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ANALISIS ASPEK PELESTARIAN BUDAYA DAN DAMPAK PERGESERAN AQIDAH
(Studi Kasus: Tradisi Saparan Bekakak Ambarketawang Gamping Sleman)
Yayan Mulyana
Jurusan Perhotelan AKPAR “BSI Yogyakarta”
Jl. Ringroad Barat Ambar Ketawang Gamping Sleman Yogyakarta
ABSTRACT
In the tradition Saparan bekakak two things are contrary to the preservation of culture and creed
shift. In the preservation of this cultural impact can be seen from two sides: first, the belief in
which people believe titual offerings to resist misfortune, believes this is part of good teaching
because in it no element of religion, and believing as a blessing for keselamatn ngalap
danmendapatkan rijki. Second, the implementation of activities to coincide with the Muslim
religious activities that will menggau wishes of the people to worship. For that there should be a
good compromise and meaning of ritual exercise of that culture.
Keyword: Preservation of Culture, Shifting Aqeedah, Tradition
I. PENDAHULUAN
Yogyakara daerah bersejarah dimana
banyak sekali peninggalan-peninggalan baik
yang berupa benda-benda bersejarah yang
dapat dilihat bentuknya maupun tradisi yang
diwariskan oleh para leluhur terdahulu.
Tradisi-tradisi tersebut masih diperingati
sebagai ajang budaya bagi sebagian orang,
akan tetapi orang yang meyakininya
menjadikan sebuah ritual yang harus
dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan
akan berdampak pada kehidupannya. Hal
inilah yang terjadi pada salah satu tradisi
yang ada di Yogyakarta, yaitu tradisi
saparan bekakak di daerah Ambarketawang
Gamping Sleman.
Tradisi ini berlatar belakang sejarah
yang diawali dari sebuah perjalanan Raden
Mas Sujono yang meninggalkan Kraton
Kartosuro dan menempuh perjalanan
panjang hingga sampai di Yogyakarta pada
bulan September 1755, Raden Mas Sujono,
yang kemudian dikenal sebagai Pangeran
Mangkubumi. beliau mendirikan sebuah
Kraton di Ambarketawang sambil merintis
berdirinya Kraton Ngayogyakarta. Pangeran
Mangkubumi didampingi oleh beberapa
bangsawan dan abdi dalem yang setia
mendapinginya, diantaranya Ki Wirosuto,
Ki Wirojombo dan Ki Wirodrono, ketiganya
merupakan tiga bersaudara. Dari ketiga abdi
tersebut, Ki Wirosuto tidak tinggal di
pasanggrahan
kraton
Ambarketawang,
melaikan menempati sebuah goa di gunung
Gamping. Ki Abdi dalem ini menyukai
binatang peliharaan, sehingga tidak heran
apabila
disekitar
tempat
tinggalnya
dipelihara burung merpati, landak dan
gemak (burung puyuh). Dipuncak gunung
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tersebut ada batu kapur berbentuk
tempurung yang biasa digunakan untuk
memberi minum merpati kesayangannya.
Pada hari Jum'at di bulan Sapar
menjelang bulan purnama sekitar tanggal
belasan pada kalender Jawa. Ki Wirosuto
beserta keluarganya mengalami musibah,
yaitu tertimbun runtuhan gua tempat mereka
tingga dan akhirnya terkubur hidup-hidup.
Karena jenazah keluarga tersebut tidak dapat
diketemukan oleh penduduk sekitar, maka
mereka dinyatakan hilang. Kematian Ki
Wirosuto dan keluarga tersebut telah
menimbulkan
kepercayaan
masyarakat
setempat bahwa jiwa atau arwah mereka
masih menghuni dan menguasai Gunung
Gamping.
Penduduk
mempunyai
kepercayaan bahwa putra-putri Ki Wirosuto
mempunyai kekuasaan tertentu.
Raden Bagus Gombak dan Raden
Bagus Kuncung bertugas menguasai semua
kekayaan yang tumbuh di Gunung Gamping.
Dua orang putrinya yaitu Embok Rara
Ambarsari dan Ambarsekar menguasai air
dan bunga-bunga. Sedangkan kedua orang
pembantunya, yaitu Kyai dan Nyai Brengkut
menguasai pembakaran batu gamping yang
dilakukan penduduk di daerah gamping.
Sedangkan Ki dan Nyi Wirosuto sendiri
menguasai keseluruhannya. Ini berarti
bahwa siapapun yang akan memanfaatkan
batu-batu gamping di daerah itu harus
mendapat ijin dari Ki dan Nyai Wirosuto.
Pada awalnya tradisi Saparan yang
dilaksanakan penduduk Gamping dan
sekitarnya dimaksudkan untuk memperingati
jasa dan kesetiaan Ki Wirosuto sebagai abdi
dalem. Akan tetapi pada perkembangannya,
berdasarkan pengalaman dan kepercayaan
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masyarakat setempat. Kegiatan tersebut
berubah menjadi upacara untuk mohon
keselamatan dari Ki Wirosuto beserta
keluarga yang menguasai Gunung Gamping.
Konon ceritanya, banyak sekali terjadi
korban kecelakaan manusia dan peristiwa
tersebut sering terjadi di bulan Sapar.
Sehubungan dengan itu konon Sri Sultan
memerintahkan agar diadakan sesaji setahun
sekali berupa penyembelihan bekakak pada
bulan Sapar sebagai pengganti korban
manusia. Upacara ini dimaksudkan agar
tidak terjadi lagi korban jiwa.
Tradisi ini dimulai pada malam
harinya (Kamis malam) dengan penyerahan
bekakak dan kelengkapan lainnya kepada
kepala desa di balai desa Ambarketawang.
Malam itu juga dilanjutkan dengan acara
tirakatan. Selanjutnya pada siang harinya di
lapangan balai desa Ambarketawang
disajikan berbagai kesenian tradisional
persembahan dari warga. Kemudian
dilanjutkan dengan arak-arakan menempuh
jalan sepanjang kurang lebih 2 km menuju
kawasan Gunung Gamping dimuali pada
pukul 14.00 WIB (kirab temanten bekakak),
sedangkan untuk penyembelihan bekakak
dilakukan pada pukul 16.00 WIB.. Di tempat
inilah oleh mereka diyakini sebagai tempat
wafatnya Ki Wirosuto, dan di tempat ini
pula mereka akan melakukan tradisi
pengorbanan bekakak. Sejak itulah tradisi
Saparan Bekakak menjadi sebuah rutinitas
tahunan yang dilaksanakan di Desa
Ambarketawang.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tujuan Pelestarian Budaya Bekakak
Kebudayaan
suatu
bangsa
di
manapun berakar dari kebudayaan lama
yang dihasikan oleh nenek moyangnya.
Menurut Koentjaraningrat (1985:19), kata
kebudayaan berasa dari bahasa sansekerta,
kata buddayah yang merupakan jamak dari
kata budhi yang berarti budi atau akal.
Zoetmulder
(dalam
Koentjaraningrat,
1976:19) menyebut budaya sebagai suatu
perkembangan dari majemuk budi-daya,
artinya daya dari budi, kekuatan dari akal.
Perwujudan kebudayaan dapat dibagi
menjadi tiga bagian, yang pertama,
kebudayaan sebagai suatu kompleks,
gagsan, nilai, norma, dan peraturan. Kedua,
kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya
manusia. Ketiga, wujud kebudayaan tersebut
menjadi obyek telaah para ahli baik sastra,
filologi, ilmu sosial, sosiologi, antropologi,
maupun
arkeologi
sehingga
dalam
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kebudayaan tercermin kembali nilai-nilai
yang berkaitan dengan peran anggota
masyarakat. Hal tersebut misalnya terwujud
dalam bentuk-bentuk doa, upacara-upacara
keagamaan, cerita-cerita rakyat, dan adat
istiadat (Koentjaraningrat, 1990:40).
Koentjaraningrat
(1990:186)
menyebutkan tujuh unsur kebudayaan
mencakup:
a.)
bahasa,
b.)
sistem
pengetahuan, c.) organisasi sosial, d.) sistem
peralatan hidup dan teknologi, e.) sistem
mata pencaharian hidup, f.) sistem religi, g.)
kesenian.
Mengenai pelestarian budaya local
dalam hal ini tradisi Saparan Bekakak,
Jacobus
Ranjabar
(2006:114)
mengemukakan bahwa pelestarian norma
lama bangsa (budaya lokal) adalah
mempertahankan nilai-nilai seni budaya,
nilai tradisional dengan mengembangkan
perwujudan yang bersifat dinamis, luwes
dan selektif, serta menyesuaikan dengan
situasi dan kondisi yang selalu berubah dan
berkembang.
Salah satu tujuan diadakannya
pelestarian budaya adalah juga untuk
melakukan revitalisasi budaya (penguatan).
Mengenai revitalisasi budaya Prof. A.
Chaedar Alwasilah mengatakan adanya tiga
langkah, yaitu :
1. Pemahaman
untuk
menimbulkan
kesadaran
2. Perencanaan secara kolektif
3. Pembangkitan kreatifitas kebudyaaan.
Budaya saparan bekakak yang biasa
dilaksanakan masyarakat Ambarketawang
Gamping Sleman setiap tahunnya pada
bulan sapar menjelang bulan purnama
penanggalan Jawa dimaksudkan untuk:
1. Melestarikan
nilai-nilai
budaya
tradisional
2. Meningkatkan dan menjaga sifat
kegotong-royongan, persaudaraan, serta
kerukunan masyarakat di wilayah Desa
ambarketawang.
3. Untuk
menarik
wisatawan
baik
wisatawan domestik maupun manca
negara
Hal ini seiring dengan pembangunan
bidang kebudayaan sering dihubungkan
dengan kegiatan pariwisata. Kebudayaan
dikemas semenarik mungkin untuk dijual
kepada wisatawan. Kegiatan kebudayaan
ditampilkan untuk memberikan nilai tambah
bagi perekonoman masyarakat sekitar
disamping itu juga untuk membimbing
masyarakat kepada kehidupan yang lebih
ideal dan mengutamakan harmonisasi
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dengan
mengedepankan
kemanusian.

nilai-nilai

Nilai-Nilai Akidah
Berbicara masalah akidah, kita harus
memahami terlebih dahulu akan pengertian
dari akidah itu sendiri. Menurut bahasa
akidah berasal dari kata ‘aqdan yang berarti
ikatan yang kokoh (Yunahar Ilyas, 2002:1).
Sedangkan secara istilah adalah perkara
yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati,
mendatangkan ketentraman jiwa dan tidak
tercampur dengan keraguan sedikitpun
menurut Hasan al-Banna dalam Yunahar
Ilyas (2002:1). Dalam akidah Islam dikenal
dengan tauhid atau keesaan Allah SWT
dimana didalamnya mencakup rukun iman
yaitu:
1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada Malaikat
3. Iman kepada Kitab-Kitab
4. Iman kepada Nabi dan Rasul
5. Iman kepada hari kiamat
6. Iman kepada qodho dan qodar
Karena iman merupakan keterikatan
seorang manusia kepada Allah SWT yang
lahir dari perjanjian yang kokoh dan kuat,
menuntut untuk dipenuhi dan dipelihara
serta hanya ditujukan kepada Allah tidak ada
lagi yang diyakini didalam hati kita kecuali
Dia, Allah SWT memberikan petujuk untuk
meneguhkan diri manusia agar tidak
berpaling selain pada-Nya: "Orang-orang
yang mempersekutukan Tuhan, akan
mengatakan: Jika Allah menghendaki,
niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak
mempersekutukan-Nya dan tidak (pula)
kami mengharamkan barang sesuatu apa
pun. Demikian pulalah orang-orang yang
sebelum mereka telah mendustakan (para
rasul) sampai mereka merasakan siksaan
Kami.
Katakanlah:
Adakah
kamu
mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga
dapat kamu mengemukakannya kepada
Kami? Kamu tidak mengikuti kecuali
persangkaan belaka, dan kamu tidak lain
hanya berdusta."(QS.Al-An’am:148)
Implementasi dari sebuah keimanan
dan ketundukan kepada Allah SWT sebagai
sang pencipta dituangkan dalam bentuk
ibadah, ibadah inilah yang menjadi ritual
umat Islam untuk mendekatkan diri kepada
Allah SWT sebagai sang pencipta. Ibadah –
ibadah tersebut ada yang tertuang dalam
rukun Islam yaitu:, syahadat, sholat, puasa,
zakat dan haji.

Barang siapa memalingkan satu
bentuk ibadah kepada selain Allah maka dia
telah musyrik berdasarkan firman Allah:

B.
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"Dan barang siapa menyembah
tuhan yang lain disamping Allah padahal
tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu,
maka sesungguhnya perhitungannya di sisi
Tuhan-Nya. Sesungguhnya orang-orang
yang kafir itu tidak beruntung" (QS. AlMu'minun :117)
Nilai-nilai akidah yang menjadi
terganggu dengan adanya kegiatan Saparan
Bekakak adalah terkikisnya keyakinan atau
keimanan masyarakat sekitar yang mayoritas
umat Islam dari prosesi persembahan
penyembelihan bekakak untuk arwah yang
senantiasa menggangunya disekitar Gunung
Gamping. Disamping itu juga dilihat dari
sisi pelaksanaan kegiatan tersebut sangat
menggangu kegiatan ibadah sholat bagi
masyarakat yang mau melasanakan ibadah
sholat jum’at.
III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan
metode
deskriptif-kualitatif
dengan
pendekatan rasionalistik. Metode kualitatifrasionalistik ini didasarkan atas pendekatan
holistik berupa suatu konsep umum (grand
concepts) yang diteliti pada objek tertentu
(spesific
object),
yang
kemudian
mendudukkan kembali hasil penelitian yang
didapat pada konsep umumnya. Paradigma
penelitian kualitatif diantaranya diilhami
falsafah rasionalisme yang menghendaki
adanya pembahasan holistik, sistemik, dan
mengungkapkan makna dibalik fakta
empiris sensual. Secara epistemologis,
metodologi penelitian dengan pendekatan
rasionalistik menuntut agar objek yang
diteliti tidak dilepaskan dari konteksnya atau
setidaknya objek diteliti dengan fokus
tertentu,
tetapi
tidak
mengeliminasi
konteksnya.
Pengumpulan data menggunakan
pendekatan studi observasi dan literature
(pustaka), yang bersumber langsung hasil
riset observasi penelitian onjek juga
bersumber dari sejumlah literatur yang
meliputi buku-buku yang dapat mendukung
isi penulisan, artikel media massa, dan
penelusuran literatur on-line (situs website)
yang bersifat menambah wahana keilmuan
sebagai penunjang topik pembahasan.
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IV. PEMBAHASAN
A. Budaya Bekakak dan Kepercayaan
Masyarakat Gamping dan Sekitarnya
Tradisi
Saparan
Bekakak
Ambarketawang
Gamping
merupakan
warisan nenek moyang secara turun temurun
dari jaman dahulu hingga sekarang
merupakan suatu keharusan untuk tetap
melaksanakannya setiap satu tahun sekali
pada hari Jumat, bulan Sapar antara tanggal
10 – 20 kalender Jawa, pada pukul 14.00
WIB (kirab temanten bekakak), sedangkan
untuk penyembelihan bekakak dilakukan
pada pukul 16.00 WIB. Oleh karena itu
untuk hari pelaksanaan upacara sudah tidak
dapat diubah. Ketetapan tersebut sudah
diberlakukan sejak jaman nenek moyang
warga Desa Ambarketawang karena tanggal
tersebut dianggap merupakan hari baik.
Dalam pelaksanaan kegiatan Saparan
Bekakak sempat terjadi polemik mengenai
penetapan waktu yang biasa dilaksanaka
pada hari jum’at, sebagian masyarakat yang
mayoritas muslim menginginkan agar
pelaksanaan diganti hari selain hari Jumat,
dikarenakan pada Jumat akan menggangu
kegiatan ibadah Sholat Jumat yang wajib
dikerjakan oleh umat muslim laki-laki.
Namun hal itu ditolak karena akan
melunturkan tradisi yang sudah berjalan
sejak dulu, dengan demikian kegiatan
Saparan
Bekakak
Gamping
tetap
dilaksanakan sesuai ketentuan yang sudah
ditetapkan.
Keyakinan menjalankan kegiatan
sesuai dengan tradisi yang telah ditetapkan
sejak jaman dulu diperkuat dengan
keyakinan masyakat terhadap hal itu, dengan
demikian
bukan
ritual
budayanya
dilestarikan akan tetapi keyakinannya yang
diperkuat.
Dilihat
dari
sejarah
perkembangan religi masyarakat Jawa
dimulai sejak jaman prasejarah, mereka
percaya bahwa disamping segala roh yang
ada tentu ada kekuatan paling berkuasa dan
lebih kuat dari manusia, maka untuk
menghindarkan gangguan dari roh itu maka
penduduk
setempat
memuja-mujanya
dengan
jalan
mengadakan
upacara
(Herusatoto, 2001:88).
Dengan
diadakannya
kegiatan
Saparan Bekakak, masayarakat desa
Ambarketawang Gamping secara bersamasama memohon kepada Tuhan melalui
kegiatan Saparan Bekakak, agar seluruh
warga diberi keselamatan, dijauhkan dari
sambikolo atau bencana-bencana atau halhal yang akan mengancam keselamatan
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warga Ambarketawang dan seluruh isinya
(Pemprov.DIY, 1996/1997). Jadi pada
dasarnya kegiatan Saparan Bekakak ini
cukup
melekat
pada
masyarakat
Ambarketawang Gamping yang memiliki
keyakinan
dan
keharusan
untuk
melaksanakan ritual tersebut dengan
beberapa
alasan
yang
mendukung,
diantaranya adalah alasan keyakinan dan
alasan juga budaya adalah sebagai berikut:
1. Diantara alasan keyakinan adalah a)
untuk mengenang jasa dan kesetiaan Ki
Wirosuto yang meninggal dunia secara
misterius dalam menjalankan tugas
menunggu bekas Pesanggrahan Kraton
Ambarketawang atas dhawuh dalem Sri
Sultan HB I, selain itu juga dimaksudkan
oleh masyarakat setempat mengharap
keselamatan agar terhindar dari segala
macam
bencana,
karena
Desa
Ambarketawang adalah desa yang
dikelilingi perbukitan kapur sehingga
dulu sebagian besar masyarakat setempat
menggantungkan
hidupnya
sebagai
penambang batu kapur. b) Untuk itu
melalui kegiatan saparan Bekakak ini,
dimaksudkan untuk dipersembahkan
kepada dhayang penunggu Gunung
Gamping agar dalam pengambilan batu
kapur diberi keselamatan karena
mengingat dalam proses penambangan
batu kapur memiliki resiko bahaya yang
sangat besar. c) Merupakan ungkapan
terima kasih, kebahagiaan, serta rasa
syukur kepada Tuhan YME karena telah
memberi keselamatan tanpa ada bencana
yang meninpa desa dan seluruh isinya.
2. Alasan budaya adalah a) untuk
memperkaya dan melestarikan tradisi
dalam rangka menarik wisatawan,
sehingga mampu memberikan nilai
ekonomi bagi masyarakat. Dalam
pelaksanan Saparan Bekakak dikemas
sedemikian rupa dan dalam setiap
kirabnya memberikan inovasi setiap
tahunnya agar menarik wisatawan baik
dalam maupun luar negri. b) Kegiatan
Saparan Bekakak merupakan kalender
event tahunan Dinas Pariwisata Sleman
B.

Dampak
Pelaksanaa
Saparan
Bekakak
1. Sisi Keyakinan
Keyakinan sesorang dalam segala hal
tidaklah mudah untuk ditinggalkan, apalagi
keyakinan tersebut sudah mengakar didalam
hati seseorang manusia sudah barang tentu
sulit urntuk dipisahkan. Apabila keyakinan
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tersebut positif yaitu keimanan kepad Allah
SWT itulah yang harus dipertahankan,
namun apabila keyakinan itu negatif hal
inilah yang harus dimusnahkan.
Dari kegiatan saparan bekakak di
Ambarketawang Gamping Sleman paling
tidak ada empat hal yang menjadikan
keyakinan
masyarakat
yang
harus
dipisahkan diantaranya:
a. Prosesi ritual dengan menggunakan
sesaji dan ritual bakar kemenyan. Hal ini
didalam ajaran agama Islam dilarang.
b. Penyembelih bonek pengantin bekakak,
menjadikan sebuah keyakinan bagi
masyarakat sekitar bahwasannya ritual
tersebut
merupakan
upacara
persembahan untuk arwah penghuni
gunung gamping agar terjadi petaka bagi
manusia.
c. Simbol ajaran Islam dalam pembacaan
doa pada upacara penyembelihan yang
dilanjutkan
dengan
mengucapkan
basmalah pada penyembelihan bekakak.
d. Ngalap berkah yaitu mempercayai
dipotong kecil-kecil tubuh pengantin
bekakak yang terbuat dari ketan itu
kemudian dibagikan pada masyarakat
yang hadir dalam pagelaran itu dipercaya
akan mendapatkan berkah, keselamatan,
dan rejeki
Keempat
hal
inilah
sangat
bertentangan
dengan
ajaran
Islam,
bahwasannya tidak ada yang wajib disembah
selain Allah SWT. Dan apabila kita
menyembah
selain
Allah
atau
menduakannya, maka perbuatan tersebut
termasuk syirik atau menyekutukan Allah
SWT. Perbuatan syirik inilah merupakan
perbuatan dosa besar dan Allah tidak akan
mengampninya selagi orang tersebut
kembali kejalan yang lurus. Tidak sematamata Allah menciptakan malaikat, jin dan
manusia semata-mata untuk sujud kepadaNya.
Tradisi Saparan Bekakak dilihat dari
aspek keyakinan atau keimanan dapat
berdapak pada keimanan seseorang baik
langsung maupun tidak langsung. Selain itu
keyakinan ini akan terus diturunkan kepada
anak cucu kita nantia apabila tidak
diimbangi dengan penanaman pemahaman
akidah yang kuat terhadap generasi muda.
Yang pada akhirnya mereka akan
mengganggap ritual tersebut merupakan
ritual Islam yang harus dilaksanakan agar
senantiasa umat manusia terhindar dari
marabahaya.
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Dari hal inilah paling tidak tokoh
agama memberikan penjelasan yang baik
bahwa
kegitan
tersebut
merupakan
pagelaran budaya saja bukan dimaknai
sebagai sebuah ritual keagamaan. Dengan
demikian prosesi yang berbau keagamaan
harus dihilangkan dalam kegiatan tersebut.
2. Sisi Pelaksanaan Kegiatan
a. Kirab Pengantin Bekakak
Kirab juga berasal dari bahasa Jawa
dikirabke yang berarti diarak atau dibawa
keliling. Kirab juga mempunyai makna yaitu
perjalanan bersama-sama atau beriring-iring
secara teratur dan berurutan dr muka ke
belakang suatu rangkaian upacara adat,
upacara keagamaan, dan sebagainya. Selain
itu definisi lain menyebutkan bahwa kirab
itu sama dengan pawai untuk memperingati
suatu acara sakral sehingga sebagian
masyarakat melakukan kirab ini.
Tahap kirab pengantin bekakak ini
merupakan pawai atau arak-arakan yang
membawa joli pengantin bekakak menuju
ketempat
penyembelihan
untuk
dikorbankan. Arak-arakan atau pawai
dimulai pukul 14.00 WIB. Joli untuk
diletakkannya sepasang boneka pengantin
bekakak yang dihiasi dengan kelapa muda
atau cengkir dengan janur, serta kembar
mayang dan gagar mayang, dipikul oleh
prajurit berseragam merah menggunakan
ikat kepala, serta celana pendek hitam
berlapiskan kain jarit atau batik. Dalam joli
sepasang boneka pengantin bekakak terdapat
juga berbagai macam sesaji.
Walapun kegiatan ini dilaksanakan
pada pukul 14.00 WIB akan tetapi persiapan
dilaksanakan sebelum jam tersebut, apalagi
kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari
jum’at. Untuk itu bagi masyarakat yang
kadar keimananya kurang mereka akan
memilih untuk tidak sholat Jum’at karena
beranggapan, sholat jum’at itu ada setiap
minggunay sedangkan kegiatan ini hanya
ada satu kali dalam setahun.
Hal inilah bisa menjadikan keyakinan
orang dalam beribadah hilang. Dengan
demikian alangkah baiknya kegiatan ini
dilaksanak pada hari lain selain hari Jum’at
yang penting ritual budayanya bisa
dijalankan dengan baik.
b. Penyembelihan Pengantin Bekakak
Tahap selanjutnya adalah merupakan
tahap pelaksanaan penyembelihan atau
pemotongan sepasang pengantin bekakak.
Apabila arak-arakan atau pawai telah sampai

5

KHASANAH ILMU, VOL.III NO.1 MARET 2012

di Gunung Gamping, maka joli pertama
yang berisi sepasang pengantin bekakak,
diusung ke arah mulut Goa (sekarang
berwujud panggung ubin setinggi 2,5 meter
dan lebar ±7,5 meter) dan ulama yang
bertugas member isyarat agar joli yang
berisi
sepasang
pengantin
bekakak
diberhentikan
dan
diletakkan
diatas
panggung tersebut, dan ulama yang
ditugaskan lalu memanjatkan doa agar acara
penyembelihan bekakak berjalan lancar.
Penyembalihan dilakukan sore hari ketitar
jam 16.00 WIB oleh Kepala Desa
Ambarketawang dengan menggunakan
surjan bewarna biru, memakai ikat kepala
yang disebut blangkon, serta menggunakan
kain jarit.
Prosesi ini juga mengganggu bagi
masyarakat yang ingin melaksanakan sholat
asyar dan tertarik pada kegiatan ini sehingga
mereka lebih memilih untuk melihat
kegiatan tersebut. Padahal waktu shalat
asyar sangatlah singkat. Dengan demikian
apabila kegiatan ini dilakukan pagi hari
sehingga acara dapat sesesai sebelum
dhuhur.
V. KESIMPULAN
Pelestarian budaya terkadang dapat
menimbulkan pergeseran akidah seseorang
apalagi orang tersebut tidak dibentengi
dengan keimanan yang kuat dan memaknai
ritual tersebut sebagai kegiatan buadaya

ISSN 2087-0086

bukan kegiatan keagamaan. Untuk itu harus
ada kompromi dalam pelaksanaan kegiatan
buadaya agar tidak bersentuhan dengan
kegiatan
keagamaan
sehingga
tidak
menimbulkan pergeseran keyakinan atau
keimanan pada masyarakat. Seperti halnya
yang terjadi pada kegiatan saparan bekakak
yang menimbulkan pergeseran nilai akidah
baik
dari
sisi
keyakinan
yang
menjerumuskan kepada kemusrikan maupun
dari sisi pelaksanaan yang mengganggu
terhadah keinginan seseorang untuk
beribadah kepada Allah.
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