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KATA PENGANTAR -

Di bawah langit gemerlap bintang, masih teringat dalam benak saya pertama kali

mulai tertarik dengan dunia mistis. Saat itu di Pantai Bale Kambang, Kabupaten Malang,

saya mendengar cerita yang terasa sangat luar biasa. Cerita tentang orang yang saling

berkelahi karena buah jatuh di makam yang berada di puncak gunung, dan tentang orang

yang rela mengorbankan anaknya, hanya untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat.

Cerita ini tentu saja sangat menarik. Beberapa kali, cerita serupa selalu saya dengar.

Apalagi permasalahan semakin menarik karena ada kisah tentang perdukunan,

peziarahan, persekutuan dengan setan dan ilmu susuk. Terpikir dalam benak saya, semua

ini merupakan salah satu aspek budaya Jawa yang sangat menarik untuk dikaji lebih

dalam.

Sesuai dengan pengalaman saya mengetahui proses ritual yang dikatakan mampu

memperkaya para pelakunya, awalnya saya menduga luasnya implikasi fenomena ini

terkait dengan berbagai isu-isu sosial dan ekonomi. Tetapi, selama empat bulan di

lapangan, tujuan saya berubah. Meskipun masih memperhatikan isu-isu sosial dan

ekonomi, tetapi yang lebih penting ternyata pengertian peranan kegiatan ritual ini dalam

kehidupan masyarakat Jawa. Dalam tulisan ini, saya mencoba menggambarkan

pengalaman saya tentang ritual mistis beberapa tempat di Jawa Timur, yang dilakukan

sejak September sampai Desember 2001.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan berbagai pihak, kiranya lebih

sulit untuk menyelesaikan proyek ini. Karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin

mengucapkan terima kasih dan penghargaan; kepada dosen dosen pembimbing dari

Universitas Muhammadiyah Malang dan khususnya Bapak Habib Dr. dan Ibu Vina

Salviana DS, Dra, M.Si; kepada ACICIS dan kepada Kirrilee Hughes dan Diana Hooton

dan teman teman lain di Malang.
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- ABSTRAKSI -

Saya pernah mendengar cerita tentang ritual mistis yang dikatakan bisa memperkaya

pelakunya. Tertarik padabaik hal hal mistis maupun kekayaan, untuk saya, ini merupakan

salah satu aspek budaya Jawa yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Saya

mendengar cerita tentang perdukunan, peziarahan, persekutuan dengan setan-setan dan

ilmu susuk. Pada awalnya saya menduga luasnya implikasi fenomena ini terkait dengan

berbagai isu isu sosial dan ekonomi. Tetapi, selama tiga bulan di lapangan, tujuan saya

berubah. Meskipun masih memperhatikan isu isu sosial dan ekonomi, ternyata yang lebih

penting adalah pengertian bentuk kegiatan ritual tersebut pada saat ini, dan peranannya

dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dengan demikian, tempat ritual yang saya amati

adalah;

1. Makam Walisongo di Surabaya

2. Pesarean Gunung Kawi di Kabupaten Malang

3. Pemandian Wendit di Kabupaten Malang

4. Perdukunan dan peramalan di Kabupaten Banyuwangi

5. Ilmu susuk di Kabupaten Banyuwangi

RITUAL MISTIS PESUGIHAN DAN PENGASIHAN

Ternyata, menurut budaya masyarakat Jawa, istilah kekayaan tidak terbatas arti harta atau

uang saja. Di Jawa, orang kaya bisa saja berarti orang yang memiliki jabatan dan sukses

berusaha, atau menemukan jodoh yang baik dan mepunyai keluarga yang sehat. Tidak

hanya itu, bisa juga berarti mencapai tujuan lain yang sangat diinginkan, misalnya

menjadi cantik dan terkenal.
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Ada dua istilah yang biasanya terkait dengan ritual mistis, pertama adalah pesugihan,

Orang yang mencari pesugihan adalah mereka yang menjalankan proses ritual mistis

untuk menambah kekayaan harta dan uang, lebih dari pada yang dimilikinya saat ini.

Sedangkan istilah lainnya adalah pengasihan. Pelaku pengasihan adalah mereka yang

melakukan ritual mistis dengan tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan, misalnya ingin

hidup sehat/naik jabatan, mendapat jodoh, cantik dan disenangi atasan, atau ingin

menimba ilmu tertentu misalnya ingin kebal atau berumur panjang.

MAKAM WALISONGO DI MASJID AMPEL SURABAYA

Makam Walisongo tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Walisongo adalah

sembilan orang wali atau sunan, orang-orang yang pertama menyebarkan agama Islam di

Tanah Jawa. Ada yang menggambarkan, karena kedekatannya dengan Allah, maka

permohonannya selalu dikabulkan dan mereka juga memiliki kekuatan mistis yang

sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu makam mereka tidak

pernah sepi sari peziarah. Mereka beralasan jika berdo'a di makam Walisongo akan cepat

mendapat wasilah Allah. Dengan demikian, apa yang menjadi permintaan mereka akan

segera terwujud atau dikabulkan. Dari peziarah yang datang, sebagian besar berdo'a

memohon kekayaan, dengan berbagai cara. Misalnya ada yang memohon tambah rezeki,

kelancaran profesi dan usaha atau penglaris atau bahkan meminta pesugihan. Sangat

terkenalnya makam Walisongo ini sehingga banyak dimanfaatkan beberapa orang dengan

membuka paket tour berkeliling Jawa khusus mengunjungi kesembilan pemakaman

Walisongo ini. Bahkan kegiatan tour ini sudah sangat terkenal dan mendapat tanggapan

positif dari masyarakat.

DUKUN DAN PARANORMAL DI KABUPATEN BANYUWANGI

Wilayah Banyuwangi di Jawa Timur adalah satu tempat yang sangat terkenal dengan

perdukunan dan kegiatan paranormal, atau lebih spesifik lagi dukun santet. Di sini saya

bertemu dengan dukun yang pandai meramal. Di antara para dukun dan paranormal yang

saya temui, ada yang mengakui kekuatan yang mereka miliki merupakan berkah untuk
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menyampaikan keinginan Allah. Disamping juga ada dukun dan paranormal yang

mengaku kekuatannya terkait dengan kebatinan. Saya diberitahu oleh orang yang

mempergunakan jasa dukun atau paranormal ini, keinginan yang mereka sampaikan

bermacam-macam, termasuk mencari kekayaan.

Dari dukun yang saya temui, orang yang datang biasanya memiliki masalah tertentu yang

spesifik. Misalnya perempuan yang saya lihat sedang berbicara dengan dukun, punya

masalah suaminya ingin menikah lagi dan ia tidak ingin kehilangan suaminya. Dukun itu

menyuruh dia melakukan beberapa hal termasuk mengumpulkan beberapa barang tertentu

milik suaminya, kemudian membungkus dengan kemeja dan membakarnya.

Kemudian, saya juga bertemu dengan seorang peramal. Peramal itu menggunakan alat

kartu untuk meramalkan kejadian di masa depan. Dia mengakui kekuatannya yang

dimiliki merupakan keturunan dari neneknya. Selanjutnya, untuk menambah

kekuatannya, sebulan sekali, dia harus ke kuburan untuk melakukan ritual tertentu.

Cara yang dipergunakan hampir sama dengan dukun yang saya temui sebelumnya,

peramal ini juga bertujuan memecahkan masalah yang spesifik. Misalnya, setelah saya

berkonsultasi, ada dua perempuan datang untuk bertemu dengan peramal. Salah seorang

dari mereka, ingin menanyakan kecocokan lelaki, sebagai calon suaminya. Ia

melakukannya karena sudah lama gagal mencari jodoh.

ILMU SUSUK DI KABUPATEN BANYUWANGI

Ilmu susuk adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu

dengan cara memasukkan benda tertentu dalam tubuhnya. Susuk, biasanya berbentuk

jarum atau bola yang sangat kecil terbuat dari emas atau perak, dipasang di salah satu atau

beberapa anggota tubuh oleh seorang dukun. Cara yang digunakan sesuai ajaran yang

dianut oleh sang dukun. Jika seorang dukun yang mempergunakan ajaran Islam, sambil

memasukkan susuk pada seseorang, akan membaca do'a biar berkah Allah masuk dan

mengaliri badan orang yang disusuk. Sedangkan, jika dukun menganut ajaran selain
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Islam, yang dipakai adalah mantra meminta kekuatan gaib memasuki dan mengaliri badan

orang yang disusuk.

Tujuannya susuk, bermacam-macam tergantung keinginan dan keadaan. Misalnya,

menurut seorang dukun dari Banyuwangi, ada banyak wanita tuna susila yang

menghendaki dipasang susuk agar bertambah cantik atau penampilannya lebih muda dan

menarik. Bahkan, ada juga wanita tuna susila yang disusuk dengan tujuan penglaris atau

dalam kata lain, biar usahanya tetap lancar (atau banyak lelaki yang datang).

PERSEKUTUAN DENGAN SETAN-SETAN

DI PEMANDIAN WENDIT

Pemandian Wendit adalah suatu tempat yang terletak di kota Malang. Cerita ritual yang

ada di sana mengatakan siapapun yang melakukan pemujaan di tempat tertentu di dalam

lokasi pemandian, akan cepat kaya raya. Namun, tumbalnya yaitu mengorbankan nyawa

anak atau orang yang amat disayangi, setiap tahun. Disamping pengorbanan itu, ketika

pemuja meninggal dunia, dia menjadi pengikut siluman kera yang berada di Pemandian

Wendit.

PEZIARAHAN KE PESAREAN GUNUNG KAWI

Gunung Kawi sangat terkenal sebagai salah satu tempat ritual yang dapat mengabulkan

permohonan. Kesohorannya itu membuat banyak sekali pengunjung yang datang, bahkan

dari seluruh dunia. Salah satu lokasi yang sangat terkenal di sana adalah Pesarean. Di

Pesarean ini ada dua makam tokoh penyebar agama Islam, yang dipercayai memiliki

kekuatan penyembuhkan penyakit. Mereka hidup sekitar abad ke-18. Kedua tokoh ini

bernama Eyang Djoego dan Raden Mas Imam Soedjono, dipercaya memiliki sifat-sifat

luhur dan jiwa kepahlawan. Eyang Djoego adalah keturunan Kerajaan Surakarta yang

berkuasa pada abad ke-18 dan Imam Soedjono adalah keturunan Kerajaan Yogyakarta

yang berkuasa di era yang sama. Dua tokoh ini memiliki wasiat agar jika meninggal,
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jenazahnya dimakamkan di Gunung Kawi. Jadi, sesudah kemangkatannya, mereka

dimakamkan tepat di titik di Gunung Kawi, yang dianggap keramat. Eyang Djoego dan

Imam Soedjono dipercaya memilikiwasilah Tuhan. Dengan demikian, setiap permohonan

yang diajukan di makamnya sangat mungkin terwujud atau terkabul. Ada tiga

permohonan utama yang diajukan peziarah saat mengujungi makam tersebut.

PermohonanIni adalahkeselamatan, sehat dan sembuh dari penyakit sertabanyak rezeki.

Selain pemakaman itu, di Pesarean Gunung Kawi adalokasi yangjuga menarik perhatian,

yaitu bangunan Cina, Dewa Ciam Si dan Dewi Kwan Im. Tempat ini dipergunakan bagi

mereka yang ingin meramalkan atau menentukan nasib dengan bersembahyang.

Kemudian, ada sebuah pohon keberuntungan yang disebutkan pohon Dewa Dam

(Dewandaru, dalam Bahasa Jawa). Buah pohon ini dipercaya membawa banyak rezeki.

Dan yang terakhir adalah Pemandian Sumber Urip, yang dijadikan tempat mandi.

- KESIMPULAN -

APA SAJA YANG TERMASUK RITUAL MISTIS?

Selama saya di lapangan, muncul pertanyaan dalam benak saya, mungkinkah ada

beberapa ritual tertentu yang berbau komersial? Bagaimana komersial yang dilakukan?

Maksud saya, dalam keadaan tertentu, tujuan utama pelaksanaan ritual atau kegiatan itu

adalahmenginginkan keuntungan finansial. Lingkungan ritual itu diubah sedemikian rupa

sehingga menguntungkan pelaksananya.

Tentu saja banyak sekali orang yang tergantung pada ritual ini untuk pendapatkan

penghasilan. Akan tetapi, komersialisme tidak selalu ditunjukkan oleh ritual ini. Misalnya

di Gunung Kawi, banyak penduduk desa yang mencari nafkah dengan menjual bunga

mawar dan buah tangan kepada peziarah. Tetapi menurut saya, Pesarean Gunung Kawi

tidak terpengaruuh oleh komersialisasi. Peziarahan ingin tujuannya tercapai, sementara

keberadaan penjual, waning dan penginapan hanya untuk mempermudah peziarah

melakukan proses peziarahan. Jadi, keadaan seperti ini merupakan pengaruh modernisasi.
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Dan modernisasi ritual ini, bukan hal yang buruk. Modernisasi lingkungan terjadi

sehingga ritual lebih relevan pada zaman ini. Misalnya Gunung Kawi, sekali lagi,

selamatan yang dilaksanakan di pemakaman bertujuan, antara lain, melancarkan usaha.

Hal ini dilakukan karena sesuai dengan berkembangnya dunia bisnis.

Meskipun demikian ada beberapa yang benar-benar berbau komersial. Misalnya banyak

ritual yang dimasukkan dalam iklan. Jumlah iklan untuk pelayanan mistis sangat banyak.

Keberadaan iklan tersebut memunculkan beberapa isu yang menarik tentang kebatinan

Jawa, sehingga keadaan ini menunjukkan sudah terkomersialisasi. Iklan tersebut terletak

di majalah, koran dan televisi. Media yang khusus dibuat tentang supranatural. Dengan

memakai gambar yang menarik dan kata-kata sensasional, iklan tersebut membuat

pengakuan yang luar biasa.

Dampak globalisasi dan modernisasi, masyarakat Jawa mengalami moneterisasi dan

sekarang lebih menujukkan ciri-ciri konsumerisme dan materialisme. Yang merupakan

dampak krisis moneter, mencari uang menjadi lebih sulit dan tentu saja menimbulkan

perasaan ketidakpastian.

Jadi, apa arti semua ini? Sebagian budaya Jawa, kegiatan mistis turut berubah. Menurut

budaya Jawa, lingkungan kegiatan mistis juga bergerak menjadi lebih modern dan dalam

keadaan tertentu, perubahan itu mulai muncul dengan banyaknya pelayanan ritual mistis

yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan uang.

Lalu, bentuk apa saja diambil oleh kegiatan ini dan peranannya dalam masyarakat di masa

depan? Saya menduga bahwa kemiskinan, yang diciptakan oleh kesulitan ekonomi dan

kekacauan politik, ditambah dengan perhatian terus-menerus terhadap Kejawen dan

agama, akan mendatangkan kepopuleran kegiatan ritual ini. Bahkan kondisi ini akan

berlangsung lama.
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Bentuk apa kegiatan ini? Saya percaya, penyesuaian antara kondisi modern dan sifat

dasarnya mempertahankan ritual mistis. Akankah sifat komersial menunjang kegiatan ini?

Saya yakin sebagian akan menjadi sangat komersial seperti semacam industri yang

melibatkan turisme, penjualan barang-barang (souvenir) dan berbagai pelayanan

spesialisasi, sedangkan sebagian lain akan tetap dengan dasar yang sama tetapi

mengalami kemajuan zaman atau modernisasi.
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-PENDAHULUAN -

Setelah beberapa kali datang ke tempat yang banyak dikunjungi untuk proses

ritual, ternyata menurut budaya masyarakat Jawa istilah kekayaan tidak terbatas pada arti

hartaatau uang saja. Di Jawa, orangkaya tidak harus kaya hartaatau uang, tetapi bisa saja

berarti orang yang memiliki jabatan, atau menemukan jodoh yang baik. Tidak hanya itu,

bisajuga berarti mempunyai keluarga yang sehatdan sukses berusaha, ataudengan tujuan

lain yang sangat diinginkan, misalnya menjadi cantik dan terkenal. Jadi, ketika ada cerita

tentang proses ritual yang bisa memperkaya pelakunya, bukan hanya menunjukkan ritual

yang bisa menjadikan seorang kaya raya atau hartawan dengan cepat saja, tetapi juga

berarti ritual bagi mereka yang ingin menyembuhkan penyakit, menemukan jodoh, atau

mendapat jabatan.

Ada dua istilah yang biasanya terkait dengan ritual mistis, pertama adalah

pesugihan. Pesugihan adalah istilah yang diambil dari kata dasar Bahasa Jawa, yaitu

sugih yang artinya kaya. Jadi yang mencari pesugihan adalah mereka yang menjalankan

proses ritual mistis untuk menambah kekayaan harta dan uang, lebih dari pada yang

dimilikinya saat ini. Sedangkan istilah lainnya adalah pengasihan. Juga berasal dari kata

dasar Bahasa Jawa, kasihan, yang artinya menginginkan tujuannya tercapai. Jadi pelaku

pengasihan adalah mereka yang melakukan ritual mistis dengan tujuan-tujuan tertentu

yang diinginkan, misalnya ingin hidup sehat, naik jabatan, mendapat jodoh, cantik dan

disenangi atasan atau ingin menimba ilmu tertentu misalnya ingin kebal atau berumur

panjang.

Oleh karena itu, sebagai tujuan dari laporan ini, kekayaan yangdimaksudkan tidak

terbatas pada harta atau uang saja, tetapi juga bagaimana mendapatkan jabatan, jodoh dan

keluarga yang baik, bebas dari penyakit, sehingga ritual yang dilakukan akan

menunjukkan ritual sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
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Menurut definisi di atas, tempat ritual yang dinilai bisa memperkaya seseorang

sesuai dengan pengalaman saya adalah :

1. Makam Walisongo di Surabaya

2. Pesarean Gunung Kawi di Kabupaten Malang

3. Pemandian Wendit di Kabupaten Malang (Persekutuan setan-setan yang digambarkan

dalam kisah Nyi Blorong dari Kerajaan Pantai Selatan dan Siluman Kera)

4. Perdukunan dan Peramalan di Kabupaten Banyuwangi

5. Ilmu Susuk di Banyuwangi

Semua tempat ritual ini terletak di Jawa Timur. Dalam semuakasus kecuali cerita

Nyi Blorong, saya mengalami dari orang terdekat atau tangan pertama. Sesuai urutan

pengalaman saya, pertama saya mengunjungi Masjid Ampel di Surabaya yang di

dalamnya terdapat Makam Sunan Ampel salah satu Walisongo, Kraton salah satu tempat

ritual di Puncak Gunung Kawi di Kabupaten Malang, mengunjungi seorang dukun dan

peramal di Kabupaten Banyuwangi, bahkan sayamencobalangsung diberi susuk dan juga

mengunjungi Pemandian Wendit Kabupaten Malang. Di Pesarean Gunung Kawi, saya

juga mengunjungi beberapa lokasi di sana yang terkait dengan ritual mistis. Di semua

tempat, saya berusaha mengamati dan mengalami langsung kondisi lingkungan dan

kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Untuk menambah informasi, saya berbicara baik

secara formal atau non-formal dengan penduduk dan bertemu dengan tetua atau sesepuh

yang tahu asal-usul dan tahu persis proses ritual yang dilakukan.

Pada awalnya, tujuan studi ini adalah untuk mendalami pengertian dan

pengalaman fenomena baik sosial, budaya dan ekonomi serta eksistensinya proses ritual

mistis dalam masyarakat Jawa. Dengan demikian, laporan ini bertujuan untuk menjawab

sejumlah pertanyaan mendasar.

1. Siapa saja pencari kekayaan yang mempergunakan ritual mistis ini?

2. Apakah ada kelompok atau etnis tertentu yang terlibat dalam kegiatan tersebut?
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3. Apakah mereka dari golongan miskinatau orang yang ingin menambah kekayaannya?

4. Jika tcrdapat golongan tertentu, ritual mana saja yang diikutinya? Apakah berbeda cara

yang dilakukan antara masing-masing golongan?

Selama di lapangan, saya juga memikirkan bagaimana implikasi proses ritual ini.

Apakah ada kaitannya antara krisis moneter yang terjadi di Indonesia dengan kegiatan

ini? Sejauh mana komersialisasi berpengaruh pada proses ritual dan apa sajadampaknya?

Apakah kegiatan ini memerlukan legitimisasi dan jika demikian, apa saja syarat yang

dipergunakan untuk legitimisasi itu? Terkait dengan periklanan, apa saja yang boleh

ditampilkan oleh pelaksana dalam beriklan? Ini sangat penting karena sayajuga berpikir,

keadaan ritual ini di masa yang akan datang.
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- PENGALAMAN -

MAKAM WALISONGO, MASJID AMPEL SURABAYA

Surabaya, 6 September 2001

Makam Walisongo tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Walisongo adalah

sembilan orang wali atau sunan, orang-orang yang pertamamenyebarkan agama Islam di

Tanah Jawa. Mereka sering kali disebut bukan nama aslinya, tetapi berdasarkan pada

tempat dimana ia menyebarkan agama Islam atau sesuai dengan panggilan namanya.

Kesembilan orang itu sesuai dengan tempat menyebarkan Islam adalah Sunan Gresik,

Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Drajad,

Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Walisongo dalam Bahasa Indonesia disebut juga

Sembilan Sunan. Mereka hidup pada abad ke-16 dan selama hidupnya berusaha

memasyarakatkan agama Islam. Misi utama mereka adalah menyebarkan agama Islam

atau dikenal dakwah Islam. Seringkali mereka berkumpul dan membicarakan

permasalahan yang menimpa umatnya. Bahkan ada yang menggambarkan karena

kedekatannya dengan Allah, maka permohonannya selalu dikabulkan dan mereka juga

memiliki kekuatan mistis yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Oleh

karena itu, makam mereka tidak pernah sepi dari peziarah. Mereka beralasan jika berdo'a

di makam Walisongo akan cepat mendapat wasilah Allah. Dengan demikian, apa yang

menjadi permintaan mereka akan segera terwujud atau dikabulkan.

Tepat hari ini, saya pergi ke Masjid Ampel Surabaya. Di sini terdapat makam

Sunan Ampel. Agar sampai di lokasi, saya harus berjalan kaki melalui Kampung Arab.

Di sekitar Masjid, tampak ramai orang berjualan. Bahkan sesekali terlihat pengemis

sehingga sempat muncul keraguan saya untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam masjid,

ternyata sangat ramai Muslimin yang berkunjung. Seperti biasa, di lokasi yang asing,

saya selalu menjadi pusat perhatian, tetapi saya mencoba tidak mempedulikannya dan

tetap meneruskan perjalanan sampai ke makam Sunan Ampel. Apalagi saat ini saya
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harus memakai kerudung, sehingga perasaan asing saat bergaul dengan mereka semakin

terasa.Ketika saya memasuki pemakaman, di antara sekelompok orangyang terlihat, ada

beberapa seperti tour group. Mereka duduk mengelilingi makam Sunan Ampel dan

berdo 'a. Yang mengagetkan saya adalahpeziarah ini dipimpin berdo 'a oleh pemandunya

dengan mempergunakan megafon. Sampai akhirnya saya merasa lega karena acara

berdo 'a selesai dan pergi meninggalkan masjid. Hari ini saya sadari, betapa tidak enak

perasaan saya dengan Islam. Sayatakut menyinggungperasaan mereka.

Dari peziarah yang datang, sebagian besar berdo'a memohon kekayaan, dengan

berbagai cara. Misalnya ada yang memohon tambah rezeki, kelancaran profesi dan usaha

ateupenglaris atau bahkan memintsipesugihan. Sangat terkenalnya makam Walisongo ini

sehingga banyak dimanfaatkan beberapa orang dengan membuka paket tour berkeliling

Jawa khusus mengunjungi kesembilan pemakaman Walisongo ini. Bahkan kegiatan tour

ini sudah sangat terkenal dan mendapat tanggapan positifdari masyarakat.
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PESAREAN DAN KRATON GUNUNG KAWI

Malang, 10 September 2001

Gunung Kawi terletak di Kecamatan Wonosari, sekitar 14 kilometer dari kota

Malang. Selama bulan September, media massa banyak memberitakan salah satu

bangunan yang ada di sana, yang disebut Kraton Gunung Kawi terbakar dengan penyebab

yang cukup aneh. Menurut artikel di Majalah Misteri, Nomor 279, di Gunung Kawi

terdapat beberapa titik keramat, terutama sekitar Kraton dan Pesarean Gunung Kawi. Juga

dikatakan, Gunung Kawi merupakan salah satu lokasi yang sangat terkenal bagi mereka

yang ingin mencari pesugihan.

Gunung Kawi adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh orang-orang yang

ingin menjadi kaya raya. Bahkan beberapa konglomerat besardi Indonesia seperti pemilik

Gudang Garam dan Sampoerna, Liem Sie Liong, sesuai informasi pernahjuga datang ke

sana dan termasuk pengunjung reguler. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk

mengunjunginya, melihat dari dekat apasajayang dilakukan pengunjung di sana.

Hari ini saya naik angkot ke Gunung Kawi sendirian. Selama dalam perjalanan,

saya berbicara dengan beberapa penumpang lain tentang kondisi Gunung Kawi. Saya

diperingatkan beberapa kali oleh mereka agar bersikap hati-hati. ''Hati-hati di sana''

dan ''Jangan malam-malam yal'' maksudnya kalau pulang nanti. Dengan banyaknya

ungkapan itu, membuat saya semakin berpikir, bagaimana sebenarnya Gunung Kawi itu,

sehingga banyak sekali orang yang mengingatkan saya. Tetapi saya berusaha menolak

ketika ada seoranglelaki tuayang menawarkan bantuan untuk menolong saya.

Ketika turun dari angkot, saya langsung diperkenalkan dengan pemandu yang

kelihatan cukup licik. Pemandu ini mengantar saya ke Pesarean Gunung Kawi. Ternyata

saat itu, pesarean tutup sehingga saya hanya bisa memandang daerah sekitarnya.

Pesarean itu tampaksepi dan saya merasasama sekali tidak seram seperti yang banyak
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diceritakan orang. Karena pesarean tutup, pemandu mengatakan kami akan naik ke

Kraton.

Sebelum ke Kraton, terlebih dahulu saya diantar ke sebuah toko kecil. Di sana

saya diajak masuk dan 'dipersilahkan duduk'. Kemudian di dalam toko, pemandu

memperlihatkan beberapa barangyang disebut sesaji. Sesaji yang dimaksudkan adakah

dua bungkusan kecil, yang berisi daun dan bunga, satu lagi yang lebih besar berisi

makanan. Sementara itu, penjual terus menerus menjelaskan kepada saya bagaimana

cara-cara bersesaji. Intinya adalah saya harus membeli sesaji ini dan

mempersembahkannya di Kraton, yang berada tepat di puncak gunung sambil

mengajukan permohonan. Yang membuat saya kaget ketika saya bertanya, berapa harga

sesaji ini. Penjual itu menjawab harganya sesaji adalah Rp 350.000. Kemudian saya

jawab sambilpergi, ''Tidak terimakasih.''

f
CARA-CARA BERSESAJI

Tiap2 malam SeninPahing dan Jum'at Manis yang
disebut MBAH EYANG JUGO dan R.M. IMAN
SUJONO

Jam 6 sore membakar Kemenyan
Jam 12 malam membakar Dupowangi

BAHAN

2 gelas kopi pahit gular.ya jawa
2 gelas teh manis
2 gelas kembangtelon
2 piring nasi putih
Telor digoreng
Kinangan dengan rokok kobot

J

Gambar I cara-carasesajiyang saya diberi di Kraton Gunung Kawi

Saat itu juga saya baru mengetahui jika pernah ada orang asing atau yang berasal

dari luar negeri saat berkunjung ke Gunung Kawi dipaksa membayar Rp 6 juta untuk

sesaji oleh seorang penjual. Penjual itu akhirnya ditangkap karena melakukan penipuan

dan uang korban dikembalikan. Meskipun saya terjebak dalam situasi ini, saya memilih
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tetap meneruskan perjalanan naik ke Kraton, yang dikatakan tempat untuk berdo'a dan

memohon pesugihan.

Perjalanan ke Kraton kira-kiramemakan waktu 20 menit dari pesarean. Menuju ke

sana saya mengendarai ojek melalui hutan yang menurut saya begitu indah. Yang

menakutkan adalah di sana sangat sepi dan jalan yang dilalui sangat jelek, bukan jalan

aspal masih makadam atau bebatuan.

Semakin dekat Kraton udaranya terasa semakin dingin dan sepi. Perjalanan

berakhir, ditandai dengan adanya pohon-pohon yang sangat tinggi dan sudah tua. Ini

merupakan bagianyang paling mistis dari kunjungan saya ke Kraton. Di sekitar Kraton,

terdapat beberapa makam Jawa dan tempat peribadatan Cina. Salah satu bangunan

Cina tampak hangus terbakar dan kondisinya hancur. Memangsepi di sini.

Berkisah tentang kebakaran Kraton, yang menarik adalah pelaku pembakaran,

bernama Supeno, mengaku disuruh oleh Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul dari Kerajaan

Pantai Selatan. Sementara, Supeno sendiri, menurut beberapa orang, datang ke Kraton

bertujuan mencari wangsit. Dari wangsit itulah mengharapkan "memperoleh nomorjitu

untuk taruhan judi Togel (Toto Gelap) "'. Ketika usahanya tidak berhasil, dia memulai

menghancurkan tempat peribadatan itu. Secara fakta, penghancuran tidak sama dengan

yang digambarkan di media massa, karena saya anggap terlalu berlebihan. Yang tampak

hancur hanya satu bagian saja dari beberapa tempat peribadatan, bukan seluruh bangunan

Kraton.

Sedikit kecewa, karena kurangnya informasi dan pengalaman buruk dari

kunjungan pertama, akhirnya saya memilih pulang. Akan tetapi, saya berencana kembali

ke Pesarean Gunung Kawi pada malam Jumat Legi yang menurut banyak orang dikatakan

sangat ramai karena dianggap waktu yang paling tepat bagi mereka yang melakukan ritual

1Lyo, "Tiga Malam Didatangi Ratu Kidul" dalam Malang Post, no. 1074, tgl. 14 September 2001.
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mistis. Satu yang saya pahami, antara Kraton dan Pesarean Gunung Kawi ternyata

terpisah samasekali, walau sama-sama terletak di Gunung Kawi.
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DUKUN DAN PARANORMAL

Banyuwangi, 14 September 2001

Wilayah Banyuwangi di Jawa Timur adalah satu tempat yang sangat terkenal

dengan perdukunan dan kegiatan paranormal, atau lebih spesifik lagi dukun santet. Di sini

saya bertemu dengan dukun yang pandai meramal. Di antara para dukun dan paranormal

yang saya temui, ada yang mengakui kekuatan yang mereka miliki merupakan berkah

untuk menyampaikan keinginan Allah. Disamping juga ada dukun dan paranormal yang

mengaku kekuatannya terkait dengan kebatinan. Saya diberitahu oleh orang yang

mempergunakan jasa dukun atau paranormal ini, keinginan yang mereka sampaikan

bermacam-macam, termasuk mencari kekayaan. Tepat 14 September 2001, saya

berangkat dari Malang menuju Desa Gintangan Kabupaten Banyuwangi untuk

menelusurinya.

Memasuki Desa Gintangan, sangat terasa jika perdukunan merupakan hal yang

biasa di sini. Desa Gintangan adalah desa tradisional, penduduknya mayoritas

beragama Islam dan salah satu tempat terjadinya tragedi pembantaian dukun santet

yang terjadi tahun 1999 lalu. Saat malam tiba, ketikasaya bersama salah seorang teman

sedang naik mobil, ia menunjuk seorang laki-laki sambil berkata ''Laki-laki itu salah

seorang pembunuh dukun santet". Dia berkata seolah-olah pembunuhan dan

pembantaian itu merupakan halyang biasa. Kemudian, saya mengatakan keinginan saya

untuk bertemu dengan salah satu dukun yang ada di sana. Ia sempat bertanya, untuk ape

saya ingin menemui dukun. Mengingat tujuan saya masih belumjelas, akhirnya sebagai

langkah awal saya dianjurkan untuk menemui dukun umum dahulu, karena ada dukun

spesialis pelayanan tertentu. Ketika saya meminta tolong untuk mengantarkan ke tempat

salah satu dukun, masyarakat di sini sama sekali tidak meminta uangsepeser pun. Hal

ini menunjukkan, sudah biasa bila seseorang menyandang predikat dukun dan bukan

merupakan hal yang ditakuti.
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Walaupun tidak meminta uang, orang yang mempertemukan saya dengan dukun

bertindak seperti agen. Para penduduk desa yang bermasaiah, mendatangi lelaki itu

kemudian dia mengantarkan mereka kepada seorang dukun yang sesuai dengan

permasalahannya. Bahkan dalam semalam, sudah ada tiga orang yang meminta bantuan

kepadanya.

Hari ini, 15 September 2001, saya dibangunkan oleh suara burung,

'Assalamualaikum', dalam logat Using (Penduduk asli Banyuwangi) sekitarpukul 05.00.

Kemudian kami berangkat ke rumah dukun yang terletak di desa tetangga Desa

Gintangan. Saya sudah diberitahu harus memberi uang Rp 30 ribu kepada dukun ketika

usai mengajukan beberapa pertanyaan dan ia menjawab pertanyaan. Saat kami tiba di

rumah sang dukun, kondisinya terlihat agak mewah dibandingkan rumah lain yang ada

di sekitarnya. Bahkan kami merupakan satu kendaraan di antara banyakyang lain yang

parkir di halaman luar rumah itu.

Ketika memasuki ruangan, di ujung depan rumah tampak sang dukun (yang

memakai peci dan sarung) dan seorangperempuan sedang duduk dan berbicara. Mereka

tampak terlibat pembicaraannya serius dan (sekalipun saya tidak bisa mengerti apa yang

mereka bicarakan karena memakai Bahasa Using) saya berpikir itu aneh karena kami

(dan orang lagijuga) masukdan bisa mendengarkan permasalahan perempuan itu.

Dari dukun yang saya temui, orang yang datang biasanya memiliki masalah

tertentu yang spesifik. Misalnya perempuan yang saya lihat sedang berbicara dengan

dukun ketika kami tiba, punya masalah suaminya ingin menikah lagi dan ia tidak ingin

kehilangan suaminya. Dukun itu menyuruh dia melakukan beberapa hal termasuk

mengumpulkan beberapa barang tertentu milik suaminya, kemudian membungkus dengan

kemeja dan membakarnya.

Lalu bagaimana pengalaman saya sendiri? Kepada dukun itu saya bertanya tentang

pesugihan. Jawaban dia adalah bahwa sebagai perempuan yang masih kuliah, seharusnya
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saya tidak mengharapkan kekayaan (yaitu menjadi kaya raya) pada waktu yang dekat. Dia

menyuruh saya tidak goyang dan memusatkan diri pada pelajaran. Ketika sudah lulus

dengan nilai yang bagus, uang akan mengalir dengan sendirinya. Mengenai jodoh, dia

mengatakan memerlukan nama beberapa lelaki yang saya sukai atau teman dekat saya

(calon). Dari daftar nama ini dia bisa menentukan mana yang cocok. Selain itu, dia juga

mengingatkan saya agar berhati-hati terhadap penipuan. Tetapi ia tidak menjelaskan

secara rinci, penipuan apa yang dimaksudkan.

Sesuai dengan apa yang dikatakan dukun hari ini, saya merasa alasan yang

diberikan sangat logis, kecuali tentang pembakaran barang milik suami perempuan yang

saya lihat. Namun saya yakin, ada sesuatu tentang dia yang luar biasa. Dukun itu terlihat

seperti bisa melihat sesuatu yang tidak ada (gaib). Dia mengatakan yang dia lihat adalah

keinginan Allah juga. Semua yang saya alami, masih belum membuat saya yakin apakah

percaya dengan perdukunan, tetapi yang pasti adalah perdukunan sering digunakan

berbagai orang di daerah ini untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Kemudian, saya juga bertemu dengan seorang peramal. Peramal itu menggunakan

alat kartu untuk meramalkan kejadian di masa depan. Dia mengakui kekuatannya yang

dimiliki merupakan keturunan dari neneknya. Selanjutnya, untuk menambah

kekuatannya, sebulan sekali, dia hams ke kuburan untuk melakukan ritual tertentu.

Cara yang dipergunakan hampir sama dengan dukun yang saya temui sebelumnya,

peramal ini juga bertujuan memecahkan masalah yang spesifik. Misalnya, setelah saya

berkonsultasi, ada dua perempuan datang untuk bertemu dengan peramal. Salah seorang

dari mereka, ingin menanyakan kecocokan lelaki, sebagai calon suaminya. Ia

melakukannya karena sudah lama gagal mencari jodoh. Bagaimana dengan pengalaman

saya sendiri? Yang diaramalkan sampai sekarang belum terwujud.

Yang menarik tentang konsultasi ini, baik dengan dukun maupun peramal adalah

metode pembayaran. Pada akhir pertemuan, uang diberikan sambil bersalaman, dalam
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gaya yang sama sekali jauh dari kesan pembayaran formal. Ini dilakukan sebagai salah

satu bentuk ucapan terima kasih.

Selama ini sayaketahui, ada dukun, peramal dan pelaku kegiatan ritual mistis lain

yang memasang iklan dan menetapkan harga, bahkan sangat tinggi. Namun di

Banyuwangi; kegiatan ini samasekali terlepas dari iklan, karena semua orang sudahtahu

dan mempercayai dukun dan peramal itu. Kebanyakan dukun dan peramal yang saya

temui berpendapat, mereka yang memasang iklan dan bersifat komersial sebenamya

justru bukan dukun atau peramal asli. Mereka menyarankan sebaiknya tidak

mempergunakan jasa atau pelayanan dukun atau peramal yang komersial. Karena yang

saya temui adalah dukun yang juga berpredikat Kyai, ia berpendapat jika dukun yang

bukan Islam, dinilai kurang kuat, terutama untuk mewujudkan keinginan mereka yang

meminta bantuan.

Berikut ini salah satu contoh pencari pesugihan yang saya temui di Banyuwangi.

Contoh ini menunjukkan tradisi kuno yang masih dipergunakan di zaman modern.

Perdukunan di zaman ini bersifat modernis. Oleh karena itu, banyak diantara mereka yang

memanfaatkan untuk meramal atau meminta nasihat tertentu yang bertujuan

memperlancar usaha untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka yang saat ini dinilai

semakin sulit.

Tadi pagi saya berbicara dengan pengusaha kecil yang berasal dari Desa

Gintangan. Dia bercerita tentang hubungannya dengan salah seorang dukun setempat.

Laki-laki itu menjelaskan, terutama setelah krisis moneter, dia tidak akan mengambil

keputusan, terutama yang berkaitan dengan usahanya, tanpa terlebih dahulu

berkonsultasi dengan dukunnya. Bahkan jika memang perlu, terutama saat berada di

luar Banyuwangi, konsultasi dilakukan melalui handphone. Apalagi saat ini ia sedang

mengembangkan usaha traveling bagi wisatawan asing ke Banyuwangi. Hal ini juga

dilakukannya sesuai saran sang dukun.
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ILMU SUSUK

Banyuwangi, 15 September 2001

Ilmu susuk adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan

tertentu dengan cara memasukkan benda tertentu dalam tubuhnya. Susuk, biasanya

berbentuk jarum atau bola yang sangat kecil terbuat dari emas atau perak, dipasang di

salah satu atau beberapa anggota tubuh oleh seorang dukun. Cara yang digunakan sesuai

ajaran yang dianut oleh sang dukun. Jika seorang dukun yang mempergunakan ajaran

Islam, sambil memasukkan susuk pada seseorang, akan membaca do'a biar berkah Allah

masuk dan mengaliri badan orang yang disusuk. Sedangkan, jika dukun menganut ajaran

selain Islam, yang dipakai adalah mantra meminta kekuatan gaib memasuki dan mengaliri

badan orang yang disusuk.

Tujuannyasusuk, bermacam-macam tergantung keinginan dan keadaan. Misalnya,

menurut seorang dukun dari Banyuwangi, ada banyak wanita tuna susila yang

menghendaki dipasang susuk agar bertambah cantik atau penampilannya lebih muda dan

menarik. Bahkan, ada juga wanita tuna susilayang disusuk dengan tujuan penglaris atau

dalam kata lain, biar usahanya tetap lancar (atau banyak lelaki yang datang). Selain

wanita tuna, susila, contoh lain adalah salah seorang pemain olahraga yang memasang

susuk dengan tujuan menambah ketrampilan dan kekuatan. Saya juga diberitahu tujuan

lain mereka yang memasang susuk adalah untuk menambah kecantikan, pengasihan,

keselamatan, kebaikan atau kebajikan dan penglaris.

Saat diberi susuk, saya sempat takut terkena infeksi atau mungkin kesurupan

(kehilangan kendali emosi), tetapi akhirnya saya menyetujui untuk disusuk Rumah sang

dukun terlihat sangat seram. Hal ini karena sekeliling rumah terdapat kebun atau lebih

mirip dengan hutan sehingga lebih cocok dikatakan bersuasana mistis. Sang dukun

menjelaskan jika susuk tidak berbahaya. Bahkan yang menjadi pelanggannya, bukan

hanya orang sekitar desa tetapi juga pernah ada yang berasal dari Singapura.

Kemudian, ia memperlihatkan kepada kami susuk itu yang terbuat dari emas. Ia



Pengalaman Di Tempat Ritual Mistis Pesugihan dan Pengasihan 25

menjelasnya adayang dijual seharga Rp 35 000 dan adayang lebih malah mencapai Rp

50 000. Dari sorot matanya, saya melihat kemiripan dengan dukun yang saya datangi

kemarin.

Dia juga mengaku sumber kekuatannya adalah Allah. Kemudian dia bertanya,

"Mau susuk'apa?". Saya sempat kaget karena tidak terpikir sebelumnyajika dia akan

menawari saya untuk disusuk Tetapi dengan cepat akhirnya saya memilih untuk tujuan

pengasihan. Kemudian, dagu saya disusuki dengan sepotong emas yang tipis sekali, kira-

kira sepanjang 5 mm (karena saya memilih susuk yang sangat kecil), lalu sang dukun

membaca do'a untukpengasihan. Saat dimasukkan, dagu saya merasa sakit, tapi hanya

sebentar. Setelah sehari, keberadaan susuk sama sekali tidak terasa. Hilang. Kemudian

ia menyampaikan syarat agar susuk saya tetap menempel, dilarang memakan sayur dan

jenis pisang tertentu, karena jika dilanggar akan menyebabkan susuk keluar dari tubuh

saya. Kemudian saya diberitahu, susuk harus dikeluarkan jika saya meninggal dunia.

Alasannya karena jiwa atau ruh tidak akan diterima Allah atau dengan kata lain tidak

tentramjika susuk tidak dikeluarkan.
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PERKENALAN DENGAN JURU KUNCI

PESAREAN GUNUNG KAWI

Malang, 19 September 2001

Tadi malam saya berkenalan dengan Juru Kunci Pesarean Gunung Kawi. Dia

dan keluarganya sangat baik sekali. Malam Senin Pahing dan juga malam Jumat Legi

saya akan mengikutikegiatan mereka ke Gunung Kawi dan ambil bagian dalam upacara

khusus di sana. Dalam hati saya berbisik, betapa baik hati mereka sehingga menyambut

sayapenuh keramahan.

Setelah lama berkenalan, saya mengetahuiternyata Juru Kunci Pesarean Gunung

Kawi (yang sekarang saya panggil Abah) adalah keturunan orang yang dimakamkan di

sana. Kelihatan dengan jelas dia berdarah biru atau ningrat. Saya beruntung dapat

bertemu dengan mereka. Sampai akhirnya, melalui mereka sekeluarga, saya mengetahui

berbagai aspek budaya Jawa, selain merekajuga menjadi temansaya yang paling akrab.
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CERITA NYI BLORONG DAN MAJALAH LIBERTY

Malang, 22 September 2001

Di Malang, saya terus menerus membaca tentang berbagai ritual yang dipercaya

bisamemperkaya pelakunya. Salah satu yang menarik adalah cerita tentang Nyi Blorong.

Nyi Blorong merupakan salah satu contoh kepercayaan berkaitan dengan persekutuan

gaib antara para lelembut atau setan-setan dan para pencari pesugihan dan selanjutnya,

biasanya disertai syarat dan tumbal tertentu. Berikut adalah kesimpulan cerita "Harta

Tiban Sisik Emas Nyi Blorong".

Nyi Blorong dipercayai sebagai ratu yang berkuasa di kerajaan lelembut Laut

Selatan. Kesaktian Nyi Blorong sangat luar biasa sehingga dia mampu mewujudkan

apapun keinginan manusia. Orang-orang yang ingin mendapatkan pesugihan bisa

menjalin hubungan dengan Nyi Blorong. Untuk menjalin persekutuan gaib dengan Nyi

Blorong, menurut kepercayaan ini, pasti disertai dengan syarat yang harus dipenuhi.

Pertama-tama, orang itu harus pergi ke wilayah Pantai Laut Selatan dan

melakukan ritual "mbucal badan" (berpuasa dan bersemedi) selama 40 hari 40 malam.

Selama ritual itu jika berhasil, ditandai dengan munculnya Nyi Blorong dan memberikan

syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut biasanya termasuk ritual larung sesaji yang

juga harus dilaksanakan di wilayah Pantai Laut Selatan.

"Sesaji pokok yang harus dilarung, biasanyaberupa dua sisir Pisang Raja, Pinang,

Sekar Abon-abon, jajanan pasar lengkap dan beragam tanaman ubi-ubian. Sedangkan

barang-barang yang harus dilarung sebagai persembahan kepada keraton gaib Laut

Selatan dan Nyi Blorong, harus dibagi dua dan masing-masing diletakkan dalam sebuah

wadah yang terbuat dari kuningan."

Wadah pertama dan kedua, harus disertai dengan kain panjang yang bermotif

spesifik. Juga didalamnya dimasukkan bermacam-macam barangmisalnya minyak wangi,

buah-buahan, dupa dan uang logam ratusan rupiah. Ritual larungan ini harus dilaksanakan

secara rutin setiap tahun pada tanggal yang sama dengan ritual pertama, sesuai dengan

petunjuk usai melakukan 'mbucal badan'.
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Sesudah ritual ini dilaksanakan, Nyi Blorong akan mendatangi pelaku ritual

dengan memakai kamuflase, biasanya digambarkan memakai kebaya tradisonal dan

bermahkota layaknya Ratu. Juga biasanya datang pada bulan purnama, ketika

penampilannya semakincantikdan kesaktiannya sempurna. Diadatang dan meninggalkan

sisik dari tubuhnya sendiri. Sisik yang tanggal itu dipercaya akan berubah menjadi emas

setiap kali Nyi Blorong menerima persembahansesaji.

Sesuai dengan hasilnya, maka persekutuan gaib ini terkait dengan tumbal. Tumbal

itu langsung berkaitan dengan orang yang mengajukan persekutuannya. Pada saat ajal

akan tiba, diyakini mereka akan "menjadi bagian dari penghuni kraton gaib Laut Selatan".

Orang itu akan mengabdi selamanya. Selain itu, ia diharuskan mencari orang lain untuk

menambah prajuritnya. Tumbal ini, mampu meremajakan kulit ular Nyi Blorong sehingga

membuatnya senang. Sehingga, semakin banyak nyawa yang dipersembahkan, maka

semakin besar pula jumlah emas yang diterima.

Juga ada pendapat tentang tumbal pencabut nyawa. Menurut versi lain, "nyawa

manusia ini akan dipakai sebagai sarana pemuas nafsu Nyi Blorong." Terutama nafsu

seksual Nyi Blorong yang dikatakan luar biasa dan harus dilayani oleh semacam budak

seks. Disamping itu pada saat-saat tertentu, salah satu syarat para pencari pesugihan harus

memenuhi hasrat Nyi Blorong juga . Saya membaca cerita ini di majalah Liberty. Selain

cerita-cerita seram dan misteri, majalah ini memberi informasi berbagai kegiatan mistis

dan juga tentang seks. Bisa diartikan Liberty adalah majalah yang berkisah tentang dunia

gaib. Apakah cerita ini bisa dipercayai atau hanya sebagai hiburan saja?

Saya sendiri belum mempercayai hal tersebut. Rasanya, cerita seperti itu kurang

dapat dipercaya atau setidaknya orang mempercayainya karena dianggap kurang

mengikuti ajaran Islam. Biasanya orang baik tidak percaya atau turut dalam kegiatan

tersebut.

2"Mengais Harta Tiban Sisik Emas Nyi Blorong" dalam Liberty, no. 2102, tgl. 1-10 September 2001.
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PERSEKUTUAN DENGAN SETAN DI PEMANDIAN WENDIT

Malang, 25 September 2001

Pemandian Wendit adalah suatu tempat yang terletak di kota Malang. Cerita ritual

yang ada di. sana mirip cerita Nyi Blorong. Cerita itu mengatakan siapapun yang

melakukan pemujaan di tempat tertentu di dalam lokasi pemandian, akan cepat kaya raya.

Namun, tumbalnya yaitu mengorbankan nyawa anak atau orang yang amat disayangi,

setiap tahun. Disamping pengorbanan itu, ketika pemuja meninggal dunia, dia menjadi

pengikut siluman kera yang berada di Pemandian Wendit. Berikut adalah kisah seoran

perempuan pemuja di Pemandian Wendit, diterbitkan Majalah Misteri.

Ningsih "kadung (terlanjur) tergiur dengan limpahan kekayaan" dan

mempersiapkan sesaji yang diperlukan. Dipandu oleh Juru Kunci Pemandian Wendit,

Ningsih masuk ke dunia persekutuan dengan setan. Sebulan kemudian, pesugihan mulai

mengalir. Akan tetapi, setiap tahun, sejak melakukan persekutuan itu, salah seorang anak

Ningsih mati akibat kecelakaan tragis, tanpa sebab yangjelas. Kematian ini terus menerus

terjadi menimpa ketiga anaknya. Waktu terus berlalu dan terakhir kalinya terjadi di

malam Jumat Kliwon. Rumah Ningsih didatangi ratusan kera. Kera itu mulai merusak

rumahnya bahkan membakarnya. Kini, kehidupan Ningsih kembaii seperti semula, penuh

penderitaan. Hartanya habis dan semua anaknya mati.

Sesudah membaca cerita ini saya mengunjungi Pemandian Wendit. Namun, sesuai

pengalaman saya di Kraton Gunung Kawi, saya tidak banyak berharap akan menemukan

tempat yang seram atau mistis. Ternyata benar. Seperti apa yang saya lihat, tempat ini

tidak lebih dari lokasi pemandian, terutama bagi anak SMA. Keramaian biasanya terjadi

ketika Idul Fitri. Di tepi pemandian, ada beberapa waning kecil dan laki-laki yang

menawarkan perjalanan naik perahu. Di lokasi pemandian terdapat banyak kera, yang

juga suka mencopet. Juga ada seorang ibu yang menjual pisang. Mereka hanya berada di

pintu gerbang masuk ke dalam taman.
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Dalam kesempatan itu saya mencoba bertanya kepada dua orang 'anak sungai'.

Mereka yang berasal dari daerah sekitar Wendit bercerita jika setiap tahun pasti ada

orang yang tenggelam di Pemandian Wendit. Hal ilu, menurut mereka terkait dengan

pesugihan karena warga kampung sekitar Wendit terbiasa dengan ritual pesugihan. ''Ya,

di kampung sana (sambil menunjuk kampung yang berada di seberang sungai) biasa ada

yang meminta pesugihan.'' Bahkan menurut mereka yang datang mencari pesugihan di

Wendit dari seluruh Jawa Timur. Ketika saya ceritakan tentang kisah Ningsih, mereka

mengaku tidak banyak tahu, terutama tentang kisah siluman kera.

PEMUJAAN SILUMAN
ME'

Gambar 2 Siluman Kera dari majalah Misteri no. 279
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MALAM SENIN PAHING DI PESAREAN GUNUNG KAWI

Malang, 7 Oktober 2001

Sebelum saya pergi ke Gunung Kawi bersama Juru Kunci, hanya sedikit informasi

yang saya peroleh tentang tempat itu, terutama sejarahnya dan kejadian di sana. Saya

mengetahui, Gunung Kawi sangat terkenal sebagai salah satu tempat ritual yang dapat

mengabulkan permohonan. Kesohorannya itu membuat banyak sekali pengunjung yang

datang, bahkan dari seluruh dunia.

Salah satu lokasi yang sangat terkenal di sana adalah Pesarean. Di Pesarean ini

ada dua makam tokoh penyebar agama Islam, yang dipercayai memiliki kekuatan

penyembuhkan penyakit. Mereka hidup sekitar abad ke-18. Kedua tokoh ini bernama

Eyang Djoego dan Raden Mas Imam Soedjono (yang adalah nenek moyang Juru Kunci

Pesarean yang saya kenal), dipercaya memiliki sifat-sifat luhur dan jiwa kepahlawan.

Eyang Djoego adalah keturunan Kerajaan Surakarta yang berkuasa pada abad ke-18 dan

Imam Soedjono adalah keturunan Kerajaan Yogyakarta yang berkuasa di era yang sama.

Dua tokoh ini memiliki wasiat agar jika meninggal, jenazahnya dimakamkan di Gunung

Kawi. Jadi, sesudah kemangkatannya, mereka dimakamkan tepat di titik atau puncak

Gunung Kawi, yang dianggap keramat. Eyang Djoego dan Imam Soedjono dipercaya

memiliki wasilah Tuhan. Dengan demikian, setiap permohonan yang diajukan di

makamnya sangat mungkin terwujud atau terkabul. Ada tiga permohonan utama yang

diajukan peziarah saat mengujungi makam tersebut. Permohonan ini adalah keselamatan,

sehat dan sembuh dari penyakit sertabanyak rezeki.

Selain pemakaman itu, di Pesarean Gunung Kawi ada lokasi yang juga menarik

perhatian, yaitu bangunan Cina, Dewa Ciam Si dan Dewi Kwan Im. Tempat ini

dipergunakan bagi mereka yang ingin meramalkan atau menentukan nasib dengan

bersembahyang. Kemudian, ada sebuah pohon keberuntungan yang disebutkan pohon

Dewa Daru (Dewandaru, dalam Bahasa Jawa). Buah pohon ini dipercaya membawa
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banyak rezeki. Dan yang terakhir adalah Pemandian Sumber Urip, yang dijadikan tempat

mandi.

Hari ini, saya naik ke Gunung Kawi bersama dengan Abah. Apayang saya lihat

berbeda dengan kunjungan pertama. Ketika menuju rumah Abah, kami melewati jalan

kecil yang indah sekali pemandangannya, kanan kiri dipenuhi tanaman ubi. Sesudah

makan, saya diantar berkeliling melihat keadaan. Pertama-tama kami naikke Pesarean.

Saya mengunjungi Pesarean sebentar saja. Sarean atau makam Eyang Djoego dan Imam

Soedjono ditempatkan di dalam ruang besar. Ruang itu wangi dengan kemenyan dan

penuh dengan bunga, payung dan banyak sekali jam baik jam dinding dan kira kira ada

tiga puluh jam salon. Tampak ada beberapa peziarah berlutut di depan sarean sambil

memanjatkan do 'a. Kami akan kembali ke sini nanti malam untuk upacara Malam Senin

Pahing, sehingga kami meneruskan perjalanan menuju bangunan Cina, Dewi Kwan Im

dan Dewa Ciam Si.

Letak bangunan Cina, yang terdiri dari tiga bangunan, berdekatan dengan makam

Eyang Djoego dan Imam Soedjono. Yang pertama adalah bangunan Dewa Ciam Si,

dimana para pengunjung dapat meramal nasibnya. Ramalan ini memperbolehkan

seseorang melihat nasib dan peruntungannya. Yang dapat dilihat adalah jodoh, karir,

kehidupan sosial dan kehidupan pribadi. Seorang yang mencari nasib akan diberikan

selembar kertas yang menjelaskan ramalan itu. Kertas itu seharusnya dibakar dalam

pembakaran khusus yang terletak di dekat bangunan Cina ini. Jika kertas itu dibakar,

dipercaya ramalan akan terjadi.

Bangunan kedua yang disebut bangunan Dewi Kwan Im adalah tempat

peribadatan untuk orang yang hendak berdo'a. Bangunan ketiga juga merupakan tempat

peribadatan yang dihiasi dengan lilin-lilin raksasa. Lilin ini berwarna merah dan dicat

dengan gambar naga dan huruf Cina. Juga ada kemenyan bakar dan patung Buddha.

Bangunan ini dibangun khusus untuk orang keturunan Cina yang mendatangi Pesarean
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Gunung Kawi. Akan tetapi dalam kenyataannya, bangunan ini juga dikunjungi orang lain,

dengan bermacam keyakinan.

Saya memasuki bangunan Dewa Ciam Si dan mencoba meramal nasib. Saya

disuruh memegang sebuah kotak dan mengocoknya sampai salah satu batang keluar. Di

batang itu ada nomor tertentu yang ditandai dengan cat. Nomor itu dicocokkan dengan

isi ramalan yang ada dalam bukuyang telah tersedia. Saya diberitahu ramalan saya baik

sekali, tetapi saya sedikit kurang mengerti psnjelasannya. Secara gairs besar, tempat ini

sangat indah. Ada banyak lilinyang menyala terus-menerus, patung-patung Buddha yang

berwarna emas dan wangi kemenyan. Di sini agak ramai.

GUNUNG KAWI
No. 41

Umpama barang sampai ditangan susa.
Baikan menyanyi girangkan hati
iktiarkan senantiasa

Ayam dan anjing bawa kabar jadi
alamatkan pengerasa,

Sebagai jodo dijaman dulu akan ketemu
terusah paksa.

Hormat kami,
Pers. Kecap "KENAIU"

Jl. Citarum No. 42 Madiun

Apotik "JAYA"
Jl. Trunojoyo 66

Madiun

Gambar3 nasib yang saya terimadi CiamSi

Setiap malam Senin Pahing di Pesarean Gunung Kawi ada upacara atau selamatan

khusus. Saudara Juru Kunci dan semua karyawan harus memakai pakaian adat Jawa. Jadi,

malam itu saya, pertama kali memakai kebaya.

Saya dibantu berpakaian dan dirias. Kebaya saya berwarna perak dan kainnya

batik Untuk jalan kaki memang agak sulit. Perempuan lain juga memakai kebaya atau
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baju Islam dan semua laki-laki memakai blangkon dan jarik. Saya mengikuti Abah dan

beberapa orang lain ke ruang kecil. Kami duduk di sana dan minum teh Jawa sambil

menunggu yang lain siap melakukan upacara. Setelah siap, semua diatur dalam barisan

didepan gerbangpesarean. Saya bertugas membawa sajen bunga mawar. Pemandangan

ini mengingatkan saya pada upacara yang diadakan Kraton Yogyakarta. Kami berbaris.

Di depan ada Abah, dengan beberapa laki-laki. Kemudian ada barisan perempuan, yang

saya ikut, dan belakang kami berdiri kira-kira lebih dari seratus orang lagi. Semua

orang membawa sajen. Pemandangan initak terlupakan.

Di pintu pesarean, semua orang harus menunggu sampai sajen-sajen

dimasukkan. Sedikit gelisah, saya masuk dan duduk berdiam diri di pojok menunggu

selamatan dimulai. Semua sajen diletakkan di lantai menuju sarean untuk

dipersembahkan kepada Eyang Djoego dan Imam Soedjono. Di depan, adaseorang Kyai

yang sedang berlutut. Kyai memulai membaca do'a dalam Bahasa Jawa dan semua

peziarah menundukkan kepala. Setelah selesai berdo 'a, sajen-sajen yangsudah diberkahi

dan disebut "berkat", diambil dan dimakan.

Sajen ini biasanya dipersembahkan dengan permohonan atau ucapan terima kasih

atas permohonan tertentu yang sudah dikabulkan. Misalnya, yang pertama kali dimohon

adalah kesehatan dan terlepas dari penyakit. Sesudahnya sajen dipersembahkan sebagai

ungkapan terima kasih.

Selamatan terus dilaksanakan sampai malam hari. Keramaian timbul karena

yang datang peziarah dari desa tetangga atau daerah lainnya. Pada akhirnya, saya ikut

Abah, saudaranya dan tamu ke ruang belakang. Dari sajen itu, kami memakan apem,

ayam, hati ayam, nasi kuning, sambal tempe goreng, mie goreng dan macam-macam

lain. Enak!
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MALAM JUMAT LEGI DI PESAREAN GUNUNG KAWI

Malang, 11 Oktober 2001

Malam Jumat Legi adalah satu malam yang sangat penting di Pesarean Gunung

Kawi. Akibatnya, setiap tanggal ini, pesarean sangat ramai. Selain dianggap sebagai hari

keberuntungan dalam kalendar Jawa, jugaini bertepatan dengan pemakaman Eyang Imam

Soedjono yang terjadi malam Jumat Legi di abad ke-18. Sehingga, malam Jumat Legi,

sampai sekarang dianggap malam paling bersejarah dan dianggap lebih mendatangkan

keberuntungan bagi mereka yang berkunjung ke Gunung Kawi.

Jalan menuju pesarean malam ini dibanjiri peziarah dan orang-orang yang

datang untuk menikmati suasana malam Jumat Legi. Malam inidijalan (kira-kira sejauh

satu kilometer) terasa seperti pasar malam. Jalannya terang oleh nyala lampu minyak

tanah. Udaranya berbau gorengan, sate, bunga mawar dan kemenyan. Dari bagian

bawah jalan datang musik dangdut dan dari atas datang suara dalang yang memimpin

pertunjukan wayang. Selama saya berjalan kaki dari bawah sampai ke atas, terlihat

banyaksekali orang berjualan bermacam-macam barang termasuk baju, kaset, mainan,

tanaman, jamu, kerajinan dan daun bunga mawar serta buah tanah untuk sajen.

Ada beberapa pengemis di sana dan ada satu yang suka menjanjikan keselamatan

bagi orang yang memberinya uang. Saya sempat heran karena bertabrakan dengan

seorang band. Ternyata, ada banyak band di sini. Saya diberitahu merekajuga datang

berdo 'a, antara lain agar mendapat pekerjaan. Selain band, pengemis dan pedagang,

saya juga menemui remaja yang sedang berpacaran, bahkan ada juga yang mabuk

Malam ini memang sangat ramai dan berbeda dari hari biasa.

Di atas juga ramai, meskipun tetap tenang. Ada petani dari desa di Gunung

Kawi, keluarga beserta anak kecil yang datang dari luar Gunung Kawi dan tentu saja

pengusaha dari jauh. Di dalam pesarean juga ramai sehingga lalu lintas orang harus

dikendalikan oleh dua orang satpam. Di luar juga ramai. Orang antri menunggu giliran
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masuk untuk berdoa. Banyak juga orang tidur di tanah sekitar makam dan ada juga

yang tidur di bawah pohon Dewa Daru.

Selain berdo'a dan membuat permohonan kepada makam Eyang Djoego dan

Imam Soedjono, orang juga menunggu buah jatuh dari pohon Dewa Daru yang terletak di

sekitar pemakaman. Bibit pohon itu, yang dikatakan pohon keberuntungan, berasal dari

daerah lain, yang sangat jauh letaknya. Pohon itu diyakini bisa mendatangkan banyak

rezeki. Oleh karena itu, banyak sekali orangyang berdiri di bawah pohon menunggu buah

yangjatuh. Sehingga tempat ini, hampir tidak pernah kosong dari pencari rezeki. Mereka

rela duduk lama menunggu buah yang jatuh. Selama menunggu buah jatuh, mereka

berdo'a atau melakukan kegiatan sesuai kepercayaannya masing-masing. Kalau ada buah

yang jatuh, orang akan berlari untuk mendapatnya. Kejadian ini kadang-kadang

menimbulkan konflik, peziarah sama-sama mengaku buah yangjatuh adalah miliknya.

Pada malam Jumat Legi, selamatan dilakukan sampai pagi. Orang yang ingin

mengikuti selamatan harus memesan sajen dulu. Sajen ini isinya bermacam-macam, boleh

kecil seperti seekor ayam yang harganya kira kira Rp 20 ribu, boleh besar yaitu seekor

sapi yang harganya mencapai Rp 3 juta. Sesudah semua pengikut berdo'a di makam, Kyai

akan memulai selamatan. Dia membaca do'a, dalam Bahasan Jawa atau secara Islam.

Pada akhirnya do'a ini, Kyai membaca nama semua pengikut selamatan, jabatan atau

perusahaan serta alamat mereka. Hal ini dengan harapan orang yang namanya disebut

akan menerima kelancaraan rezeki dalam usaha dan dagang, serta selamat dalam

perjalanan. Setelah do'a diucapkan oleh Kyai, kemudian, sajen yang dipersembahkan dan

setelah diberkati, dibawa dan dimakan.

Sesudah mengunjungi pesarean, saya diantar untuk melihat Pemandian Sumber

Urip yang berdekatan dengan pesarean. Saya diberitahu, Sumber Urip berarti sumber

hidup. Ada bangunan dengan kira-kira sepuluh kamar mandi yang mempergunakan air

yang diperoleh langsung dari sumber alami di Gunung Kawi. Rupanya, kepercayaan

tentang pemandian ini bermacam-macam.
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Konon, airnya mampu merontokkan penyakit lahir dan batin. Ada juga yang

percaya dengan mandi di Sumber Urip, cara terbaik untuk mensucikan diri sebelum

berziarah ke pesarean di atas. Juga ada yang menyakini permohonan yang dibuat sambil

mandi di sini sangat manjur dan mudah terwujud.

Sesudah melihat Pemandian Sumber Urip, saya diantar ke dapur dimana semua

makanan untuk sajen dimasak Saya melihat di sini kondisinya luar biasa. Ada beberapa

ibu tua, memasak 1800 ekor ayam. Ayam ini dimasak bersama dengan nasi kuning, mie,

daging kambing, hati ayam dan apapun yang dipesan, dimasak di dapur ini, dengan

hanya memakai kompor tradisional, kayu bakar. Pemandangan ini sangat

mengherankan. Sambil saya duduk dan minum teh Jawa di dapur, saya diberitahu bahwa

sebelum krisis moneter terjadi, pada malam Jumat Legi biasanya ayam yang dimasak

mencapai angka5 000 ekor. Luar biasa!
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PARA PENGUSAHA DI GUNUNG KAWI

Malang, 12 Oktober 2001

Hari ini, saya sedang menonton selamatan di pesarean. Saya berkenalan dengan

seorang lelaki dan empat temannya. Dia adalah pengusaha dari Kalimantan, dua dari

temannya adalah dokter dari Surabaya dan yang dua lagi adalah pengusaha dari

Jakarta. Ketika selamatan selesai, mereka mengajak saya ikut makan sajen. Mereka

mengaku mendatangi Pesarean Gunung Kawi setiap tahun pada bulan Oktober dan itu

sudah dilakukan selama lima belas tahun.

Khasiat yang dirasakannya sangat hebat. Tidak mengherankan jika banyak

pengusaha yang ikut berziarah di Pesarean Gunung Kawi. Para pengusaha ini datang dari

seluruh Indonesia, terutama dari Singapore, Malaysia dan Cina. Kedatangan mereka

dengan satu tujuan, melancarkan usahanya. Begitu kuat kepercayaan mereka, sehingga

mereka akan kembali melakukan ritual di Gunung Kawi. Bahkan ada yang mengaku,

karena hebatnya, ada yangmau datang sampai lebih dari sekali dalam sebulan.

Yang menarik juga adalah konsepnya sumbangan. Seorang pengusaha yang

mencapai keberhasilan sesudah kunjungan ke Gunung Kawi atau yang terkabul

permohonannya, sering memberikan sumbangan. Biasanya sebagai tanda keberhasilan,

mereka memberikanjam salon yang menutup dinding ruang makam. Jam salon dijadikan

pemberian karena diyakini waktu yang menentukan keberhasilan. Sumbangan yang juga

menarik adalah Masjid Agung Imam Soedjono terletak di Gunung Kawi, yang dibangun

pada tahun 80-an. Masjid ini dibangun oleh Liem Sioe Liong. Om Liem, panggilannya,

sering datang ke Pesarean Gunung Kawi. Awalnya ia hanya sebagai penjual kacang tetapi

saat ini ia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Om Liem juga membangun

bangunan Dewi Kwan Im dan Dewa Ciam Si. Disamping juga, perwujudan ungkapan

terima kasih dengan memberikan lilin raksasa yang menyala terus menerus. Diyakini jika

nyala lilin mati maka usahanya tidak akan berhasil.
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Selama di atas, sepanjang malam sayaberusaha belajar caramembungkus bunga

mawar. Saya tidak bisa sama sekali tetapi sayamengetahui apasajayangterjadi dengan

bungayang dipersembahkan.

Bunga mawar yang dipersembahkan dibawa ke ruang belakang. Di sana, bunga itu

dibungkus. Sesudah berdo'a, peziarah diberikan tiga bungkusan bunga ini yang terlebih

dahulu diberi asap kemenyan. Bungkusan ini diambil oleh peziarah dan dianggap sebagai

jimat yang ampuh. Ada orang yang menaruh bungkusan itu di atas pintu untuk menjaga

rumahnya dari gangguan. Sementara, ada juga yang memasukkan bunga ke dalam air

putih dan sesudah cukup lama, air itu diminum untuk keselamatan diri. Yang juga

menarik tentang pembungkusan bunga ini adalah kertas yang dipergunakan membungkus

dicetak dengan do'a restu dari berbagai perusahaan.
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PESAREAN GUNUNG KAWI

Malang, 3 November 2001

Pada kunjungan ini, saya menjadi lebih mengerti tentang ritual Gunung Kawi.

Walau kegiatan ini merupakan rutinita dan bukan hal yang baru, tetapi kondisi ini benar-

benar membuka mata saya, sehingga lebih mengerti.

Tepat jam tujuh malam, saya bersama Abah dan beberapa pengikut lagi, naik ke

pesarean. Sebagai biasanya, sambil berjalan mendekati pesarean yang terselimuti kabut,

orang-orang menyalami Abah yang memang dihormati di sini (dan dimana-mana). Di

atas, Abah membuka kunci pintu dan kami masuk Kemenyan dinyalakan dan wanginya

menyebar ke seluruh pesarean dan sekitarnya. Abah duduk di sebelah makam Imam

Soedjono. Karyawan memulai membungkus bunga mawar dan saya melihat sesuatu

dipasang dinding. Yang terlihat adalah formulir pendaftaran untuk Abah dan Pesarean

Gunung Kawi yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Malang Seksi Intelijen sebagai

"pratek pengobatan secara non-medis". Di bawah "praktek pengobatan secara non-

medis", dalam kurung ada istilah "kebatinan, perdukunan, ketabiban, keagamaan".

Ketika saya bertanya yang mana prakek yang dilakukan Gunung Kawi, saya diberitahu

termasuk di dalam "kebatinan". Setelah lama berusaha menemukan klasifikasi kegiatan-

kegiatan di Gunung Kawi, di dinding adapenjelasan. Kebatinan.

Abah kemudian bercerita tentang seorang lelaki asal Yogyakarta yang mohon

bantuannya. Laki-laki ini sudah lama mencari pekerjaan sebagai insinyur dan memang

pandai tetapi sampai saat ini, pekerjaan belum juga didapat. Jadi, laki-laki itu datang ke

Gunung Kawi, lalu oleh Abah diminta tidur di berbagai tempat di sekitar pesareannya.

Misalnya saja, dia harus tidur langsung di lantai (tanpa kasur atau alas) dan makan hanya

sehari sekali. Ini dilakukan terus-menerus selama sepuluh hari dan pada hari terakhir,

laki-laki itu disuruh pulang ke Yogyakarta. Uangnya hampir habis, jadi Abah memberinya

sedikit ongkos. Jika harus jalan kaki, sebenamya tidak apa-apa, tetapi dia harus pulang

malam itu juga. Tiga hari, setelah pulang dari Gunung Kawi, laki-laki itu mendapat
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tawaran pekerjaan dengan jabatan yang bagus sekali dan sampai sekarang menjadi orang

yang berhasil.

Malam itu, Abah menjelaskan bahwa orang yang membuat permohonan di

pemakaman, harus disertai dengan kemauan dan bersedia mengorbankan waktu dan

energi untuk sesuatu yang ingin dicapainya. Misalnya, ada cukup banyak orang yang tidur

di sekitar pemakaman sampai tiga bulan untuk memperkuat permohonan mereka.

Penguatan ini yang saya amati tetapi belum mengerti secara lengkap pada malam Jumat

Legi yang lalu.

Setelah turun, saya disuruh teman berdo 'a di makam untuk mendapatkan suami

yang terbaik cakep, kaya dan jujur. Saya diberitahu tidak apa-apa karena saya bukan

orang Islam. Saya boleh berdo'a kepada Tuhan siapa saja. Saya menunggu sampai

malam Jumat Legiyang akan datang dan pada waktu itu saya memohon agar teman saya

yang sakitbisa disembuhkan juga agarsayasukses dalam pelajaran saya.

Pada kunjungan ke Gunung Kawi kali ini, saya juga mengetahui sesuatu yang

sangat menarik. Saya pernah membaca tentang rombongan mahasiswa yang mengunjungi

Pesarean Gunung Kawi. Mereka sudah dilarang memotret makam dan sekitarnya.

Menurut artikel yang saya baca, enam mahasiswa ini mati dalam tabrakan pada jalan

pulang dari Gunung Kawi karena melanggar laranga itu. Pada awalnya, saya khawatir

tentang ini tetapi saya sudah diizinkan memotret makam dan sekitarnya oleh Abah.

Tadi malam saya bertemu beberapa murid dari Surabaya yang mau belajar

tentang peziarahan di Gunung Kawi. Mereka sedikit kecewa karena tidakboleh memotret

apapun di dalam gerbang pesarean. Saya tanya, "Kenapa saya boleh memotret tetapi

orang lain tidak boleh? "Saya diberitahu, orang harus dapat izin dulu dari Abah karena

tanpa izin, kadang-kadang fotonya terjadi kosong. "Kosong?" "Ya, tidak ada gambar

sama sekali." Pertemuan ini juga mengingatkan saya tentang cerita mahasiswa yang

mati sesudah memotret di pesarean. Saya tanya tentang ini juga dan ternyata cerita itu
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memang benar. Apakah karena mereka memoret tanpa izin atau alasan lain, saya tidak

tahu tetapi kematiannya terasa misterius.
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• PENDAPAT SAYA -

TENTANG RITUAL MISTIS

Keberhasilan ritual dan praktek ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama

yang harus dirumuskan adalah apa saja tujuan yang diinginkan. Walaupun sering

dikatakan orang-orang yang melakukan kegiatan ini ingin menjadi kaya mendadak,

sebenamya jarang kegiatan dan permohonan seperti itu langsung diungkapkan. Ternyata,

yang jauh lebih umum adalah ritual dan praktek dengan tujuan misalnya mendapat rezeki,

keselamatan, keberhasilan atau kelancaran usaha.

Saya menyimpulkan, alasan itu adalah pendapat umum terhadap makna mencari

pesugihan. Pendapat itu adalah ritual yang menghasilkan pesugihan berbahaya, tidak

sesuai dengan moral dan ajaran Islam. Pendapat demikian karena ritual ini dipercaya

melibatkan persekutuan dengan setan sehingga menghasilkan apa yang disebut tumbal.

Cerita seperti Nyi Blorong dan Siluman Kera dan banyak lagi yang mirip, menambah

wawasan saya bahwa tindakan ini merupakan praktek gelap. Mungkin juga, orang tidak

memperpercayai cerita ini, yang memang luar biasa. Intinya, pesugihan jarang menjadi

tujuan utama pelaku ritual ini.

Jadi, mereka biasanya memakai tujuan lain misalnya ingin menambah rezeki,

keselamatan, keberhasilan dan kelancaran usaha. Tetapi apakah ritual ini berhasil? Para

pencari kekayaan juga sering mempergunakan alasan mencari jodoh atau jabatan, bahkan

memajukan perusahaannya. Tentu saja ada banyak orang yang mempercayai keberhasilan

ini. Kenyataan itu kelihatan dari jumlah orang yang mengikutinya sangat banyak.

Dan sesuai pengalaman saya tentang orang yang berhasil karena mengikuti ritual

ini. Misalnya laki-laki yang menginap selama sepuluh malam di sekitar Pesarean Gunung

Kawi, berhasil dalam pekerjaan dan mendapat jabatan. Sebagai orang yang baru tiga
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bulan berada di Jawa Timur, saya masih kurang lengkap mendapatkan informasi

pengertian Kejawen. Saya menilai tidak selayaknya orang mencapai keberhasilan dengan

cara seperti ini.

Walau keberhasilan tujuan ritual ini bukan merupakan tujuan penelitian saya,

tetapi selama tiga bulan mengalaminya, diperoleh beberapa pendapat yaitu:

1. Persekutuan dengan setan, seperti yang digambarkan dalam cerita Nyi Blorong dan

Siluman Kera, tidak masuk akal. Saya ragu-ragu terhadap keberhasilan ritual ini tetapi

disisi lain saya sendiri belum pernah mengikuti ritual ini.

2. Jenis perdukunan yang saya alami, merasa lebih seperti bentuk nasihat dari pada suatu

yang bersifat paranormal atau terkait dengan kebatinan. Tetapi di sisi lain, ada praktek

lain dilakukan oleh dukun yang lebih luar biasa, misalnya pelipatgandaan uang dan

memiliki ilmu jin. Praktek ini hanya diketahui dari studi literatur. Berhasilkah mereka?

Mungkin.

3. Berkaitan dengan ramalan, satu-satunya pengalaman saya terbukti tidakberhasil. Yaitu,

apa yangdiramalkan sampai saat ini tidak terwujud.

4. Ilmu susuk. Tentu saja menarik dan mungkin juga berhasil. Susuk saya seharusnya

menarik perhatian dan pengasihan dari laki-laki. Sesudah dipasangi susuk saya

merasakan menerima cukup banyak perhatian selama beberapa minggu. Akan tetapi, saat

ini keadaan sudah berbalik, kembali seperti biasa.

5. Peziarahan di Gunung Kawi adalah ritual yang paling saya percaya. Saya percaya

Gunung Kawi adalah tempat orang untuk mengajukan permohonan dan sering terkabul.

Terutama bagi peziarah yang melakukan permohonan secara jujur dan tekad yang kuat.

Tentu saja ini diikuti dengan banyak contoh keberhasilan dari mereka yang melakukan

ritual ini, setelah mereka melakukan kunjungan ke Gunung Kawi.
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- KESIMPULAN -

APA SAJA YANG TERMASUK RITUAL MISTIS?

Selama saya di lapangan, muncul pertanyaan dalam benak saya, mungkinkah ada

beberapa ritual tertentu yang berbau komersial? Bagaimana komersial yang dilakukan?

Maksud saya, dalam keadaan tertentu, tujuan utama pelaksanaan ritual atau kegiatan itu

adalah menginginkan keuntungan finansial. Lingkungan ritual itu diubah sedemikian rupa

sehingga menguntungkan pelaksananya.

Tentu saja banyak sekali orang yang tergantung pada ritual ini untuk pendapatkan

penghasilan. Akan tetapi, komersialisme tidak selalu ditunjukkan oleh ritual ini. Misalnya

di Gunung Kawi, banyak penduduk desa yang mencari nafkah dengan menjual bunga

mawar dan buah tangan kepada peziarah. Tetapi menurut saya, Pesarean Gunung Kawi

tidak terpengaruuh oleh komersialisasi. Peziarahan ingin tujuannya tercapai, sementara

keberadaan penjual, warung dan penginapan hanya untuk mempermudah peziarah

melakukan proses peziarahan. Jadi, keadaan seperti ini merupakan pengaruh modernisasi.

Dan modernisasi ritual ini, bukan hal yang buruk.

Modernisasi lingkungan ritual lebih relevan pada zaman ini. Misalnya Gunung

Kawi, sekali lagi, selamatan yang dilaksanakan di pemakaman bertujuan, antara lain,

melancarkan usaha. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan berkembangnya dunia bisnis.

Hal serupa juga dilakukan di peziarahan Wali Songo. Peziarah mengikuti paket tour

mengunjungi makam kesembilan wali dan diberi instruksi mengenai tata cara berdo'a

dengan memakai megafon. Kegiatan ini terasa lebih bersifat komersial dan keuntungan

diperoleh dari kegiatan tour. Istilah "komersial" yang saya pergunakan, tampaknya bukan

hanya menghasilkan keuntungan, seperti paket tour ke makam Wali Songo, juga

merupakan akibat modernisasi sehingga lebih meningkatkan efisiensi dan memudahkan

pelaksanaan kegiatan ini.
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Yang terlihat di lingkungan ini adalah orang yang beruntung dari potensi

ekonomi, namun tetap mempertahankan tujuan ritual. Pada awalnya, saya merasa

keberadaan paket tour dan juga pun kenyataan bahwa "kelancaran usaha" bisa tujuan

permohonan, maka menunjukkan sifat komersial. Akan tetapi, saya menyadari pendapat

itu akibat dari pandangan saya terhadap ritual ini sebagai sebuah kegiatan yang kuno dan

berada di dunia lain, sama sekali tidak terkait dengan budaya Jawa yang modern. Setelah

mengetahui peranan kegiatan ini dalam masyarakat, ternyataasumsi saya salah.

Dulu, saya berpendapat ritual ini luar biasa dan mungkin juga hanya kegiatan di

daerah pedesaan. Intinya, sebelum saya mengalami ritual ini, saya tidak menganggapnya

sebagai bagian dari kehidupan modern sehari-hari. Jadi, kesimpulan saya adalah dalam

kebanyakan ritual ini dan lingkungan disekitarnya bukan dikomersialkan, tetapi kegiatan

tradisional yang sudah berbaur dengan kondisi modern (memodernisasi kegiatan

tradisional atau kuno)

Meskipun demikian ada beberapa yang benar-benar berbau komersial. Misalnya

banyak ritual yang dimasukkan dalam iklan. Jumlah iklan untuk pelayanan mistis sangat

banyak. Keberadaan iklan tersebut memunculkan beberapa isu yang menarik tentang

kebatinan Jawa, sehingga keadaan ini menunjukkan sudah terkomersialisasi. Iklan

tersebut terletak di majalah, koran dan televisi. Media yang khusus dibuat tentang

supranatural. Dengan memakai gambar yang menarik dan kata-kata sensasicnal, iklan

tersebut membuat pengakuan yang luar biasa. Berikut adalah contoh kata-kata dalam

iklan seperti yang diterbitkan majalah Misteri dan Liberty.

'Dengan izinAllahSWTsiap membantu mengatasi masalah-masalah Anda.'

'Jujur pada Tuhan, jujur pada alam, jujur pada diri sendiri.'

'Mahar akan kami kembalikan bila Anda tidak mengalamiperubahan yang benar

benar nyata dan luar biasa.'

'Kiat-kiatmenjadisukses bergaransi! \ 'Bos Eddy, Juru Kuncialam gaib.'
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Iklan ini juga termasuk daftar pelayanan yang tersedia dengan membayar mahar.

Berikut adalah contoh gambaran pelayanan yang diiklankan:

ILMU PESUGIHAN (tumbal beras) 'Yang seret rejekijadi mudah, yang sudah lancar

jadi tambah meruah. Menuju hidup berkecukupan, sugih, tidakada akibat buruk dengan

memanfaatkan ilmu ini untuk mendapatkan uang. Maskawin Rp 39 000.'

ILMU ROZAKTUL GHAIB

'Dalam waktu satu hari kami jamin Saudara pasti kaya sepertiyang saudara inginkan

(tanpa tumbal), uang yang diperoleh pun halal adanya. Pesugihan ini hanya berlaku

sekali seumurhidup. MAHAR Rp313 000.'

'Syarat Pribadi: photo, nama, tanggal lahir, agama, nama ayah kandung danpotongan

kukujempol kaki kiridan kaki kanan.'

Ada juga yang memberikan hingga seratus pelayanan yang berbeda dengan harga

mencapai Rp 10juta. Biasanya pelayanan seperti ini dilengkapi dengan informasi nomor

handphone dan alamat PO Box, untuk merahasiakan lokasi mereka. Acapkali juga

disebutkan nomor rekening bank, pelayanan bisa dibayar secara langsung, mudah dan

cepat dengan mentransfer dananya. Juga ada yang bergaya komersial langsung dengan

mengiklankan beberapa lokasi praktek. Misalnya "Eyang Kamulyaning Jagad- presiden

lelembut sejati- dengan praktek di Thailand, Jakarta dan Surabaya."

Sebagai jaminan, pemasang iklan diyakinkan dengan ungkapan halal, bagi

pelayanan yang diberikan. Jaminan ini penting sekali karena penduduk Indonesia yang

mayoritas Islam kata 'halal' bisa menentramkan hati bagi mereka yang ingin menjalin

hubungan dengan pemberi pelayanan ritual mistis. Sehingga dengan kata 'halaF itu akan

lebih menarik perhatian pelaku ritual mistis.
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Dalam beriklan, juga ada yang mengaku dirinya seorang Kyai. Walaupun, dari

hasil pembicaraan dengan seorang Kyai, dijelaskan bahwa seorang Kyai tidak

memerlukan dan seharusnya tidak, memasang iklan untuk menarik masyarakat

menggunakan pelayanannya. Bahkan kekuatan mereka yang beriklan sering diragukan.

Jl.Pepaya 111/082
PerumnaslBekasiBarati71

fdeoanG'andMall Bekasi/apobk Rawa Temfcai
TelD 6846137 - HP. 0816163732

Transfer via BCA
Cab. Pern Anmad Yam Bekasi

No. Rek. 7390221970

a.n Siti Ngatiyah Ariyanti

• • . ;

&i

SITI. N. A.
KAMI, MELIHAT ANDA SERING MENGALAMI KEGAGALAN BERKALI-KALI
BERKUNJUNG KE ORANG PINTAR DARI SABANG SAMPAJ MERAUKE. NAMUN
HASILNYANIHIL, INSYAAJJ-AHKAMIMAMPUMENGATASISEGALAPROBLEMS
KEHIDUPAN ANDA1 DENGANDOYO LINUWIH HASILRITUALLAKU OLAHBATIN
YANG CUKUPBERKEPANJANGAN; KAMI PERSEMBAHKAN : •••:••

• Pelayanan'problem PlL/WIL
• Pengobatan alternatif. supranatural

Semua penyembuhan ada di tangan kita.
• Pemasangan susuk arjuna mboielo

Khaslat : Pengasihan umum. memikat
lawan jenis. sekali senggol klenger gand-

0\njng kasmaran. ;
• Susuk Loka Nanta: Khaslat untuk monam-

' bah pesona cantik menawan bak putrl-
khayangan siapayang menatap tak akan;

,/berkedjp-. ;•;-. '.
%f. Mandi Bai'at: Untuk rrjembuajigsial. meri-j

ngankan jodoh. memperiahcarkan rozoki
dn... • •:•:

K]Ruwaian: Buang sJal, songkala, meluntuf
Sihlr/Guna-Guna, awet muda, sulit jodoh,
bagi yang 6udah lewat usia membuat ,

-"-wajah jadi bersinar bulan purnama. .
V Segudang Ilmu peletTmaha ampuh

terkenal sejak zaman kuda gfgit besi s/d •

Mifinium (memikat tawan jenis}.:
• Pesugihan tanpa tumbal.
• Pengiaris Dagang. .:
• Tumbal Rumah, Toko/Pabrik, Kebundll.
• Sulit punyaKeturunan/Mandui.
• Ramuan pewaris leluhur (mengom-

'.'• bajikan .keperawanan menyempltkan-
vagina bisa sepertJ ABG, yang belum

•:'perriah:terserituh tefaki & dapat me-
.••: nyembuhkan keputihan.,
• Pusaka.Mini antik bisa dlmasukan ke

dompet (khaslat pageran badan. anti
sihir/santet. Hipnotis', pengasihan,

;;•' pengiaris. kewibawaan dll. •
• Minyak Pelet Gurindam Asmara : Untuk

kekasih yang susah ditundukan.
• Susuk Cakra Seks: Untuk kekuatan Seks.
s Bedak Wijaya Kusuma -: Untuk meng-

hilangkan kerutan. awetmuda dan wajah
" • bersinaiv •' •

Gambar 4 iklan dari majalah Liberty no. 2101

Selain pengakuan 'halal', ada penenteraman hati lain yaitu kata-kata 'tanpa

tumbal'. Hal ini karena tumbal merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan harus

dihindari berapapun juga nilainya. Di samping jaminan halal dan tanpa tumbal, juga ada

pengakuan pemberi pelayanan ritual mistis, 'sudah berhasil menolong jutaan orang yang

disertai dengan bukti keberhasilannya.' Sementara bukti yang tersedia saat ini lebih

banyak bersifat penipuan. Jadi, pada pendapat saya, iklan ini sangat berbau komersial dan

tergolong penipuan. Situasi seperti ini akhirnya memunculkan berbagai peringatan bagi

masyarakat, agar terhindar dari penipuan berkedok ritual mistis. Keberadaan penipuan ini,"
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menggugah pertanyaan, "Apa saja pengaruh yang mengakibatkan bentuk modern

terhadap ritual mistis?" Dan juga, "Apa saja yang mempengaruhinya di masa yang akan

datang dan akibat yang ditimbulkan?"

Tentu saja, Kejawen merupakan salah satu faktor yang penting dalam

merumuskan ini. Filosofi dan eksistensi sistim pemikiran Jawa, Kejawen, memiliki

konsep dunia lahir dan dunia batin. Dengan demikian, keberadaan Kejawen, di antara hal

lainnya, memiliki kesadaran bagi pemeluknya menerima hal-hal yang bersifat mistis. Jadi,

walaupun di negeri lain, kegiatan mistis sering dianggap luar biasa dan tidak rasional,

tetapi di Jawa justru sebaliknya. Mistisme merupakan bagian hidup penting bagi orang

Jawa.

Ada yang berpendapat bahwa bentuk Kejawen saat ini sudah berubah dari

sebelumnya. Misalnya Niels Mulder dalam bukunya "Ruang Batin Masyarakat Jawa",

menyampaikan anggapan "Filsofi Kejawen sudah tererosi sampai yang tersisa hanya

aspek praktis dan magis." Menurut anggapan ini, erosi tersebut mengakibatkan

kecenderungan untuk mengfokuskan pada praktek-praktek yang sesuai dengan kehidupan

modern yang bersifat komersial. Sementara renungan filsofi bagi kesempurnaan hidup

sudah tidak lagi begitu diperhatikan. Mulder menggambarkan suatu "suasana kekosongan

moral" berkembang menghasilkan praktek tanpa dasar moral. Walaupun pendapat di atas

mungkin berlebihan, konsep dasar ini benar. Memang sudah ada perubahan dalam sifat-

sifat masyarakat Jawa diakibatkan oleh berbagai tekanan. Tekanan yang relevan di sini

adalah globalisasi dan modernisasi.

Dampak globalisasi dan modernisasi, masyarakat Jawa mengalami moneterisasi

dan sekarang lebih menujukkan ciri-ciri konsumerisme dan materialisme, yang

merupakan dampak krisis moneter. Mencari uang menjadi lebih sulit dan tentu saja

menimbulkan perasaan ketidakpastian.
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Jadi, apa arti semua ini? Sebagian budaya Jawa, kegiatan mistis turut berubah.

Menurut budaya Jawa, lingkungan kegiatan mistis juga bergerak menjadi lebih modern

dan dalam keadaan tertentu. Perubahan itu mulai muncul dengan banyaknya pelayanan

ritual mistis yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan uang. Kegiatan mistis

merupakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan finansial, baik para pendatang

maupun para pelaksana. Apakah kejadian krisis moneter mengakibatkan berkembangnya

kegiatan ini? Pada keadaan tertentu, dimana biaya kegiatan tidak begitu murah (mahal),

jumlah pendatang cenderung turun. Sementara di sisi lain, situasi kemiskinan atau

kesusahan, mendorong orang mendatangi kegiatan ritaul mistis. Bahkan dalam situasi

tertentu (misalnya seorang yang bersekutu dengan jin atau setan, yaitu yang dianggap

kegiatan gelap) orang melegitimisasi tindakannya akibat dari krisis moneter. Akibatnya,

banyak pelaksanan yang palsu dengan tujuan hanya mencari uang saja.

Lalu, bentuk apa saja diambil oleh kegiatan ini dan peranannya dalam masyarakat

di masa depan? Saya menduga bahwa kemiskinan, yang diciptakan oleh kesulitan

ekonomi dan kekacauan politik, ditambah dengan perhatian terus-menerus terhadap

Kejawen dan agama, akan mendatangkan kepopuleran kegiatan ritual ini. Bahkan kondisi

ini akan berlangsung lama.

Bentuk apa kegiatan ini? Saya percaya, penyesuaian antara kondisi modern dan

sifat dasarnya mempertahankan ritual mistis. Akankah sifat komersial menunjang

kegiatan ini? Saya yakin sebagian akan menjadi sangat komersial seperti semacam

industri yang melibatkan turisme, penjualan barang-barang (souvenir) dan berbagai

pelayanan spesialisasi, sedangkan sebagian lain akan tetap dengan dasar yang sama tetapi

mengalami kemajuan zaman atau modernisasi.
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