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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini dilatar belakangi dengan keragaman budaya dan tradisi. Upacara tradisional di 

petilasan Sri Aji Joyoboyo merupakan sebuah tradisi budaya yang diwariskan oleh para leluhur 

masyarakat Jawa. Upacara tradisional di petilasan Sri Aji Joyoboyo telah berlangsung sejak tahun 

1976 yang selalu diselenggarakan pada setiap awal bulan Suro atau tanggal 1 Suro menurut 

penanggalan Jawa. Pelaksanaan upacara di petilasan Sri Aji Joyoboyo dalam prosesinya menggunakan 

tata cara dan perlengkapan seperti yang digunakan 

pada upacara tradisional di kraton Yogyakarta. Yayasan Hondodento dari Yogyakarta merupakan 

pemrakarsa sekaligus pemandu jalanya upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Menang. 

Kondisi demikian menyebabkan penelitian ini menarik untuk dilaksanakan, mengingat upacara 

tradisional 1 Suro dapat berdaptasi terhadap perkembangan zaman hingga saat ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mengetahui sejarah, pelaksanaan, 

masud dan tujuan, serta makna simbolik yang ada pada tradisi ritual sesaji di petilasan Sri Aji 

Jayabaya pada bulan suro di Desa Menang Kecamatan Pagu kabupaten Kediri. 

Data penetian ini menggunakan data metode kualitatif dimana mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan analisa data model 

analisis interaktif  yang memiliki tiga komponen yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan serta verifikasinya. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi ritual sesaji di petilasan Sri Aji Jayabaya pada 

bulan suro di Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri merupakan suatu kegiatan rutin yang 

dilaukan pada tanggal 1 suro dalam hitungan kalender jawa. Tradisi ritual sesaji di petilasan Sri Aji 

Jayabaya pada bulan suro merupakan suatu kegiatan persembahan atau meminta do’a kepada leluhur 

yang bertujuan untuk meminta suatu keberkahan, menghilangkan mala petaka dan rintangan yang ada 

pada diri sendiri. 

 

Kata kunci: Tradisi Ritual Sesaji, Petilasan Sri Aji Jayabaya, Bulan Suro. 
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I. LATAR BELAKANG  

Upacara tradisional di petilasan 

Sri Aji Joyoboyo ini merupakan tradisi 

yang dilakukan secara turun temurun 

dan tetap dilestarikan oleh masyarakat  

Desa Menang sejak tahun 1976 hingga 

sekarang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo 

ini mulai dipugar pada 22 Februari 

1975, menghabiskan waktu 1 tahun 

hingga akhirnya selesai dipugar pada 

17 April 1976, dan selanjutnya 

dilakukan upacara tradisional setiap 

bulan 1 Suro untuk menghormati dan 

mendoakan Sri Aji Joyoboyo 

(wawancara Bapak Suratin sebagai 

juru kunci Sendang Tirto Kamandanu, 

10 November 2017). 

Bagi masyarakat Jawa, bulan 

Suro dalam kalender Jawa dianggap 

sebagai bulan keramat, seperti  yang 

dikatakan oleh R. M Sayid  bahwa 

bulan Suro dianggap salah satu bulan 

yang keramat karena bagi orang Jawa 

yang memiliki pusaka yang berbagai 

macam wujudnya dan dijadikan benda 

berharga itu kemudian dimandikan 

atau disucikan agar menjadi bersih 

atau suci. Bagi mereka yang memiliki 

pusaka tetapi tidak disucikan atau 

dimandikan dan diremehkan maka 

bisa mendatangkan bahaya atau celaka 

dalam kehidupan sehari-hari orang 

yang mempunyai pusaka tersebut 

(1984).     

Warga kemudian dimandikan 

atau disucikan agar menjadi bersih 

atau suci. Bagi mereka yang memiliki 

pusaka tetapi tidak disucikan atau 

dimandikan dan diremehkan maka 

bisa mendatangkan bahaya atau celaka 

dalam kehidupan sehari-hari orang 

yang mempunyai pusaka tersebut 

(1984).     

Oleh karena itu untuk  

menyambut datangnya bulan istimewa 

ini masyarakat Jawa umumnya akan 

mengadakan berbagai bentuk ritual 

dan perayaan. Kegiatan menyambut 

bulan Suro ini telah berlangsung sejak 

berabad-abad yang lalu dan kegiatan 

yang berulang-ulang tersebut akhirnya 

menjadi kebiasaan serta menjadi 

tradisi yang pasti dilakukan di setiap 

tahunnya. Itulah yang  disebut budaya 

dan menjadi ciri khas bagi 

komunitasnya. Salah satu ritual dan 

sudah menjadi tradisi dalam 

menyambut bulan Suro adalah tradisi 

Grebeg Suro. Khusus untuk 

Kabupaten Kediri sendiri. 

      Dalam penelitian ini judul yang 

diambil oleh peneliti adalah Tradisi 

Ritual Sesaji di Petilasan Sri Aji 
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Jayabaya Pada Bulan Suro (Studi 

Kasus Desa Menang, Kecamatan Pagu 

Kabupaten Kediri). 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Bogdan dan 

Taylor (dalam Moelong, 2006) 

mendefinisikan metode kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif berupa 

kata-kata tertulis lisan dari orang-orang 

dan perilau yang dapat diamati. 

Kirk dan Miller (dalam Moelong, 

2006) mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun peristilahannya. 

Menurut Sugiyono (2008:28) 

mengemukan bahwa,  

metode kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada 

kualitatif filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada 

obyek yang alamiah, dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampelsumber 

data dilakukan secara purposive 

dan snowball, tekhnik penelitian 

trianggulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/ kualitatif, 

dan hasil penelitian lebih 

menekannkan makna dari pada 

generalisasi. 

 

Menurut H.B. Sutopo (2002: 89), 

mendefinisikan Penelitian kualitatif 

adalah suatu kegiatan untuk menjawab 

berbagai pertanyaan tentang bagaimana 

dan mengapa (proses dan makna) 

dalam pernyataan nyatanya meliputi 

sejauh mana. Penelitan kualitatif 

digunakan untuk memahami suatu 

fenomena sosial dari susut atau 

perspektif partisipan. 

 

III.  HASIL DAN KESIMPULAN 

Dalam penelitian yang 

dilakukan tentang Tradisi Ritual Sesaji 

di Petilasan Sri Aji Jayabaya pada 

Bulan Suro (Studi Kasus Desa Menang 

kecamatan Pagu Kabupaten Kediri) 

ditemukan beberapa hal yang dapat 

dijadikan fakta-fakta dan bukti yang 

berhubungan dengan rumusan 

penelitian yang dicari. Adapun  hasil 

penelitian antara lain : 

1. Bagaimana sejarah ritual sesaji di 

petilasan Sri Aji Jayabaya? 

Upacara tradisional di petilasan Sri 

Aji Jayabaya diperingati setiap bulan 

Suro, tepatnya pada tanggal 1 Suro. 

Tanggal 1 Suro digunakan sebagai 

tanda kembali ke awal atau kembali 

bersih dan menghindari malapetaka 

serta selalu mendapatkan perlindungan 

dari Tuhan ditahun mendatang. 
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Petilasan Sri Aji Jayabaya dipercaya 

oleh masyarakat sebagai tempat moksa 

dari salah satu raja Kerajaan Kadiri Sri 

Aji Jayabaya. Terdapat berbagai 

macam versi, baik cerita secara 

rasional maupun irrasional yang 

menceritakan bahwa lokasi tersebut 

merupakan tempat moksa Sri Aji 

Jayabaya. Sampai saat ini belum ada 

bukti secara fisik maupun tertulis yang 

menjelaskan tempat tersebut sebagai 

tempat moksa Sri Aji Jayabaya. 

Setelah dipercaya sebagai tempat 

moksa Sri Aji Jayabaya, tempat 

tersebut banyak dikunjungi oleh 

masyarakat baik dari luar maupun dari 

dalam daerah Kediri. Masyarakat Desa 

Menang yang peduli terhadap 

pelestarian budaya tergabung dan 

membentuk sebuah komunitas tradisi 

budaya daerah dengan nama 

“Paguyuban Sri Aji Jayabaya” yang 

nantinya sebagai pengelola dan 

jurukunci petilasan hingga saat ini. 

Secara rutin Paguyuban Sri Aji 

Jayabaya mengadakan kegiatan 

kegiatan ritual tradisi budaya yang 

banyak diikuti oleh komunitas-

komunitas pelestarian budaya lain dari 

luar daerah Kediri. Salah satunya 

adalah Keluarga Besar Hondodento 

yang sekarang ini bernama Yayasan 

Hondodento, yaitu pengunjung 

petilasan sekaligus komunitas yang 

perduli terhadap pelestarian tradisi 

budaya yang berasal dari Yogyakarta. 

Pada awal kedatangan Keluarga Besar 

Hondodento berkunjung ke petilasan 

Sri Aji Jayabaya, kondisi petilasan 

masih berbentuk gundukan tanah 

dengan batu nisan di atasnya dan 

dikelilingi batu bata merah. Keadaan 

petilasan yang demikian, terlihat 

bahwa sebelumnya ada beberapa pihak 

yang berkeinginan untuk memperbaiki 

atau memugar petilasan tersebut yang 

mengalami kegagalan dan tidak 

berkelanjutan. Proses pemugaran 

dilakukan selama ±1 tahun selama 420 

hari, yaitu dari peletakan batu pertama 

pada hari sabtu pahing, 22 Februari 

1975 sampai selesai hari sabtu pahing, 

17 April 1976. Upacara tradisional di 

petilasan Sri Aji Jayabaya mulai 

diselenggarakan pada tahun 1976 

setiap awal bulan Suro, tepat setelah 

petilasan selesai dipugar. Masyarakat 

Desa Menang dibantu oleh Yayasan 

Hondodento dari Yogyakarta untuk 

mengelola upacara tradisional setiap 1 

Suro di petilasan Sri Aji Jayabaya 

hingga saat ini.(Wawancara pada 10 

Nopember 2017) 
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2. Bagaimana tata cara ritual sesaji di 

petilasan Sri Aji Jayabaya? 

Proses pelaksanaan upacara 

tradisional 1 Suro dipetilasan Sri Aji 

Jayabaya diawali dari acara 

pembukaan di kantor kepala Desa 

Menang menuju petilasan dan diakhiri 

di sendang Tirto kamanadanu sebagai 

acara penutup upacara. Pelaksanaan 

upacara di petilasan dibagi menjadi 2 

lokasi. Lokasai pertama berada di loka 

moksa, loka busana dan loka mahkota. 

Lokasi kedua berada di sendang Tirto 

Kamandanu. Susunan acara upacara 

tradisional 1 Suro di loka moksa, loka 

busana dan loka mahkota petilasan Sri 

Aji Jayabaya adalah sebagai berikut. 

Pada pukul 07.00 para pelaku dan 

peserta upacara mengikuti serangkaian 

acara pembukaan yang dilakukan di 

pendopo kantor kepala desa Menang. 

Serangkaian acara pembuka tersebut 

diantaranya adalah sambutan-

sambutan yang dilakukan oleh kepala 

daerah dan pemerintah kabupaten 

Kediri serta ketua panitia 

penyelenggara upacara dan perwakilan 

dari yayasan Hondodento.  

Seluruh pelaku dan peserta upacara 

sampai di tempat pelaksanaan upacara 

pertama di petilasan Sri Aji Jayabaya, 

yaitu: loka moksa, loka busana dan 

loka mahkota pukul 09.45 dan telah 

siap menempati tempat yang telah 

ditentukan. Selanjutnya setelah semua 

pelaku dan peserta upacara siap, pada 

pukul 10.00 pembawa acara memulai 

upacara dengan kata pembuka. 

(Wawancara pada 10 Nopember 2017) 

Setelah hening cipta selesai 

dilakukan, pimpinan rombongan 

upacara melakukan munjuk atur 

menuju ke loka moksa untuk 

menghaturkan maksud dan tujuan dari 

kehadiran rombongan upacara ke 

hadapan sang prabu Sri Aji Jayabaya. 

Acara selanjutnya adalah tabur bunga 

yang dilakukan oleh 16 remaja putri di 

halaman sebelah timur loka moksa 

sebagai tanda penghormatan dan rasa 

syukur atas kehadiran para tamu 

agung dan para leluhur, maka 16 

remaja putri melakukan tabur bunga di 

halaman sebelah timur pamoksan, 

pada pukul 10.20 dilanjutkan dengan 

acara caos dahar yang dilakukan ditiga 

tempat yang berbeda secara 

bersamaan, yaitu di loka moksa oleh 

Kepala Desa Menang, pimpinan ritual 

dan ibu pimpinan panitia, di loka 

mahkota oleh Bapak Carik Desa 

Menang, di loka busana oleh Ibu 

Kepala Desa dan Ibu Carik Desa 

Menang. Secara bersama-sama caos 
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dahar dilakukan dan diiringi oleh 

pembawa bunga dan pembawa payung 

susun satu. (Wawancara pada 10 

Nopember 2017) 

3. Apa saja perlengkapan  yang 

digunakan dalam ritual sesaji di 

petilasan Sri Aji  Jayabaya? 

Di dalam ritual sesaji perlengkapan 

yang digunakan sebagai berikut : 

a. rangkaian pusaka : adalah 

rangkaian yang sakral dimana 

semua pusaka dikeluarkan dan 

dibersihkan untuk disucikan 

dan diiring keliling desa. 

b. payung susun tiga sebanyak 

lima buah : adalah lambang dari 

kesucian semakin tingkat 

payung itu tinggi dan bersusun 

3 mengartikan alam kesucian 

semakin dekat dengan sang 

maha pencipta. Dan 

dipergunakan untuk sarana 

ritual. 

c. payung tidak bersusun : adalah 

mengartikan sebagai tempat 

untuk perlindungan dari bahaya 

alam. Dipergunakan untuk para 

bangsawan atau keluarga 

keraton. 

d. Plooncon : adalah tempat 

wadah pusaka agar pusaka 

terlihat rapi, ploncoon sendiri 

mempunyai arti agar berdiri 

tegak dan tersusun rapi tidak 

boleh sembarangan menaruh 

pusaka atau jimat yang 

disakralkan seperti tombak, 

pedang, keris, dll. 

e. gamelan (Monggang) : adalah 

salah satu alat musik jawa 

seperti kendang, gong, kenong 

dll. Alat ini biasanya dimainkan 

dalam acara” jawa seperti 

dikeraton dan tradisi” dijawa. 

Monggang sendiri adalah nama 

sair atau judul lagu yang 

dikususkan untuk menyambut 

acara keritualan. 

f. Samir : adalah srempang  

sebagai salah satu symbol 

menunjukkan identitas dari 

srempang tersebut atau orang 

yang memakai karena yang 

biasanya menggunakan tersebut 

adalah saudara atau kerabat dari 

keraton. Dan mempunyai arti 

Samir samar ing piker, yang 

artinya kalau kita sudah 

menggunakannya tidak boleh 

ragu untuk melakukan tindakan 

atau hal hal yang baik.  

(Wawancara pada 10 Nopember 

2017) 
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4. Bagaimana perkembangan ritual 

sesaji di petilasan Sri Aji Jayabaya? 

Pada setiap pelaksanaan sebuah 

tradisi dalam suatu daerah pasti 

mengalami sebuah perubahan. 

Perubahan yang ada dapat menuju ke 

arah peningkatan maupun mengalami 

penurunan. Kejadian tersebut dapat 

dipengaruhi oleh keadaan daerahnya 

sendiri maupun pola pikir manusia 

yang semakin mengalami 

perkembangan. Begitu pula yang 

terjadi pada pelaksanaan upacara 

tradisional 1 Suro di petilasan Sri Aji 

Jayabaya. Pelaksanaan upacara di 

petilasan Sri Aji Jayabaya mengalami 

perubahan pada beberapa periode 

waktu. (Wawancara pada 10 

Nopember 2017) 

Dalam kesimpulan ini peneliti 

menjelaskan dengan singkat tentang 

hasi penelitian sebagai berikut : 

Upacara tradisional di petilasan Sri 

Aji Jayabaya merupakan sebuah 

tradisi budaya yang diwariskan oleh 

para leluhur masyarakat Jawa. 

Upacara tradisional dari Desa Menang 

ini dilakukan di petilasan seorang raja 

yang pernah memerintah pada 

kerajaan Kadiri yang awalnya adalah 

kerajaan Panjalu dengan dahanapura 

sebagai ibukotanya. Masyarakat 

mempercayai bahwa di tempat 

tersebut merupakan tempat moksa dari 

Sri Aji Jayabaya. 

Pada pelaksanaan upacara 

tradisional setiap tanggal 1 Suro 

dipetilasan Sri Aji Jayabaya telah 

mengalami perubahan, baik 

mengalami peningkatan maupun 

penurunan. Perubahan yang terdapat 

pada upacara yang dilaksanakan di 

petilasan Sri Aji Jayabaya terjadi pada 

beberapa periode. Perubahan-

perubahan yang ada terdapat pada 

cara, perlengkapan maupun 

pengelolaan upacara. Upacara yang 

diselenggarakan di petilasan Sri Aji 

Jayabaya telah banyak didatangi oleh 

masyarakat lokal maupun masyarakat 

dari luar daerah kediri. Pelaksanaan 

upacara tradisional 1 Suro di Desa 

Menang telah berdampak pada 

pendapatan dan pembangunan daerah 

Kabupaten Kediri. Pemerintah 

Kabupaten Kediri beserta masyarakat 

bekerjasama untuk tetap menjaga dan 

melestarikan budaya yang telah 

menjadi salah satu objek wisata di 

daerah Kediri tersebut. 
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