BAB IV
PENGARTIH UPACARA

A-

S'PITAN

Pandangan Magyarakat Terhadap Upaeara Supltan

Berdasarkan pengamatan dan penelltian

terhadap

upacara supltan sebagalmana yang telah dlpaparkan pada

bab sebelum 1n1. Dl
agama

ada unsur-unaur
atau kepereayaan pada upacara tereebut.l Unsurmana nampaknya

unsur yang domlnan dalam acara Bupltan pada maeyarakat
Desa MoJogebang antara

Ialn anlmlsme dan Islam.

Menurut Drs. H. Abu Ahmadl bahwa teorl

anlmleme

ini dikemukakan pertama kall oleh Taylor Valtu seorang
earJana aIlran evoloelonlsme bangsa Inggrls yang
menyatakan bahwa eegala eesuatu yang ada dl

dunla lnl

aemuanya bernyawa. Badan-badan dan

dalam

halus

1n1

ada yang melekat pada dlrl aeseorang yang dlnamakan
roh atau Jlwa. Ada pula yang tldak melekat pada badan
seseorang melalnkan tlnggal pada suatu tempat,
mlsalnya genderuwo, lelembut, demlt, memedl, danyang
dan laln-laln.

l0bservasi, pada tanggal 25 llaret
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1997
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Kepercayaan 1nl dlpeluk oleh bangea_bangaa yang

maslh rendah taraf kenaJuannya

(mae1h

prlm1tlf)

bangsa-bangEa yang belum mengenal agama

Juga

Al]ah (eepertl

bangsa Arab eebelum Ielam).

Mereka percaya kepada roh-roh ltu
dapat
memberlkan manfaat kepada kehldupan manuela, Berta
dapat dlmlnta pertolongannya bagl kehldupan manusla dl
dunla.

Miealnyar or&rrg

menyembah

pohon berlngln

dan

batu-batu, dleebabkan karena mereka percaya
bahwa pohon dan batu 1tu memlllkl roh (ada rohnya) dan
memuJa

dapat membuat kepada mereka dalan hal_ha1 yang mereka
kehendakl. Demlklan pula penyembahan terhadap benda_
benda laln sepertl batu beearr Bpc6, Eunung, blnatang,
sungal, sendang, pohon-pohon besar dan laln_Ialn.

Maka apablla dlpandang darl bentuknya anlmlsme
1tu boleh Juga dlsebut Juga agama, karena anlmleme
mempunyal elfat-elfat

yang menyerupal elfat_elfat

agama, mlsalnya:

1. Dalam anlmleme orang mempercayal kepada barang galb
dan barang yang bereifat rohanl
2. MemuJa dan memuJl kepada kekuatan dan kekuaeaan
yang maha tlnggl untuk mendapatkan limpahan kaelh
aayang dan kebahaglaan manuela.
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3. Ineyaf akan kelemahan manuela, eehlngga
dengan rela dan patuh menyadarkan dlrl

mereka

kepada

kekuatan ealb atau roh tersebut.

D1 eamplng anlmleme 1tu mempunyal elfat-slfat
keagamaan, anlmleme Juga merupakan

flleafat

(pandangan

hldup) bagl orang-orang prlmit1f, sebab anLmlsme Juga
meneoba menerangkan dengan akal plklran
segala
keJadlan yang dlhadapl oleh orang prlmltlf.2
Sedangkan menurut

masayrakat prlmltlf

Prof. Dr. Harun Nasutlon

laln yang berpendapat bahwa

pada
€,emua

benda, balk yang bernyawa ataupun yang mempunyal roh.

Fahan lnl
mempunyal

dlsebut anlmleme, darl kata lat1n yang
artl Jlwa. Sungguhpun maeyarakat aerupa 1nl

telah percaya pada roh-roh, roh ltu bagl mereka bukan
roh eebagal yang klta ketahul. Sebagal maeyarakat
prlmltlf lalnnya mereka Juga belum dapat dengan Jelas
antara apa yang eeharuenya dleebut
materl dan apa yang dleebut roh. Bagl mereka roh 1tu
tereueun bagl euatu zat atau materl yang halue sekaIl,
memperbedakan

yang dekat menyerupal uap atau udara.3

2H. Ab,
3H"

1989,

hal.

rrn
26

Ahmadi, Parbandinoan

Aoama,

PT. Rineka Cipta, Jakarta,

Nasution, Falsafah

Aoama,

Bulan Bintang, Jakarta,
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BlIa dlamatl aecara cermat, maka unsur-ungur
anlmleme dan Ie1am merupakan unaur yang pal1ng
menonJol pada pelaksanaan upecara supltan yang
dilakukan oleh maayarakat Desa MoJogebang. Dalam poIa
umum acara yang mereka 1akukan yang terdlrl

darl

peeerta upacara, doa dan hldangan atau eaJlan-eaJlan,

dl dalamnya

menunJukkan adanya

unsur-unsur

anlmlsme

dan Ielam sekaligue.

Pada upacara eupltan, Var]g menJadl pesertanya
bukan sekedar darl orang-orang yang maslh hldup saJa,
tetapl turut Juga orang-orang yang sudah nat1, Varrg

dlsebut dengan roh-roh reruhur (roh-roh para nenek
moyang). Mereka yang dlmakeud dengan roh-roh leruhur
adalah para pendahulu mereka yang eudah matl dan
pernah berJasa dalam mendtrlkan eebuah deea atau yang
merambah

hutan untuk pemuklman, yang kemudlan dleebut

dengan danyang desa.

Kemudlan yang pernah mendlrlkan eatu keraJaan
dan berJasa daram memakmurkannya. Juga para warl-warl

dan tokoh-tokoh

yang dlanggap berJasa dalam
menyebarkan rsram dl tanah Jawa. Bahkan Nabl Muhammad
Saw. eebagal penyebar Ielan dl seluruh dunla. Dl
agama

eamplng roh-roh leluhur yang menJadl penghunl alam

sekltar,

roh penghunl rumah, roh penghunl hutan, roh
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penghunl Jembatan dan sebagalnya.

darl peserta yang dlundang dan
mellbatkan roh-roh leluhur, maka Je1ae bahwa Eemua lnl
Dlllhat

adalah unaur anlmleme. Meeklpun dt dalannya termaeuk
tokoh-tokoh Is1am. Selain ltu kalau dillhat darl uJub
dan doa-doa yang dlbaca, maka lnl adalah unsur Islam.
Mesklpun dl dalam bermakeud untuk dlpereenbahkan
kepada roh-roh para leluhur atau roh para nenek moyang
dan danyang deea.

DaIam upacara suptlan eerlng dllakukan oleh
masyarakat MoJogebang yang dlsebut dalam bab 1n1.

Maka

ungur-unsur anlmleme dan unsur Islam dapat dlkemukakan
sebagal berlkut:

a. AIat dan earana upacara
1. Tombak
AIat yang diperEunakan adalah merupakan
salah satu alat yang dlpergunakan waktu
peperangan pada zaman dulu yang merupakan
tombak. Tombak tereebut dlbungkue dengan kaln
putlh agar tldak kellhatan dlgeratannya dl kaelh
padl gatu uIl. Menurut rlwayatnya pada waktu
dahulu banyak vang menggunakan tombak. Sehlngga

tombak tersebut menJadl lambang kebeearan bagl
maeyarakat Deea MoJogebang.
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2.

Nae1,/"bunder,.

Nasl tereebut dlletakkan dl atae .,bundar,.
dlberl ikan tahu dan tempe yang sudah dlgoreng
"bundar" adarah nama ealah satu tempat
yang

nael
terbuat darl keramlk yang menyerupal plrlng
beear bundar lnl hanya dlpergunakan pada waktu
upacara aupltan eaJa.
3. Nasl kerucut
Nael lnl dlletakkan dl atae tempeh yang
dlberl beraneka macam, tempe, tahu, teLur, dl
atas kerucut dlberl panggang ayarn. Nasl kerucut
lnl dlgunakan waktu upacara saJa.
4. Bubur merah dan bubur putlh
Di slnl bubur merah dan bubur putlh
dlletakkan pada plrlng dlalasl dengan daun
Pleang. Bubur putlh dlsaJlkan sebanyak empat,
bubur merah dlsaJlkan empat rlrlng, dan bubur
yang berwarna merah 1n1 Juga eebanyak
empat
plrlng. HaI 1nl dllakukan pada upacara EaJa.
5. Pohon abar
lnl merupakan sarana dalam upacara.
Karena pohon abar lnl dlanggap mempunyal seeuatu
Pohon

yang mempunyal kekuatan yang ga1b. sehlngga pada

waktu pendukung upacara atau pengamat upacara
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Juga yang latn-laln berkumpul d1 bawah pohon
abar tersebut.

6.

Perkuburan

Salah eatu tempat pemuJaan yang eangat
mulla bagl kalangan pendukung upacara. Tempat
pemuJaan lnl

dlberl

nama pucangan. Menurut

cerl-tanya bahwa tempat 1nl dulu maelh berupa
hutan aklbat kedatangannya Jawara eaktl yang
datang darl daerah laln dan bermuklm dl eln1.

PemuJaan terhadap kuburan

perbuatan yang

an1m1sme. D1 dalam

merupakan

pada roh-roh

leluhur mereka anlmlsme 1tu memlnta pertolongan
melalu1 kuburan kepada roh-roh leluhur mereka,
karena dengan Ja1an yang demlklan ltulah menurut
anggapan mereka

blea tercapal apa yang

Sedang darl

dlmakeud.

Begl Islamnya mlnta kepada

A1lah. Karena setlap orang mlnta eeeuatu kepada
A1lah, maka Allah akan memberlnya. Oleh eebab

ltu Allah memberl elfat pengaelh.
b. Rltus upacara
1. Menabur bunga
HaI lnl

merupakan euatu tlndakan yang

an1m1sme. Karena dalan penaburan bunga lnl
merupakan ealah aatu lambang

darl tradlsl

agama
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Hlndu eehlngga eampal sekarang meeklpun yang
melakeanakan darl kalangan orang-orang 1tu
sendlrl, tetapl tradlel Hlndunya naelh terbawa.
HaI yang demlklan ln1 eullt dlrubah.

2.

Membakar kemenyan

Stste1ah pembacaan tahltl

berakhlr,

yang selanJutnya adalah membakar

maka

kemenyan.

Membakar kemenyan tereebut adalah salah satu

darl pelaku upacara. Makeud dan tuJuannya darl
pada membakar kemenyan tersebut
untuk
mendatangkan roh-roh leluhur

mereka.

Karena

sepertl 1n1 leblh mudah dalan
menghltung banyaknya eeeaJen, oleh sebab 1tu
mereka eelalu menberlkan pertolongan bagl elapa
dengan Jalan yanEr

yang membutuhkan atau memerlukan.

e. Keyaklnan
Mereka mempunyal euatu keyaklnan yang kuat.

Keyaklnan tersebut eudah dltanam eeJak kec1l.
Mereka Juga mempunyal keyaklnan apablla tldak
melakeanakan upacara supltan akan terkena muelbah

yang datang darl Allah. Saklng kuatnya keyaklnan
mereka eampal elea naelnya yang eudah dlkerlngkan,
eela1u berhatl-hatl dalam memperEunakannya agar
tldak tertlmpa muslbah.
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Kepercayaan tentang datangnya muelbah yang

akan menlmpa aeaeorang 1tu beraeal darl eebuah
eerlta. Sehlngga kalau Begeorang eudah mempunyal
keyaklnan yang kuat, maka suIlt raganya untuk
dlgoyahkan. Apablla sudah percaya bahwa muslbah 1tu

paetl akan terJadl pada eetlap manusla.
Demlklan pula halnya masyarakat

dengan

upacara supltannya, eehlngga ln1 maslh dllestarlkan

pada dasarnya mereka sullt

untuk

menerlma

perubahan-perubahan baru d1 maeyarakat. Karena

menglngat ha1 ltu

berfungel sangat beear bagl
masyarakat dan keseJahteraan ataupun dalan
memberlkan rlzkl yang sudah menJadl keyaklnan
mereka

B- Penganrh Terhadap Kehldurnn
Adanya upacara supltan oleh maeyarakat

Deaa

MoJogebang Kecamatan Kemragl Kabupaten MoJokerto,

ternyata

menlmbulkan pengaruh dalam

kehldupan

maeyarakat eetempat.

Dalam hal lnl pengaruh terhadap kehldupan
masyarakai ada dua baglan. Adapun yang dua baglan
tereebut adalah pengaruh poeltlf dan negatlf. Untuk
1eblh Jelasnya penulls akan menguralkan tentang hal-
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hal tereebut dl atae eebagal berlkut:
1. Pengaruh poeltlf
Darl eegl agama, pada up&cara eupltan
dart
Karena kalau dlllhat
berfungel posltlf.
baeaan-bacaan yang mereka baea semua

ltu

bereumber

darl Kltab SucI al-Qur'an yaltu bacaan:

oill U6 ):; '-4x\ V1i)r*
Darl 6eg1 ekonoml, akan mendapatkan lncome.
Karena pada waktu akan menJelang upacara supltan,
banyak sekall para warga membuat kue untuk dlJual
kepada para pengunJung yang akan datang nantlnya.
Keberuntungan bagl para pedagang pada waktu
pelaksanaan pada waktu upacara eupltan. Anehnya
para pedagang ltu menJual semacam rengglnang yang
berukuran besar, kue ladu yang berukuran panJang
25 cm, berbentuk eepertl kerueut. Kebanyakan darl
mereka yang menJual rengglnang ltu lar1e terJual.
Karena kue rengglnang dan kue ladu dlJual pada
waktu sebelum dan sesudah waktu upacara supltan
dladakan. DarI eltulah para pendukung (maeyarakat)
Deea MoJogebang, dalam penJualan kue-kue

tadl

para
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pedagang mendapatkan lncome yang tldak
blasanya.

sepertl

Darl eegl soelal, dapat berhubungan langeung
dengan maeyarakat sekltar. Karena pada waktu
sebelum dan eeeudah upacara eupitan ltu

dladakan,

para pengunJung upacara Bupltan ltu banyak yang
berdatangan. Balk darl masyarakat Deea MoJogebang
eendlrl maupun darl maeyarakat eekltar.
Darl segi budaya, dapat menlngkatkan daerah
keparlwisataan. Karena dl samplng masyarakat desa
MoJogebang, ada Juga maeyarakat

sekltar,/darl daerah
1a1n yang mengunJungl upacara supltan tereebut.
Karena mereka ingln mengetahuL leblh dekat tentang
upacara aupltan dladakan. Mereka sangat kagum
eetelah mellhat upacara supltan dladakan. Serta
mempunyal artl bagl mereka nantl seterah kemball ke
daerah asalnya.

Serlng eekall pada waktu upacara oupltan lnl
dladakan, masyarakat darl deerah raln eangat

tertarlk dengan upacara eupltan. DI eamplng ltu dl
Kabupaten MoJokerto umumnya obyek wlsata yang laln
daripada yang Ia1n khususnya dl MoJogebang.
2- Pengaruh

negatlf

Dari segl agama, adanya euatu perpaduan
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antara falam dan anlmleme. Sehlngga dengan adanya
hal tereebut maka terdapat euatu pandangan darl
masyarakat Iuan. Bahwa mereka belum mengetahul
Beeara Jelae, apakah inl seeuatu aJaran yang
dlanJurkan oleh agama? Ataukah hanya euatu haell

darl rekayasa manuela aaJa.
Darl aegi ekonoml, kurang menguntungkan basl
maeyarakat- Karena bagl mereka yang melaksanakan
upacara 6up1tan, harue mengeluarkan blaya yang
tldak eepertl blaeanya. Kalau tldak nereka harue
mencarl blaya Eampal dapat. Atau dengan cara
memlnJam uang pada sanak eaudara atau kepada
orang
laln. Hal lnl kurang balk menurut agama. Karena
agama tldak menghendakl hal-hal yang demtklan.
Dengan kata laln, bahwa yang mempunyal kewaJlban
dlpaksa untuk melakeanakan-

Darl segl eoelal, hanya eebagal tradlsl
taeyakuran saJa. Karena eelaln masyarakat sekltar
yang mengunJungl upacara eupltan 1tu, pengun3qp*
darl luar Juga dlberl auguhan yang berupa nael dan
kue, mereka tldak membedakan antara pengunJung
dengan pelaku upacara. D1 eamplng

1tu unt,uk eallng
kenal mengenal antara eatu dengan yang laln.
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Darl aegl budaya, hanya sebagal komunlkasl
antara daerah dan antar wlLayah, karena d1 luar
masyarakat desa MoJogebang dan maeyarakat eekltar
daerah atau wllayah laln yang mengunJungl upacara

rekreasl eaJa. Mungkln maeyarakat sekltar dan
masvarakat latn,/ wlrayah raln tersebut lngln
mengetahul upaeara aupltan tersebut. Sehlngga
mereka dapat mengunJungl dan berkomunlkael eerta
mellhat langsung upacara aupltan tereebut.

