perkotaan mulai 

membentuk habitualisasi yang kemudian 

mengalami pelembagaan dalam bentuk 

perayaan ritual sedekah bumi. Proses ritual 

ini merupakan tindakan yang sering 

diulangi dan menjadi pola untuk warga kota 

kebanyakan sebagai bentuk penghormatan 

bagi sumur windu. 

c. Proses Sosial Momen Internalisasi 

Internalisasi terjadi melalui mekanisme 

sosialisasi. Dalam hal ini, Berger mengikuti 

teori Mead dari aliran Interaksionisme 

Simbolik. Manusia hidup dalam institusi 

yang mengatur posisinya dan posisi ego-

ego lain. Perilaku dan tindakan manusia di 

tengah konteks sosialnya menunjukan 

perannya. Karena ini, perilaku manusia di 

tengah konteks sosialnya selalu bersifat 

simbolik, merujuk kepada sebuah pesan 

atau makna. Seorang manusia yang belum 

mengenal kaidah-kaidah atau tatanan dari 

sebuah institusi bisa mempelajarinya 

melalui tindakan atau perilaku ego-ego lain 

yang sifatnya simbolik. 

Melalui internalisasi, realitas sosial yang 

objektif di luar manusia (sebagai institusi) 

menjadi realitas yang juga objektif di dalam 

manusia (sebagai bagian dari kesadaran). 

Melalui internalisasi, realitas sosial menjadi 

sesuatu yang diterima tanpa dipersoalkan 

bagi manusia.. masyarakat sebagai realitas 

sosial, diterima begitu saja sebagai fakta 

yang berada di luar diri manusia. 

(Riyanto,2009:114 ) 

Dalam tahap ini warga kota memberikan 

makna bagi sumur windu sebagai realitas 

sosial objektif yang masih eksis dan lestari 

di wilayah perkotaan. Sumur windu 

akhirnya akan menjadi realitas sosial yang 

diterima apa adanya untuk bisa lestari di 

wilayah Kota Surabaya, khususnya wilayah 

Gadel tempat dimana sumur windu berada.   

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan 

oleh Berger dan Luckmann ini akan 

digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

bagaimana konstruksi sosial yang terbentuk 

oleh masyarakat perkotaan khususnya yang 

bermukim dekat dengan lokasi penelitian 

terhadap situs keramat yang masih 

dipercayai disana. 

Sacred dan Profan Emile Durkheim 

Konsep mengenai Sacred dan 

Profan yang dikemukakan oleh Durkheim, 

merupakan suatu bagian dari suatu karya 

besar dari Durkheim. Durkheim 

mengajukan baik sosiologi agama maupun 

teori pengetahuan. Sosiologi agamanya 

merupakan suatu usaha untuk mengenali 

esensi agama yang abadi melalui suatu 

analisis atas bentuk-bentuk yang paling 

primitif. Teori pengetahuannya berusaha 

menghubungkan kategori-kategori 

fundamental pikiran manusia dengan asal-

usul sosialnya. ( Ritzer, 2012:168) 



 Durkheim menemukan esensi abadi 

agama dalam suatu latar yang memisahkan 

yang sakral dari semua hal yang duniawi. 

Yang sakral diciptakan melalui ritual-ritual 

yang mengubah kekuatan moral 

masyarakat ke dalam simbol-simbol agamis 

yang mengikat para individu pada 

kelompok. Menurut Durkheim, masyarakat 

(melalui para individu) menciptakan agama 

dengan mendefinisikan fenomena tertentu 

sebagai hal yang sakral dan yang lainnya 

sebagai duniawi. Aspek-aspek realitas 

sosial yang didefinisikan sebagai hal yang 

sakral yakni terpisah dari kehidupan sehari-

hari lalu membentu esensi agama. Hal yang 

lainnya didefinisikan sebagai hal yang 

duniawi yakni hal yang biasa atau aspek-

aspek biasa dalam kehidupan. ( Ritzer, 

2012:168) 

 Durkheim beragumen bahwa agama 

secara simbolis mewujudkan masyarakat 

itu sendiri. Agama adalah sistem simbol-

simbol yang melaluinya masyarakat 

menjadi sadar atas dirinya. Itu adalah satu-

satunya cara yang membuat Durkheim 

dapat menjelaskan mengapa setiap 

masyarakat mempunyai kepercayaan-

kepercayaan agamis, tetapi masing-masing 

mempunyai kepercayaan-kepercayaan 

yang berbeda. ( Ritzer, 2012:169 ) 

 Perbedaan antara hal yang sakral 

dan duniawi dan penaikan beberapa aspek 

kehidupan sosial kepada level sakral perlu, 

tetapi bukan kondisi-kondisi yang memadai 

untuk perkembangan agama. Diperlukan 

tiga kondisi lainnya. Pertama, harus ada 

perkembangan sekumpulan kepercayaan 

agamis. Kepercayaan-kepercayaan itu 

adalah “representasi-representasi yang 

mengungkapkan hakikat hal-hal yang 

sakral dan relasi-relasi yang mereka 

pertahankan, baik antara satu sama lain 

maupun hal-hal yang duniawi”. Kedua, 

dibutukan sekumpulan ritual agamis. Hal-

hal itu adalah “aturan-aturan perilaku yang 

menetapkan bagaimana seorang manusia 

harus membawakan diri di dalam kehadiran 

objek-objek sakral tersebut”. Akhirnya, 

suatu agama memerlukan sebuah gereja, 

atau sebuah komunitas moral tunggal yang 

melingkupi. Antarhubungan di antara yang 

suci, kepercayaan-kepercayaan, ritual-

ritual, dan gereja membawa Durkheim 

memberikan definisi agama sebagai berikut 

ini : “Suatu agama adalah suatu sistem 

terpadu kepercayaan-kepercayaan dan 

praktik-praktik yang menyatukan semua 

penganutnya ke dalam satu komunitas 

moral tunggal yang disebut gereja”. ( 

Ritzer, 2012:170 ) 

 Karena Durkheim percaya bahwa 

masyarakat adalah sumber agama, secara 

khusus dia tertarik kepada totemisme yang 

adalah di kalangan orang Arunta Autralia. 

Totemisme adalah suatu sistem agamis 

yang di dalam benda-benda tertentu, 



khususnya binatang-binatang dan tumbuh-

tumbuhan, dipandang sebagai hal yang 

sakral dan sebagai lambang klan. Durkheim 

memandang totemisme sebagai bentuk 

agama yang paling sederhana dan paling 

primitif, dan dia percaya bahwa totemisme 

terkait dengan bentuk sederhana yang 

serupa dengan organisasi sosial, yakni klan. 

( Ritzer, 2012:171) 

 Durkheim beragumen bahwa totem 

tidak lain adalah representasi klan itu 

sendiri. Para individu yang mengalami 

energi kekuatan sosial yang dipertinggi 

pada saat berkumpulnya klan 

mengusahakan penjelasan untuk keadaan 

itu. Durkheim percaya bahwa berkumpul 

itu sendiri adalah penyebab yang nyata, 

tetapi sekarang pun, orang enggan 

menghubungkan kekuatan tersebut dengan 

kekuatan-kekuatan sosial. Totem-totem 

adalah representasi material dari kekuatan 

nonmaterial yang mendasarinya, dan daya-

daya nonmaterial tidak lain adalah 

masyarakat. Totemisme, dan agama secara 

lebih umum, berasal dari moralitas kolektif 

dan menjadi kekuatan-kekuatan 

impersonal. Mereka tidak hanya 

serangkaian hewan, tumbuh-tumbuhan, 

kepribadian-kepribadian, roh-roh atau 

dewa-dewa mistis.(Ritzer, 2012:172). 

 Sumur windu yang ada di Gadel 

merupakan suatu situs keramat yang 

dimaknai berbeda oleh tiap-tiap orang. 

Sebagian orang menyebut sumur windu itu 

keramat, namun sebagian orang lainnya 

menyebut bahwa sumur windu sebagai 

sesuatu yang biasa saja (profan). Dengan 

teori dari Durkheim tentang sakral dan 

profan, peneliti mencoba untuk melihat 

bagaimana masyarakat mengkonstruksi 

sumur windu, yakni sebagai sesuatu yang 

sakral atau yang profan.  

Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka 

peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengangkat fakta, variabel, keadaan-

keadaan juga fenomena-fenomena yang ada 

sewaktu penelitian dilakukan dan tersaji 

dalam bentuk yang apa yang ada di 

lapangan. Setting Penelitian mengambil 

lokasi di Gadel, Kelurahan Karangpoh, 

Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. 

Pemilihan lokasi penelitian tersebut 

didasari karena situs keramat Sumur Windu 

bertempat di wilayah Gadel. Peneliti 

tertarik meneliti di tempat tersebut karena 

sebelumnya belum ada penelitian yang 

kompleks terhadap situs keramat Sumur 

Windu. Kriteria untuk informan penelitian 

ini adalah warga masyarakat, khususnya 

warga Gadel yang merupakan penduduk 

asli dari Kota Surabaya. Informan harus 

merupakan warga asli Kota Surabaya 

karena fokus penelitian ini memang 

ditujukan untuk membahas konstruksi 



masyarakat perkotaan. Informan juga 

diharapkan mengetahui mengenai 

keberadaan sumur windu di wilayah Gadel, 

sehingga dapat mempermudah peneliti 

dalam mencari data. Informan dalam 

keadaan yang baik secara fisik maupun 

rohani dan bersedia tanpa paksaan 

memberikan informasi terkait fenomena 

yang akan diteliti.  

Hasil Temuan Data 

Berger (1994: 5-6) menjelaskan 

bahwa produk aktivitas manusia yang 

berupa produk-produk sosial terlahir dari 

eksternalisasi manusia. Eksternalisasi 

adalah suatu pencurahan kedirian manusia 

terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam 

aktivitas fisik maupun mentalnya. Keadaan 

manusia yang belum selesai pada saat 

dilahirkan, membuat dirinya tidak 

terspelisasi dari struktur instinktualnya, 

atau dunianya tidak terprogram. Dunia 

manusia adalah dunia yang dibentuk ( 

dikonstruksi ) oleh aktivitas manusia 

sendiri dalam hubungannya dengan dunia 

(Berger, 1994:5-7).  

Eksternalisasi sendiri adalah suatu 

proses pencurahan kedirian seorang 

manusia secara berkelanjutan ke dalam 

dunia, baik melalui aktivitas fisik maupun 

aktivitas mentalnya. Eksternalisasi 

merupakan sebuah aktivitas kolektif, yang 

dimana kolektifitas itulah yang melakukan 

pembangunan dunia, yang merupakan 

realitas sosial. “Manusia menciptakan alat-

alat, bahasa, menganut nilai dan 

membentuk lembaga-lembaga. Manusia 

juga yang melakukan aktivitas sosial 

sebagai pemeliharan aturan-aturan sosial” ( 

Berger, 1994:9210 ). Eksternalisasi timbul 

dari pengenalan oleh keluarga maupun 

warga sekitar kepada individu lainnya, 

yang memberi pengetahuan bahwa sumur 

windu itu merupakan sesuatu yang 

dikeramatkan bagi warga Gadel. 

Pengetahuan baru yang didapatkan 

kemudian diserap oleh individu lainnya 

sebagai pengetahuan awal tentang sebuah 

fenomena, dalam hal ini adalah situs 

keramat sumur windu yang eksis di 

perkotaan. Pengetahuan baru tersebut 

selanjutnya akan menjadi pedoman 

pemikiran dari setiap individu untuk 

selanjutnya di proses dalam momen 

selanjutnya.  

Berger (1990:47) menjelaskan 

bahwa terdapat momen objektivasi sebagai 

lanjutan dari momen eksternalisasi. Kedua 

momen ini saling berurutan dan 

berkesinambungan, dimana objektivasi 

bergantung dari proses eksternalisasi yang 

diberikan. Objektivasi merupakan isyarat-

isyarat yang sedikit banyak tahan lama dari 

proses subyektif oleh produsennya, 

sehingga memungkinkan momen ini dapat 

digunakan sampai melampui situasi face to 



face dimana mereka dapa dipahami secara 

langsung. Realita hidup sehari-hari dapat 

terbentuk dari fenomena-fenomena yang 

tersusun dan tertata yang dilakukan secara 

berkelanjutan yang akhirnya dapat 

dipahami sebagai realita hidup sehari-hari.  

Objektivasi merupakan proses 

dimana-produk aktivitas manusia yang 

dieksternalisasi itu memperoleh sifat 

objektif. “Dalam tahap ini manusia atau 

individu mulai memahami produk-produk 

aktivitas manusia yang telah 

dieksternalisasikan. Pemahaman individu 

terhadap produk-produk tersebut tentu 

berbeda. Dunia kelembagaan adalah 

aktivitas manusia yang diobjektivasi dan 

begitu pula pada halnya pada setiap 

lembaganya ( Berger, 1990:83 ).  

Momen ini muncul dalam 

masyarakat Gadel diawali dengan 

bagaimana mereka membentuk suatu ritual 

untuk sumur windu yang seolah untuk 

menunjukan bahwa sumur windu itu benar 

keramat. Ritual yang dilaksanakan setiap 

tanggal satu suro ini, bertujuan sebagai 

bentuk penghormatan kepada sumur windu 

tersebut. Dalam realitasnya, aktivitas yang 

dilakukan warga Gadel sebagai bentuk 

penghormatan kepada sumur windu ada 

beberapa macam, misalnya dengan menjadi 

pembaca doa maupun hanya sekadar 

melakukan acara makan-makan.  

Setelah itu terjadi proses 

pemahaman atau proses penafsiran yang 

langsung dari suatu peristiwa objektif 

sebagai pengungkapan suatu makna atau 

dalam kata lain dapat disebut sebagai 

momen internalisasi. Sebagai suatu 

manifestasi dari proses-proses subjektif 

orang lain dengan demikian menjadi 

bermakna secara subjektif bagi individu 

tersebut. Individu tidak dilahirkan sebagai 

anggota masyarakat, tetapi dilahirkan 

dengan suatu kecenderungan ke arah 

sosialitas dan ia menjadi anggota 

masyarakat. Setelah  proses ini, kemudian 

individu akan menjadi anggota masyarakat 

dan mencapai tarad sosialisasi sebagai 

pengimbasan seorang individu secara 

komprehensif dan konsisten ke dalam dunia 

subjektif suatu masyarakat ( Berger, 

1990:177 ). 

Internalisasi terjadi ketika warga 

Gadel memaknai keberadaan sumur windu 

sebagai situs keramat di wilayah perkotaan. 

Sebagian warga memaknai bahwa sumur 

windu sebagai sesuatu yang bersifat sakral, 

sebagian lainnya memaknai sumur windu 

sebagai sesuatu yang bersifat profan atau 

biasa saja. Sumur windu dimaknai sebagai 

sesuatu yang berbau sakral karena 

mengingat banyaknya berkah yang telah 

diberikan sumur windu kepada warga 

Gadel dan karena sumur windu adalah 

refleksi dari kehidupan warga Gadel 



sendiri. Sebagian warga lainnya memaknai 

sumur windu sebagai sesuatu yang profan 

karena sumur windu ini selayaknya sumur 

biasa pada umumnya juga karena 

kesakralan hanyalah milik Tuhan Yang 

Maha Esa.  

Konstruksi Sosial Masyarakat Kota 

Terhadap Situs Keramat Sumur Windu 

Intepretasi teori Berger tentang 

Konstruksi Sosial dengan masyarakat 

Gadel yang masih melestarikan situs 

keramat sumur windu, menimbulkan 

terjadinya kategorisasi antar tiap warganya. 

Kategorisasi tersebut dilihat berdasarkan 

kepercayaan dan peranan warga kepada 

kelestarian sumur windu. Ketiga kategori 

tersebut adalah: Klenik, Rasional-budaya 

dan Religius. Kategorisasi tersebut tercipta 

berdasarkan data yang sudah didapatkan di 

lapangan, yakni wilayah Gadel sekitaran 

situs keramat sumur windu berada.  

Kategori klenik ialah masyarakat 

yang secara eksternalisasi melihat sumur 

windu sebagai sumber keberkahan bagi 

warga Gadel dan sekitarnya. Berkah yang 

diberikan oleh sumur windu membuat 

masyarakat Gadel meletakkan sumur windu 

sebagai simbol dari wilayah Gadel sendiri. 

Berkah yang diberikan oleh sumur windu, 

semisal sebagai sumber air bersih pada 

masa dimana masih susah mencari air 

bersih. Hasil panen yang selalu melimpah 

juga disebutkan oleh warga karena 

keberkahan yang diberikan oleh sumur 

windu.  

Kategori selanjutnya adalah 

kategori rasional-budaya, dimana warga 

dalam kategori ini memiliki pengetahuan 

yang menyerupai kategori klenik. Mereka 

melihat sumur windu sebagai sesuatu 

sumber penghidupan warga Gadel pada 

masa lampau, karena sumur windu 

diceritakan oleh tetua sebagai sumber air 

bersih bagi Gadel dan beberapa wilayah 

lainnya. Lain halnya, dengan kategori 

religius, dimana pengetahuan yang mereka 

dapatkan dari warga sekitar mengenai 

sumur windu hanya sebagai sumur yang 

memiliki nuansa mistis dan angker, bahkan 

ada yang menyebut bahwa sumur windu ini 

adalah sumur biasa seperti layaknya sumur 

yang ditemui di rumah-rumah penduduk.  

Objektivasi yang terjadi pada 

masyarakat pada kategori klenik dapat 

dilihat dari aktivitas yang mereka lakukan 

sebagai upaya pelestarian situs keramat 

sumur windu. Dimana warga pada ketagori 

ini berperan penuh dalam aktivitas ritual 

sebagai prosesi penghormatan bagi sumur 

windu.  

Dua kategori selanjutnya, yakni 

rasional-budaya dan religius, mempunyai 

pemahaman objektif yang sama, namun 

sedikit berbeda. Keduanya sama-sama 



hanya mengikuti euforia yang ditimbulkan 

oleh adanya ritual untuk sumur windu. 

Untuk kategori rasional-budaya hanya 

sekadar mengikuti prosesi kirap-kirap 

budaya pada tiap prosesi ritual karena 

berpendapat bahwa tidak ada salahnya ikut 

melestarikan tradisi dan kebudayaan. 

Mereka mengikuti karena kegiatan tersebut 

merupakan bagian dari budaya Gadel yang 

sudah ada sejak zaman lampau. Sedangkan, 

bagi kategori religius, menolak untuk 

mengikuti euforia yang terjadi dari ritual 

untuk sumur windu. 

Selanjutnya terjadi proses 

pemahaman atau proses penafsiran yang 

langsung dari suatu peristiwa objektif 

sebagai pengungkapan suatu makna. 

Sebagai suatu manifestasi dari proses-

proses subjektif orang lain dengan 

demikian menjadi bermakna secara 

subjektif bagi individu tersebut. Individu 

tidak dilahirkan sebagai anggota 

masyarakat, tetapi dilahirkan dengan suatu 

kecenderungan ke arah sosialitas dan ia 

menjadi anggota masyarakat. Setelah  

proses ini, kemudian individu akan menjadi 

anggota masyarakat dan mencapai tarad 

sosialisasi sebagai pengimbasan seorang 

individu secara komprehensif dan konsisten 

ke dalam dunia subjektif suatu masyarakat 

( Berger, 1990:177 ). 

Kategori memaknai sumur windu 

sebagai situs keramat yang ada di 

perkotaan, sebagai situs sakral yang harus 

dijaga kelestariannya dan jangan sampai 

tercampur oleh budaya modern perkotaan. 

Sumur windu dianggap sebagai sesuatu 

yang dapat berdampak positif, juga negatif. 

Selain sumber air bersih bagi warga Gadel 

dulunya, sumur windu juga dipercayai 

dapat menimbulkan musibah bagi warga 

Gadel yang dengan sengaja maupun tidak 

sengaja tidak melestarikan bahkan 

melupakan keberadaan sumur windu. 

Disebutkan bahwa dulunya ada musibah 

berupa tidak henti-hentinya orang Gadel 

meninggal disebabkan oleh tidak 

dilaksanakan ritual tahunan sebagai 

penghormatan bagi sumur windu. Hal 

serupa juga terjadi pada subyek lainnya 

yang memaknai sumur windu sebagai 

refleksi bagi warga Gadel itu sendiri.  

Untuk kategori rasional-budaya 

dan religius sendiri memiliki pemaknaan 

yang hampir sama, dengan menyebut 

bahwa situs keramat sumur windu sebagai 

sesuatu yang bersifat profan. Profan sendiri 

menurut Durkheim adalah sesuatu yang 

bersifat duniawi atau biasa saja. Bagi pihak 

rasional-budaya, sumur windu dapat eksis 

di kota Surabaya sebab dari manfaat yang 

ditimbulkan. Manfaat tersebut berupa 

gotong-royong yang dilakukan warga 

sekitar untuk mengadakan ritual 

penghormatan kepada sumur windu.  



Untuk kategori religius sendiri 

memaknai bahwa sumur windu tidak 

memiliki relevansi dengan budaya 

perkotaan. Warga perkotaan tidak 

membutuhkan sesuatu yang bersifat sakral 

atau keramat, sebab secara ilmiah tidak 

dapat dijelaskan dan tidak memiliki efek 

berarti bagi warga perkotaan. Ritual untuk 

sumur windu sebagai ajang penghamburan 

uang yang berlebihan, sebab setiap ritual 

diadakan para warga melakukan perayaan 

yang melebihi perayaan keagamaan, 

misalnya perayaan idul fitri.  

Sumur windu disebut sebagai situs 

keramat karena masyarakat Gadel 

membentuk suatu pola pikir sendiri yang 

berbeda arah dengan yang bersifat duniawi 

atau biasa saja. Dimana pola pikir tersebut 

menciptakan suatu kekuatan moral dimana 

membentuk suatu anggapan bagi 

masyarakat Gadel dimana sumur windu ini 

berbeda dengan sumur-sumur lainnya. 

Sumur windu dalam teori Durkheim 

dikatakan sebagai suatu ”agama” bagi 

warga Gadel karena mereka 

mendefinisikan sumur windu sebagai hal 

sakral yang bertolak belakang dengan hal 

yang bersifat duniawi.  

Sacred dan Profan Masyarakat Kota 

terhadap Sumur Windu 

Menurut Ritzer ( 2012:168 ) konsep 

mengenai Sacred dan Profan yang 

dikemukakan oleh Durkheim. Durkheim 

mengajukan baik sosiologi agama maupun 

teori pengetahuan. Sosiologi agamanya 

merupakan suatu usaha untuk mengenali 

esensi agama yang abadi melalui suatu 

analisis atas bentuk-bentuk yang paling 

primitif. Teori pengetahuannya berusaha 

menghubungkan kategori-kategori 

fundamental pikiran manusia dengan asal-

usul sosialnya.   

Durkheim menemukan esensi abadi 

agama dalam suatu latar yang memisahkan 

yang sakral dari semua hal yang duniawi. 

Yang sakral diciptakan melalui ritual-ritual 

yang mengubah kekuatan moral 

masyarakat ke dalam simbol-simbol agamis 

yang mengikat para individu pada 

kelompok. Menurut Durkheim, masyarakat 

(melalui para individu) menciptakan agama 

dengan mendefinisikan fenomena tertentu 

sebagai hal yang sakral dan yang lainnya 

sebagai duniawi. Aspek-aspek realitas 

sosial yang didefinisikan sebagai hal yang 

sakral yakni terpisah dari kehidupan sehari-

hari lalu membentu esensi agama. Hal yang 

lainnya didefinisikan sebagai hal yang 

duniawi yakni hal yang biasa atau aspek-

aspek biasa dalam kehidupan. ( Ritzer, 

2012:168) 

 Durkheim percaya bahwa 

masyarakat adalah sumber agama, secara 

khusus dia tertarik kepada totemisme yang 

ada di kalangan orang Arunta Autralia. 



Totemisme adalah suatu sistem agamis 

yang di dalam benda-benda tertentu, 

khususnya binatang-binatang dan tumbuh-

tumbuhan, dipandang sebagai hal yang 

sakral ( Ritzer, 2012:171). Sama seperti 

dengan fenomena sumur windu di daerah 

Gadel yang mana masyarakatnya sendiri 

yang menjadi sumber dari pemikiran bahwa 

sumur windu itu suatu “agama”. Sumur 

windu sendiri bisa kita representasikan 

sebagai totemisme yang berkembang di 

daerah Gadel, dimana masyarakat 

memandang sumur yang semestinya biasa 

saja berubah menjadi sumur keramat yang 

membawa berkah bagi warga sekitar.   

 Durkheim beragumen bahwa totem 

tidak lain adalah representasi klan itu 

sendiri. Para individu yang mengalami 

energi kekuatan sosial yang dipertinggi 

pada saat berkumpulnya klan 

mengusahakan penjelasan untuk keadaan 

itu. Durkheim percaya bahwa berkumpul 

itu sendiri adalah penyebab yang nyata, 

tetapi sekarang pun, orang enggan 

menghubungkan kekuatan tersebut dengan 

kekuatan-kekuatan sosial. Totem-totem 

adalah representasi material dari kekuatan 

nonmaterial yang mendasarinya, dan daya-

daya nonmaterial tidak lain adalah 

masyarakat. Totemisme, dan agama secara 

lebih umum, berasal dari moralitas kolektif 

dan menjadi kekuatan-kekuatan 

impersonal. Mereka tidak hanya 

serangkaian hewan, tumbuh-tumbuhan, 

kepribadian-kepribadian, roh-roh atau 

dewa-dewa mistis. Dalam hal ini, sumur 

windu adalah representasi dari kekuatan 

yang ada di masyarakat. Masyarakat 

mempercayai adanya kekuatan yang 

melingkupi wilayah mereka tinggal, 

kekuatan tersebut direpresentasikan dalam 

bentuk situs keramat yang mereka sebut 

sebagai sumur windu. 

Kesimpulan 

Masyarakat kota dibagi menjadi 

tiga kategori konstruksi, yakni klenik, 

rasional-budaya dan religius. Kategori 

klenik adalah  masyarakat yang melihat 

sumur windu sebagai sesuatu yang sakral 

karena menganggap bahwa sumur windu 

memberi banyak berkah bagi kehidupan 

warga Gadel, masyarakat tersebut juga 

menganggap bahwa sumur windu adalah 

simbol dari Gadel sendiri. Sedangkan, 

untuk kategori rasional-budaya adalah 

masyarakat yang melihat sumur windu 

sebagai sesuatu yang bersifat profan atau 

biasa saja. Namun, tetap memberi 

penghormatan bagi sumur windu karena 

sudah menjadi sumber air bersih bagi warga 

Gadel pada masa lampau. Kategori terakhir, 

yakni religius melihat bahwa sumur windu 

hanyalah sumur biasa saja selayaknya 

sumur lainnya, ada juga yang beranggapan 

bahwa sumur windu adalah tempat angker 

di wilayah Gadel.  



 Selanjutnya muncul adanya tekanan 

dalam kehidupan realitas harian yang 

membuat individu menganggap sesuatu 

tersebut menjadi hal yang wajar, adanya 

interaksi diri individu dengan dunia sosio 

kultural yang terlembagakan dan 

mengalami proses institusionalisasi. Bagi 

kategori klenik, momen ini adalah dimana 

masyarakat dalam kategori tersebut 

berpartisipasi secara penuh dalam proses 

penghormatan bagi sumur windu, kategori 

ini melakukan ritual seperti pembacaan doa 

dan membawakan kemenyan atau sesajian. 

Untuk kategori rasional-budaya, 

masyarakat dalam kategori ini hanya 

melihat dan sekadar mengikuti kirap-kirap 

budaya yang diadakan sebagai salah satu 

prosesi penghormatan bagi sumur windu. 

Sedangkan untuk kategori religius, adalah 

masyarakat yang menolak untuk mengikuti 

atau mengadakan sesuatu yang 

berhubungan dengan ritual sumur windu.  

 Masyarakat memahami dan 

menafsirkan secara langsung suatu 

fenomena objektif sebagai pengungkapan 

suatu makna. Sebagai suatu manifestasi 

dari proses subjektif orang lain yang dapat 

bermakna bagi diri sendiri secara subjektif. 

Bagi kategori klenik, memaknai sumur 

windu sebagai sesuatu yang sakral karena 

menganggap sumur windu adalah refleksi 

bagi wilayah Gadel dan juga harus 

dipisahkan dengan budaya perkotaan. 

Untuk kategori rasional-budaya dan 

religius, disebutkan bahwa sumur windu 

adalah hal duniawi yang biasa saja atau 

disebut sebagai hal profan menurut 

pemikiran Durkheim.  

 Perbedaan makna tersebut ada 

karena adanya pemikiran mengenai sesuatu 

yang sakral dan sesuatu yang biasa saja 

(profan). Masyarakat menciptakan simbol-

simbol tertentu yang mengikat masyarakat 

ke dalam simbol-simbol agamis yang 

bersifat sakral. Sedangkan hal lainnya 

dimaknai sebagai yang biasa saja (profan). 

Begitu juga dengan mayoritas masyarakat 

Gadel yang menciptakan simbol sendiri 

yakni sumur windu sebagai suatu simbol 

kesakralan. Sedangkan beberapa 

masyarakat lainnya yang tidak terpengaruh 

hanya melihat sumur windu sebagai suatu 

yang bersifat profan.  
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