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I

MOTTO

        
“[D]emi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah (1) dan kuda
yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya (2) dan kuda yang menyerang
dengan tiba-tiba di waktu pagi (3).”
(QS. Al-‘Adiyat : 1-3)1

Tim Penterjemah dan Pentafsiran Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:
Departemen Agama RI, 1985), 23.
1

ABSTRAK
Kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini di bentuk karena suatu
perkumpulan bagi anggota kesenian tradisional yang ada di desa tersebut. Latar
belakang munculnya kesenian di Desa Argosari awalnya ingin mempertahankan
kelompok karang taruna pada bidang kesenian tradisional yang hampir dibubarkan.
Maka dari itulah masysarakat Desa Argosari berinisiatif untuk melestarikan tradisi
kuda lumping yang mayoritas masyarakat Desa Argosari bersuku Jawa. Tradisi
kuda lumping yang dikembangkann oleh masyarakat Desa Argosari ini tidak hanya
bertujuan untuk melestarikan kesenian yang dimiliki oleh Indonesia, tetapi
masyarakat setempat berharap agar lebih meningkatkan minat dan bakat yang ada
di Desa Agosari dan menciptakan kegiatan yang positif terutama kepada kalangan
remaja agar lebih menghargai budayanya sendiri. Hal ini mendorong penulis untuk
mengemukakan kembali tradisi kebudayaan suku Jawa yang dimiliki oleh
Indonesia dan lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Argosari
tentang maksut dan tujuan dari setiap prosesi tradisi kuda lumping itu sendiri.
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah berbentuk penelitian
lapangan yang bersifat fenomenologi. Metode fenomenologi berupaya
mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang. Dengan metode
fenomenologi penulis lebih dituntut untuk menyaksikan langsung fenomena yang
bersangkutan. Metode fenomenologi mengajarkan kita untuk selalu membuka diri
terhadap berbagai informasi dari mana pun berasal. Fokus penelitiannya adalah
berkaitan dengan sudut pandang individu-individu yang diteliti, uraian rinci tentang
konteks, sensitivitas terhadap proses dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan
teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penulis menemukan bahwa tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo yang
ada di Desa Argosari dikembangkan untuk melestarikan kebudayaan tradisional
Jawa serta meneruskan karang taruna dalam bidang kesenian tradisional agar tidak
dihilangkan. Masyarakat setempat melestarikannya agar di Desa Argosari memiliki
suatu kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai hiburan pada acara khitanan, hari
kemerdekaan, dan acara desa serta lebih mengembangkan bakat yang dimiiki oleh
masyarakat setempat. Akhirnya penulis merekomendasikan kepada masyarakat
untuk lebih memahami kebudayaan tradisional Jawa, agar tidak ada yang salah
dalam memahami arti, maksut serta tujuan dari pelestarian budaya itu sendiri.
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PEDOMAN TRANSLITERASI2
A. Alfabet
Arab
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ت
ث
ج
ح
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د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
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̓
b
t
th
j
ḥ
kh
d
dh
r
z
s
sh
ṣ
ḍ

Arab
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ء
ي

Indonesia
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ẓ
‘
gh
f
q
k
l
m
n
h
w
,
y

B. Vokal dan Harakat
Arab
ا
ا
ِا

Indonesia
a
u
i

Arab
ﺎ
اى
او

Indonesia
ā
á
ū

Arab
اِى
او
اى

Indonesia
ī
aw
ay

C. Tā’ Marbūṭah
Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam :
1. Tā’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya
adalah /h/.
Arab
صال ة
مر ا ة

2

Indonesia
Ṣalāh
Mir’āh

Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN STS
JAMBI (Jambi: Fak. Ushuluddin IAIN STS JAMBI, 2015), 147-148

2. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, maka transliterasinya adalah /t/.
Arab
وزارة التربية
مراة الزمن

Indonesia
Wizārat al- Tarbiyah
Mir’āt al-zaman

3. Ta Marbutah yang berharakat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.
Contoh :
Arab
فجئة

Indonesia
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Penyebaran penduduk melalui program transmigrasi pertama di Kabupaten
Sarolangun terjadi pada tahun 1980, yaitu di Desa Argosari Kecamatan Singkut.
Kata “Singkut” diambil dari kata “sangkut”, karena pada zaman presiden Soeharto,
ada penduduk dari Jawa yang merantau ke daerah ini, dan rombongan tersebut
menemui sebuah sungai yang cukup besar, dan setelah meminum air tersebut orangorang tersebut tidak dapat kembali ke kampung halamannya, atau dalam arti orangorang tersebut tersangkut di tepian sungai, dan akhirnya merekapun menetap di
daerah tersebut dan membuat sebuah kelompok.3
Kebudayaan biasanya dipakai dalam istilah antropologi, kebudayaan lebih
diartikan sebagai suatu himpunan dari pengalaman yang dipelajari. Kebudayaan
juga biasanya berisikan tentang pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan,
hukum, adat istiadat, serta kesanggupan yang termasuk kebiasaan yang di pelajari
dan dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Para pakar antropologi membicarakan mengenai kebudayaan, seperti
Goodenough yang mengatakan bahwa “kebudayaan digunakan untuk mengacu
pada pola kehidupan suatu masyarakat dan mengacu pada sistim pengetahuan dan
kepercayaan yang disusun sebagai pedoman manusia dalam mengatur pengalaman
dan persepsi mereka, menentukan tindakan, dan memilih di antara alternatif yang
ada”.4
Arti kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari pun sangat terbatas, pada
segala sesuatau yang indah, misanya candi, tarian, seni rupa, seni suara, dan filsafat.
Menurut antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistim gagasan dan rasa, tindakan,
serta karya yang dihasikan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang
dijadikan miliknya dengan belajar.5

3
Hadi, sesepuh dan tokoh adat Desa Argosari Kecamatan Singkut, Wawancara dengan
penulis, 19 September 2018, Kabupaten Sarolangun, Rekaman Audio.
4
Samuel Gunawan, Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer Edisi Kedua Jilid I
(Jakarta: Erlangga, 1992), 68.
5Koentjaraningrat, Pengantar Antropolog I(Jakarta: Pt Rineka Cpta, 1996), 72
i

Kata “kebudayaan”berasal dari (bahasa sanskerta) buddaya, yang merupakan
bentuk jamak kata buddhi,yang berarti budi dan akal. Kebudayaan (dalam arti
kesenian) adalah ciptaan dari segala pikiran dan perilaku manusia yang fungsional,
estetis, dan indah, sehingga ia dapat dinikmati dengan pencaindranya. Kebudayaan
sebagai hasil karya, rasa, dan cipta manusia.6
Indonesia adalah negara kumpulan yang memiliki keanekaragaman budaya,
tentu didalamnya terdapat berbagai macam khas budaya yang berbeda-beda, salah
satunya adalah budaya yang ada pada masyarakat suku Jawa. Kebudayaan Jawa
adalah pancaran budi manusia yang meliputi kemauan, cita-cita, ide maupun
semangat dalam mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan, hidup
lahir batin.
Pada dasarnya kebudayaan Jawa mengandung pula unsur-unsur yang ada
kesamaannya dengan kebudayaan daerah lain di Indonesia. Unsur-unsur tersebut
diantaranya termasuk adab pada umumnya, adat-istiadat, sopan santun, kaidah
pergaulan (etika), kesenian, keindahan (estetika), mistik, ketuhanan, falsafah dan
apapun yang termasuk unsur kebudayaan pada umunya. 7
Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya.
Terutama masyarakat suku Jawa yang mayoritas beragama islam hingga sekarang
belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya. Tadisi dan budaya Jawa
sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Diantaranya tradisi dan budayanya
yaitu keyakinan akan adanya roh-roh leluhur yang memiliki kekuatan ghaib, tradisi
ziarah kemakam orang-orang tertentu, melakukan upacara-upacara ritual yang
bertujuan untuk persembahan kepada Tuhan atau meminta berkah serta terkabulnya
permintaan tertentu.
Berdasarkan hal tersebut tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang
berada di desa Singkut Kabupaten Sarolangun adalah tradisi yang berkenaan
dengan tradisi angguk, acara yasinan, kuda lumping, dan reok ponorogo, dan dari
sekian banyak tradisi yang yang berhubungan dengan kesenian yang kini masih

6

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi II (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1998), 19
Karkono Kamajaya Partokusumo, Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam
(Yogyakarta: IKAPI DIY, 1995), 166-167.
7

dilestarikan adalah kesenian kuda lumping. Kuda lumping yang ada di Desa
Singkut Kabupaten Sarolangun ini terdapat berbagai macam jenis dan berbedabeda. Salah satunya kuda lumping yang ada di Singkut V Desa Argosari ini berbeda
dari kuda lumping yang ada di desa lain dari segi ceritanya yaitu lebih menceritakan
tentang pewayangan. Menurut masyarakat Jawa Desa Argosari Kecamatan Singkut
V tradisi ini adalah tradisi yang masih dilestarikan dan dibudayakan oleh
masyarakat setempat karena untuk mempertahankan kebudayaan yang dimiliki oleh
Indonesia serta untuk meningkatkan keterampilan anak-anak muda dalam bidang
keseian.
Tradisi kuda lumping adalah tradisi berupa tarian yang dilakukan oleh anakanak muda dan orang dewasa mulai dari yang sudah menikah dan yang belum
menikah. Namun pada umumnya kuda lumping dilakukan oleh anak remaja yang
berusia empat belas sampai dua puluh tahun yang masih mempunyai jiwa-jiwa
muda. Tidak dapat di pungkiri bahwa tradisi kuda lumping yang telah berkembang
dimasyarakat ini telah mengalami banyak perubahan baik dari tata caranya dan
peralatannya yang lebih modern. Demikian juga terjadi pada tradisi kuda lumping
Desa Argosari Kecamatan Singkut V Kabupaten Sarolangun. Walaupun kuda
lumpingmengalami banyak perubahan tetapi masyarakat di Desa Argosari tetep
antusias untuk terus melestarikan tradisi kebudayaan kuda lumping bahwa
kebudayaan di Indonesia harus tetep dijaga.
Tarian kuda lumping merupakan tarian rakyat yang sangat populer di Jawa
Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta.8 Kuda lumping adalah salah satu
kesenian tradisional Jawa yang memiliki makna pesan heroik atau keprajuritan.
Kesenian kuda lumping ini menggambarkan sekelompok prajurit penunggang
kuda. Kuda yang di gunakan dalam tarian ini bukanlah kuda yang sebenarnya,
melainkan kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dibentuk dan dihias
menyerupai kuda. Tarian ini sangat populer di masyarakat Jawa, khususnya Jawa
tengah dan sekitarnya. Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan

8

Diakses melalui alamat https://www.senibudayaku.com/2018/03/tari-kuda-lumping.html,

tanggal 6 November 2018.

properti berupa kuda tiruan, yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya
dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang di gelung atau di
kepang, sehingga masyarakat jawa sering menyebutnya sebagai jaran kepang. 9
Di dalam proses tradisi kuda lumping juga terdapat tarian yang juga terdapat
unsur magis karena setiap pertunjukan ada beberapa penari yang kesurupan dan
beberapa ritual yang dilakukan dalam tarian ini. Pertunjukan tradisi kuda lumping
banyak sekali simbol-simbol atau sarana dan prasarana yang masyarakat belum
paham simbol tersebut hanya sebagian orang saja yang memahaminya akan maksut
dan tujuan khususnya pada masyarakat di Desa Argosari Kecamatan Singkut V.
Selain itu ada beberapa atraksi berbahaya yang di pertontonkan seperti
memakan beling, menyayat diri, berjalan di atas pecahan kaca dan beberapa atraksi
berbahaya lainnya. Tarian ini merupakan pengembangan dari kesenian “Jatilan”.
Walaupun masih terdapat beberapa unsur seperti kesurupan dan atraksi berbahaya,
namun pada Kuda Lumping ini lebih mengutamakan gerakan tari yang
menggambarkan jiwa kepahlawanan para prajurit berkuda dalam peperangan.
Kemudian pada bagian kedua, biasanya dimainkan oleh beberapa penari pria.
Pada bagian ini para penari menari dengan gerakan yang menggambarkan
keberanian para prajurit penunggang kuda di medan pertempuran, dan yang 7
terakhir adalah bagian yang dimainkan oleh beberapa pria yang menunggangi kuda.
Sambil memainkan pecut, mereka menari mengikuti iringan musik.
Dalam pertunjukan Kuda Lumping ini biasanya dikawal oleh beberapa
pawang atau dukun untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak di inginkan. Sebelum
pertunjukan dimulai biasanya ada beberapa ritual yang dilakukan oleh para dukun
yaitu memberikan sesaji dan membacakan doa agar di jauhkan dari mara bahaya.
Selain melakukan ritual, dukun juga ditugaskan untuk mengawal para penari yang
kesurupan saat melakukan atraksi agar tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan
dan menyembuhkan para penari dari keadaan kesurupan.10
9

Diakses

melalui

alamat

http://www.negerikuindonesia.com/2015/05/kuda-lumping

kesenian-tradisionaldari.html, tanggal 12 Agustus 2018.
10
Prentil, Pemilik Seni Budaya Krido Budoyo di Desa Argosari Kecamatan Singkut,
Wawancara dengan penulis, 19 September 2018, Rekaman Audio.

Sampai saat ini tradisi kuda lumping sudah jarang di temukan, bentuk
pelaksanaanya pun sudah berbeda. Kuda lumping sekarang sudah modern tetapi
dalam masyarakat di Desa Argosari ini mamainkan kuda lumping menggunakan
musik yang modern di bantu dengan alat-alat musik tradisional serta sarana dan
prasarana lain yang berhubungan dengan Kuda Lumping. Kebanyakan dari
masyarakat di Desa Argosari kurang paham akan makna yang sesungguhnya dari
setiap prosesi tradisi kuda lumping tersebut. Hal ini di takutkan masyarakat kurang
paham mengenai maksut dan tujuan dari setiap prosesi yang mereka siapkan.
Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka
penulis tertarik untuk meneliti tentang makna dari setiap prosesi tradisi kuda
lumping krido Budoyo pada masyarakat desa Argosari kecamatan Singkut
Kabupaten Sarolangun gunanya untuk mengetahui makna-makna yang berkaitan
dengan peralatan yang ada di dalam tradisi kuda lumping tersebut agar lebih jelas
yang sebenarnya. Penelitian ini juga berusaha untuk mengubah pandangan
masyarakat modern bahwa tradisi kuda lumping wajib untuk di jaga dan di
lestarikan. Maka dari itu penulis mengangkatnya dalam sebuah kripsi yang berjudul
: Makna Tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo pada Masyarakat Jawa di Desa
Argosari Kecamatan Singkut V.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka yang
menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana makna dalam
tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo di Desa Argosari Kecamatan Singkut
Kabupaten Sarolangun. Pokok masalah ini lebih jauh dapat dirumuskan dalam
beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :
1.

Bagaimana latar belakang sejarah dan perkembangan tradisi Kuda Lumping
Krido Budoyo di Desa Argosari?

2.

Bagaimana prosesi dalam pergelaran tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo?

3.

Bagaimana makna yang ada di dalam prosesi pergelaran tradisi Kuda
Lumping Krido Budoyo?

C. Batasan Masalah
Batasan masalah pada dasarnya berfungsi untuk memberikan batasan yang
tegas terhadap permasalahan penelitian sehingga peneliti menjadi terfokus pada
suatu masalah dan tidak meleber pada masalah lainnya.
Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis perlu
membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu makna simbolis dari setiap
prosesi pelaksanaan tradisi kuda lumping terkhusus pada masyarakat suku Jawa
Tengah di Desa Argosari Kecamatan Singkut V Kabupaten Sarolangun yang
berhubungan dengan sarana dan prasarana (properti) dari tradisi Kuda Lumping
Krido Budoyo dengan menggunakan pendekatan filosofis, Kota Jambi yang
didirikan oleh Bapak Asnap Wiyugo dan Bapak Rahman.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistim budaya
kesenian tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo tepatnya pada masyarakat di Desa
Argosari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang ada di dalam kebudayaan
Jawa itu sendiri. Penelitian ini ditunjukan untuk :
1. Untuk mengetahui latar belakang sejarah dan perkembangan tradisi Kuda
Lumping Krido Budoyo di Desa Argosari Kecamatan Singkut V tersebut.
2. Untuk mengetahui prosesi dalam pergelaran tradisi Kuda Lumping Krido
Budoyo.
3. Untuk mengetahui makna dari tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo di Desa
Argosari Kecamatan Singkut.

2. Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan memiliki arti akademis maupun praktis sebagai
berikut :
1. Menambah wawasan kita tentang tradisi lokal terutama tentang tradisi kuda
lumping

2. Mengingatkan kita kembali pada budaya Indonsia yang masih terpendam dan
layak untuk di kembangkan.
3. Secara umum diharapkan dapat berguna bagi masyarakat suku Jawa terutama di
Desa Argosari Kecamatan Singkut V dalam melaksanakan tradisi kuda lumping
dapat memperkaya khazanah keilmuwan serta lebih memahami makna yang
terkandung dalam tradisi kuda lumping terutama dalam sarana dan prasarana
supaya tidak melenceng dalam hal kemusyrikan.

E. Kerangka Teori
1. Tradisi
Tradisi berasal dari bahasa latin : tradition, “diteruskan” atau kebiasaan,
dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk
sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat,
biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Pada
dasarnya tradisi berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi yang
membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlaq dan berbudi pekerti
seseorang.11
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah kebiasaan turun
temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa
cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.12
Tradisi (Bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam
pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak
lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari
suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar
dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik

Tasikunta,
“pengertian
tradisi”,
diakses
melalui
alamathttp://tasikunta.wordpress.com/2012/11/30/pengertian tradisi/, tanggal 28 Juni 2018.
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Nailus Syarifah, “Tradisi dan Budaya Menurut Pandangan NU”, Makalah (Jepara: Disusun
Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Agama Universitas Islam Nahdhlatul Ulama’, 2014), diakses
melalui
alamat
https://nailuszaman.blogspot.com/2016/04/makalah-semester-1-tradisi-danbudaya.html, tanggal 6 November 2018.
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tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat
punah.13
Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turuntemurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sedangkan
dalam Kamus Induk Istilah Ilmiah, tradisi adalah adat kebiasaan dan kepercayaan
yang secara turun temurun dipelihara. Pemaknaan tradisi tersebut bukan sebagai
pijakan untuk mengartikan makna yang dimaksudkan, tetapi hanya sebagai bahan
pertimbangan untuk sebuah penegasan.
Sedangkan menurut Dr. Harapandi Dahri, tradisi didefinisikan sebagai
berikut:
“Tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan secara terus-menerus
dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunitas. Awalmula dari sebuah tradisi adalah ritual-ritual individu kemudian disepakati oleh
beberapa kalangan dan akhirnya diaplikasikan secara bersama-sama dan bahkan
tak jarang tradisi-tradisi itu berakhir menjadi sebuah ajaran yang jika
ditinggalkan akan mendatangakan bahaya”.14
2. Makna
Makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna
merupakan bentuk respon dari stimulasi yang di peroleh pemeran dalam
komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Ujaran
manusia itu mengandung makna yang utuh. Kebutuhan makna itu merupakan
perpaduan dari empat aspek, yakni pengertian, perasaan, nada, dan amanat.15
Memahami makna, Brow mendefinisikan makna sebagai kecenderungan
(disposisi) total untuk menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa.
Terdapat banyak komponen dalam makna yang dibangkitkan suatu kata atau
kalimat.16

13

Kartono, J. Lukito.” Konsep ruang tradisional jawa dalam konteks budaya. Dimensi
Interior”, No 3(2006), 2.
14
Ahmad Rozali “Nilai-nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Tradisi Sedekah
Kampung di Desa Kundi”, diakses melalui alamat http://rozali643.blogspot.com/2014/10/contohproposal-kualitatif-rozali.html, tanggal 25 November 2018.
15
Diakses melalui alamat http://id.m.wikipedia.org/wiki/makna, tanggal 28 Jun 2018.
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Makna dapat diartikan sebagai suatu yang berada di dalam ujaran itu sendiri
atau penentuan hubungan yang terjadi karena kesepakatan para pemakai bahasa.
Makna adalah sesuatu yang benar-benar diacu oleh pemakai lambang atau sesuatu
yang menurut keyakinan pemakai lambang dipakai sebagai acuan.17
3. Kuda Lumping
Kesenian kuda lumping merupakan salah satu aset kekayaan budaya yang
dimiliki masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia dengan berbagai latar
belakang adat istiadat dan kebudayaan yang majemuk, memiliki kesenian
tradisional kuda lumping yang unik dan khas serta memiliki potensi daya tarik.
Salah satu fenomena yang menarik dibalik kesenian kuda lumping adalah
merupakan satu pertunjukan yang banyak mengandung unsur-unsur magis.
Dalam pertunjukannya terdiri dari kombinasi atau gabungan dari alat musik
gong, kendang, kenong dan yang lainnya sedangkan lagu yang mengiringinya
adalah lagu-lagu sinden Jawa. Selain mengandung unsur hiburan dan religi,
kesenian tradisional kuda lumping ini sering kali juga mengandung unsur ritual.
Sebelum pergelaran dimulai biasanya seorang pawang kuda lumping akan
melakukan ritual untuk berdoa memohon kelancaran dalam melaksanakan kesenian
kuda lumping.18

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Pendekatan penelitian adalah aspek yang sangat penting dalam suatu
penelitian. Penelitian itu berbentuk penelitian lapangan yang bersifat fenomenologi.
Tujuan pendekatan fenomenologi guna untuk mengungkapkan tentang makna dari
pengalaman seseorang. Dengan metode fenomenologi penulis lebih dituntut untuk
menyaksikan langsung fenomena yang bersangkutan. Metode fenomenologi

Selestinus Wetu, “Analisis Makna Semiotika Simbol-Simbol Pada Pintu Rumah Adat Di
Desa
Nggela”,
diakses
melalui
alamat
https://plus.google.com/106508991089750148301/posts/a9p58QuX3th, tanggal 25 November
2018.
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Ria Putri Susanti, Makna Simbolis Sesajen Dalam Kesenian Tradisional Kuda Lumping
Sanggar Karya Budaya di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, Jurnal
Pendidikan dan Pembelajaran, Vol 5, No. 1 (2018), 1-2
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mengajarkan kita untuk selalu membuka diri terhadap berbagai informasi dari
manan un berasal.
Metode fenomenologi merupakan pendekatan filosofis untuk menyelidiki
pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk
memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada
dengan langkah-langkah yang logis, sistematis kritis, atau berdasarkan
aprioei/prasangka dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya
digunakan dalam filsafat tetapi juga dalamilmu-ilmu sosial dan pendididkan.
Konsep penting dalam metode fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi
penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia.19
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memerlukan data berupa
kata-kata tertulis, data lisan, dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif adalah
metode penelitian yang berupa bentuk data yang terurai, berupa kata-kata dan
kalimat. Data tersebut menghasilkan makna yang memberikan gambaran secara
lebih terperinci.20
2. Setting dan Subjek Penelitian
Setting penelitian makna dalam tradisi kuda lumping ini dilakukan di Desa
Argosari Kecamatan Singkut. Pemilihan setting ini berdasarkan pertimbangan rasio
bahwa tradisi kuda lumping di Desa Argosari Kecamatan Singkut ini masih tetap
dilaksanakan walaupun mengalami banyak perubahan dibandingkan di tempat yang
lain yang mayoritas orang Jawa. Melakukan penelitian yang dilakukan di kampung
halaman sendiri karena lebih mudah untuk mendapatkan sumber informasi dan
tidak merasa segan apabila ingin melakukan observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Subjek penelitian berpusat pada segenap tenaga dalam pelaksanaan tradisi
kuda lumping, yang meliputi sesepuh adat, tokoh masyarakat, orang tua anak, dan
para pemain kuda lumping. Mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat

19
O Hasbiyasyah, “Pendekatan Fenomenologi Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu
Sosial dan Komunikasi”, Jurnal Pendidikan, Vol. 9, No. 1 (2008), 163-166.
20
Sandi Irawan, “Struktur Dan Makna Mantra Kuda Lumping”, Jurnal Pendidikan dan
Pembelajaran, Vol 3, No 6 (2014).

aktif, cukup mengetahui, memahami, atau mempertimbangkan dengan aktivitas
yang akan diteliti, serta memiliki waktu untuk memberikan informasi secara benar.
3. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia, situasi atau peristiwa, dan
dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan atau melalui wawancara
dan observasi. Sumber data atau situasi peristiwa seperti suasana bergerak ataupun
diam, yang meliputi ruangan, suasana, dan proses.
Jenis data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data
sekunder. Sumber data primer (data utama) adalah data yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi dengan hal ini
data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan tempat penelitian
berlangsung yakni di Desa Argosari. Sedangkan sumber data sekunder (data
pendukung), yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan
yang ada hubungannya dengan objek penelitian.21
4. Metode pengumpulan data
Untuk mendapatkan data yang optimal yang relevan perlu memperhatikan
sumber data yang akan di peroleh dan metode pengumpulan data yang tepat.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Observasi
Istilah observasi berasal dan bahasa Latin yang berarti ”melihat” dan
“memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara
akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar
aspek dalam fenomena tersebut. Observasi menjadi bagian dalam penelitian
berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu sosial, Observasi dapat
berlangsung dalam konteks laboratoriurn (experimental) maupun konteks alamiah.
Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematik. Dalam arti yang
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Rosandi Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2003), 29-30.

luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan,
baik secara langsung maupun tidak langsung. 22
Kegiatan dan kegunaan metode observasi menjadi amat penting dalam tradisi
penelitian kualitatif. Melalui observasi dikenali berbagai kejadian, peristiwa,
keadaan, tindakan, yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Kegiatan
observasi tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi
juga terhadap yang terdengar. Berbagai macam ungkapan atau pertanyaan yang
terlontar dalam percakapan sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang
bisa diobservasi, observasinya melalui indera pendengaran.23 Dalam penelitian ini
menggunakan metode pengamatan partisipatif. Metode ini dilakukan dengan cara
menjalin hubungan baik dengan informan. Melakukan pengamatan partisipatif pada
saat melakukan tradisi kuda lumping di Desa Argosari Kecamatan Singkut
Kabupaten Sarolangun dari mulai persiapan sampai selesai.
Melalui metode observasi penulis ingin mendapatkan data tentang :
 Perkembangan tradisi Kuda Lumping di Desa Argosari.
 Prosesi dalam pergelaran tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo
 Sejarah dan perkembangan di Desa Argosari
 Sarana dan prasarana tradisi kuda lumping
b. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode
survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden
(sujek). Teknik wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka, dan melalui saluran
telepon.24Dengan wawancara mendalam, digali apa yang tersembunyi disanubari
seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan.
Wawancara terstruktur sebagai mana yang lazim dalam tradisi survei menjadi
kurang memadai. Yang diperlukan adalah wawancara tak berstruktur yang bisa
mencapai leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi
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yang selengkap mungkin dan mendalam mungkin.25 Wawancara yang dilakukan
adalah wawancara secara mendalam tentang berbagai informasi yang terkait dengan
persoalan yang sedang diteliti, diantaranya adalah tentang latar belakang sejarah
dan perkembangan tradisi kuda lumping, prosesi pelaksanaannya, serta makna
filosofis dari prosesi tradisi kuda lumping tersebut.
Melalui metode wawancara penulis ingin mendapatkan data tentang :
 Latar belakang sejarah tradisi Kuda Lumping di Desa Argosari.
 Perkembangan tradisi Kuda Lumping di Desa Argosari.
 Prosesi dalam pergelaran tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo
 Makna yang terkandung di dalam sarana dan prasarana dalam prosesi
pergelaran tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo.
 Sejarah dan perkembangan di Desa Argosari
 Lokasi dan letak geografis Desa Argosari
 Kondisi sosial budaya Desa Argosari
 Sarana dan prasarana tradisi kuda lumping
 Tujuan dan manfaat tradisi kuda lumping di Desa Argosari
 Pandangan masyarakat terhadap prosesi dan makna simbolis dari radisi kuda
lumping
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, transkip, buku, agenda ataupun jurnal dan lain sebagainya.
Data yang dimaksut adalah data tentang pelaksanaan tradisi kuda lumping tempat
serta berbagai data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk melengkapi data
yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang didapat. Terutama data tentang
gambaran umum desa tersebut.
Melalui metode dokumentasi penulis ingin mendapatkan data tentang :
 Sejarah dan perkembangan di Desa Argosari
 Lokasi dan letak geografis Desa Argosari
 Kondisi sosial budaya Desa Argosari
25
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 Sarana dan prasarana tradisi kuda lumping
 Struktur organissi dan kepengurusan tradisi kuda lumping
5. Metode Analisis Data
Hal pertama yang akan peneliti lakukan adalah membaca, mempelajari, dan
menelaah data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan hasil observasi
yang terkumpul serta data-data lain. Langkah kedua, mereduksi data secara
keseluruhan dari data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah agar dapat
dikategorikan sesuai tipe masing-masing data.
G. Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang terpercaya dan dapat dipercaya, maka peneliti
melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah
kriteria. Dalam penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan keabsahan data dapat
dilakukan lewat empat cara yaitu :
1. Perpanjangan Keikursertaan
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.
Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi
memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Hal ini berarti penelitian dilakukan
dilapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 26
2. Ketekunan Pengamatan
Pengamatan dilakukan pada saat terjadi aktifitas budaya dan wawancara
secara mendalam. Pengamatan semacam “lagu wajib” dalam penelitian
kebudayaan. Yang diamati dan diikuti dalam penelitian adalah aktifitas pengalaman
hidup manusia. Ada tiga aspek mendasar pengalaman manusia yang harus
diperhatikan, yaitu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ketahui, bendabenda apa saja yang mereka buat dan gunakan dalam kehidupan mereka. Suparlan
menyarankan delapan hal yang harus diperhatikan peneliti saat melakukan
pengamatan, yaitu ruang dan waktu, pelaku, kegiatan, benda-benda atau alat-alat,
waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. 27
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3. Triangulasi
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data
dan sumber data yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data
dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus
menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan berbagai teknik
pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan triangulasi bukan untuk
mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan
pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.28
4. Diskusi dengan Teman Sejawat
Langkah akhir yang peneliti gunakan untuk menjamin keabsahan data,
peneliti akan melakukan diskusi dengan teman sejawat, hal ini dilakukan untuk
memastikan bahwa data yang diterima benar-benar pasti dan bukan semata-mata
persepsi sepihak dari peneliti atau informan. Melalui cara ini peneliti mengharapkan
mendapatkan saran dan masukan yang berharga dan konstruktif dalam meninjau
keabsahan data.
H. Studi Relevan
Sejauh informasi yang didapatkan peneliti sudah banyak menemukan karya
tentang tradisi. Diantaranya adalah buku karya Karkono Kamajaya Partokusumo.
Kebudayaan Jawa, Perpaduannya dengan Islam, Ikatan Penerbit Indonesia,
Yogyakarta, 1995. Buku ini membahasa mengenai pelaksanaan upacara adat dan
membahas mengenai budaya orang Jawa. Namun dalam buku ini juga membahasa
mengenai tradisi masyarakat jawa yang bersifat keagamaan, dan perpaduan anta
agama jawa dengan ajaran-ajarannya.29
Penulis juga menemukan dalam bentuk skripsi. Seperti skripsi yang ditulis
oleh Nova Silvia yang berjudul Makna filosofis tari Kuda Lumping di Pusako
Mekar Putri Kencono Domas. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai makna
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filosofis dari tarian kuda lumping yang termasuk dari tata cara pelaksanaannya bagi
masyarakat jawa yang hanya terfokus pada tariannya saja.30
Selain karya-karya diatas penulis juga menemukan beberapa skripsi yang
ditulis oleh Aulia Veramita Sari mahasiswi Universitas Lampung Bandar Lampung
yang berjudul “Makna Kesenian Tradisional Kuda Lumping Sebagai Seni
Pertunjukan” Dalam skripsinya lebih menekankan pada tradisi kuda lumping yang
hanya di jadikan sebagai seni pertunjukan yang berguna untuk melestarikan dan
menghibur masyarakat setempat.31 Penulis juga menemukan skripsi Roy
Adriansyah, “Dampak Kesenian Kuda Lumping Terhadap Perilaku Keagamaan”.
Sejauh ini skripsi membahas mengenai aspek-aspek kesenian kuda lumping yang
dipandang dari sudut keagamaan.32
Penelitian mengenai kuda lumping juga ditemukan pda skripsi Kristiyan
Febriana, “Bentuk Penyajian Jathilan Sekar Kencono Di Dusun Jitengan Balecatur
Gamping Sleman”, Jurnal Skripsi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dalam
penelitiannya membahas mengenai bentuk penyajian kesenian rakyat jathilan Sekar
Kencono serta mendeskripsikannya, menambah pengetahuan dalam bidang seni
tari.33Sebagaimana yang terlihat dari studi relevan tersebut yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah penulis ingin meneliti mengenai
makna dari setiap prosesi pergelaran Tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo.
Penelitian ini membahas tentang latar belakang dan perkembangan, prosesi dan
makna tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo khususnya di Desa Argosari.
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BAB II
GAMBARAN UMUM DESA ARGOSARI KECAMATAN SINGKUT V
KABUPATEN SAROLANGUN

A. Sejarah Desa Argosari Kecamatan Singkut v
1. Visi dan misi Desa Argosari
Visi dan misi Desa Argosari disamping merupakan visi dan misi calon kepala
desa terpilih, juga terintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa
dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat
Dusun /Rw sampai tingkat desa. Adapun visi Desa Argosari, sebagai berikut :
“Argosari krimbat (kreatif, maju dan hebat)”. Selain visi dari Desa Argosari yang
diberi nama krimbat, kepala desa juga menekankan terhadap masyarakatnya untuk
selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Untuk merealisasikan hal
itu kepala desa juga mempunyai suatu program yang diberi nama “my darling
(masyarakat sadar lingkungan)”.
Sedangkan misi dari Desa Argosari adalah :
a.

Membangun kekreatifitasan masyarakat

b.

Meningkatkan kemajuan dari segi ilmu pengetahuan

c.

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana

d.

Menciptakan masyarakat yang hebat

e.

Meningkatkan pelayanan masyarakat34
Visi dan misi yang telah dibentuk dan ditetepkan ini tentu telah mendapatkan

persetujuan dan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Selain namanya yang
cukup unik melalui visi dan misi tersebut terdapat harapan penuh yang ingin di
capai oleh masyarakat setempat, baik dari kepala desanya maupun anggotaanggotanya. Suparji selaku kepala desa Argosari mengatakan bahwa :
“visi dan misi Desa Argosari ini sengaja dibuat dengan kata-kata yang unik
dan menarik perhatian masyarakat, supaya masyarakat lebih muda untuk
mengingat dan mengaplikasikannya dalam lingkunan sehari-hari. Visi dan misi
krimbat ini diantaranya kreatif, maju, dan hebat. Sedangkan di Desa Argosari ini
34
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dinamakan dengan kampung my darling dengan maksut masyarakat sadar
lingkungan. Tujuannya untuk membina masyarakat Desa Argosari ini untuk bisa
membersihkan lingkungannya, baik dari lingkungan rumah, pekarangan,
maupun di halaman-halaman lainnya seperti di pinggir jalan klarena untuk
kenyamanan dan kebersihan bersama ”35
Di dalam visi dan misi yang sampai saat ini masih dipertahankan di Desa
Argosari ini, mendapat dukungan yang positif dari masyarakatnya. Para masyarakat
setempat terus melakukan gotong royong untuk membersihkan kampung mereka
yang diadakan seminggu sekali. Kegiatan ini menjadi rutinitas Desa Argosari guna
menjada desa mereka agar tetap terjaga keasriannya. Selain dalam bidang
kebersihan, masyarakat Desa Argosari juga aktif dalam bidang PKK terutama untuk
kalangan ibu-ibu rumah tangganya. Di samping mengurus rumah tangga mereka,
para

ibu-ibu

desa

bersama

ibu

kepala

desanya

terus

meningkatkan

kekreatifitasannya melalui program PKK yang guna mengembangkan bakat dan
minat dari ibu-ibu desa misalnya mengikuti lomba menyanyi, membentuk
kelompok yasinan, dan membuat kue-kue serta makanan lain yang akan dijual
belikan untuk mengisi koperasi desa.
Di dalam visi misi Desa Argosari ini terdapat harapan penuh dan penekanan
dari kepala desa. Kepala Desa Argosari Suparji melanjutkan :
“Penekan yang diharapkan melalui visi dan misi ini terdapat pada bidang
keamanannya. Karena bagaimanapun orang hidup sangat memerlukan
keamanan dan kenyamanan. Perhatian yang sangat di tekannkan dalam bidang
keamanan ini sangat mendukung ketentraman yang ada di Desa Argosari ini,
baik itu orang berekonomi tinggi maupun orang yang berekonomi sedang sangat
memerlukan keamanan dan kenyamanan dalam suatu kehidupan. Ditekankannya
dalam bidang kemanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan pada
masyarakat Desa Argosari lebih terjaga dan lebih merasakan keamanan.
Harapannya membawa masyarakat yang lebih maju lagi, lebih bisa saling
menghormati satu sama lain sesama warga masyarakat karena bagaimanapun
besarnya suatu desa bukan hanya terletak pada siapa kepala desa atau perangkat
desanya, melainkan warga masyarakat yang akur dan saling tolong menolong”.
36

Selain berupaya untuk terus meningkatkan taraf kehidupan, kepala Desa
Argosari terus berupaya mengikutsertakan masyarakatnya untuk terjun langsung
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dalam lingklungan masyarakat. Saling menolong dan bergotong royong yang
membuat silaturahmi antar warganya bisa terjalan dengan baik.
2. Sejarah Desa Argosari
Penyebaran penduduk malalui program transmigrasi pertama kali di
Sarolangun. Sekitar tahun 1978 Kabupaten Sarolangun ini pada zaman dulunya
masih berupa Kecamatan Sarolangun. Semakin padatnya para penduduk
pemerintah setempat melalukan pemekaran desa. Ketika tahun pemekaran yang
dilakukan oleh pemerintah Sarolangun akhirnya berkembang menjadi Kabupaten
Sarolangun. Dengan harapan pemekaran desa yanag dilakukan oleh aparat
pemerintahan dapat mensejahterakan rakyat Kabupaten Sarolangun. Pembagian
nama-nama desa pun terus dilakukan, mulai dari Kecamatan Pelawan Singkut dan
kemudian dipecah lagi menjadi Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Singkut.37
Kata “Singkut” itu sendiri di ambil dari kata “Sangkut”. Karena pada
zamannya presiden Soeharto, para penduduk yang berdatangan dari daerah Jawa
lebih memilih merantau ke daerah ini. Mengingat keadaan yang cocok untuk
bercocok tanam para transmigran lebih memilih daerah ini sebagai tempat yang
nyaman dan asri. Setelah beberapa lama para transmigran tinggal dan menetap di
daerah ini, para penduduk ini menemukan sebuah sungai yang cukup besar. Aliran
sungai itulah yang digunakan para penduduk untuk bercocok tamam dan di
konsumsi. Setelah beberapa kali meminum air sungai orang-orang tersebut merasa
nyaman dan betah serta tidak dapat kembali ke kampung halaman mereka atau
dalam arti orang-orang tersebut tersangkut di tepian sungai dan akhirnya
merekapun menetap di daerah tersebut dan membuat sebuah kelompok di
Kecamatan Singkut.38
Dengan adanya para pejuang-pejuang transmigran yang telah berhasil dengan
kerja keras membuka lahan untuk bercocok tanam kini telah banyak lahan yang
dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jauh sebelum para penduduk setempat
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menemukan karet sebagai sumber mata pencaharian, mereka memanfaatkan
sumber daya alam dengan mencari potongan kayu untuk dijual.
Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang,
pemerintah Kabupaten Sarolangun membentuk sebuah kelompok tani yang mana
untuk lebih meningkatkan produk pertanian yang ada di daerah Kabupaten dan
sekitarnya. Dengan pembentukan kelompok tani yang telah menyebar ke seluruh
desa-desa yang ada di Kabupaten Sarolangun tersebut, mereka mulai bercocok
tanam dengan berbagai macam pembagian bibit-bibit tanaman seperti bibit karet,
bibit sawit, bibit ikan dan lainnya yang sangat bermanfaat untuk perkembangan
pertanian yang ada di desa-desa.
Desa Argosari Kecamatan Singkut salah satu desa yang masih dalam tahap
membangun yang mana sebagai salah satu desa binaan di Kabupaten Sarolangun.
Lingkungan dan letak geografis masih sangat alami. Ketika itu masyarakat yang
didatangkan dari pulau Jawa sehingga masyarakat yang tinggal di desa tersebut asliasli keturunan Jawa yang mana telah berdomisili di Desa Singkut. Masyarakat
singkut V yang awal mulanya hanya terdiri beberapa KK sekarang sudah
mengalami perkembangan sehingga semakin banyak dan ramai penduduknya.
Yang dulunya hanya satu dusun sekarang mengalami pemekaran menjadi empat
dusun. Sedangkan pada saat ini sudah menjadi 825 kk.
Maksut kedatangan penduduk dari berbagai wilayah ke Desa Singkut ini
pertama kali adalah sebagai transmigrasi untuk bertempat tinggal serta mencari
mata pencaharian sebagai pertani, kemudian mereka memulai mengolah hutan
menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Hasilnya cukup baik dan berkembang.
Perkembangan penduduk Desa Singkut V sangat mengalami peningkatan dari tahun
ketahun berikutnya sampai saat sekarang.39
3. Struktur Desa
Sebagaimana halnya suatu badan organisasi, baik di bawah naungan
pemerintah ataupun swasta, kecil maupun besar tidak lepas dari suatu badan yang
disebut dengan organisai. Pengurus organisasi mempunyai tanggung jawab
Agus Miyanto,”Unsur Animisme Dalam Slametan Suku Jawa Desa Pasar Singkut
Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun” (Jambi: Skripsi S1 UIN STS Jambi, 2018), 24.
39

terhadap maju-mundurnya suatu organisasi yang dipimpinnya. Demikianlah pula
halnya dengan Desa Argosari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dalam
penyelenggaraan pemerintah Desa Argosari, dipimpin oleh seorang kepala desa
sebagai leader sekaligus penanggung jawab dalam pemerintahan untuk
melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari pemerintahan pusat
maupun dari pemerintahan daerah.
Perkembangan yang signifikan terjadi di Desa Argosari Kecamatan Singkut
Lima ini telah mengalami masa pemekaran desa yang di lakukan oleh pihak
pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pada periode dimana masa pemekaran belum
terjadi di Desa Argosai telah mengalami pergantian kepala desa sebanyak 4 kali
periode. Sedangkan setelah terjadi pemekaran yang ada di Desa Argosari ini baru
terjadi pemekaran desa satu kali periode dan terbagi menjadi empat dusun yang
masing-masing di pimpin oleh kepada dusunnya. .
Desa Argosari selain dipimpin oleh kepala Desa yang didampingi oleh
Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya, juga dibantu oleh Lembaga
Fungsional, BPD, Kasi Sosial, Kasi Pemerintahan, Kaur Umum/Perencanaan, Kaur
Keuangan, kemudian Kadus I, Kadus II, Kadus III, dan Kadus IV. Dalam
menjalankan program, masyarakat juga berperan penting dalam proses tersebut,
karena sangat berpengaruh terhadap efektivitas program yang digagas oleh
pemerintah.

B. Lokasi dan Letak Geografis
Dilihat secara umum merupakan daerah dataran yang beriklim sebagaimana
desa-desa lain yang ada di Kabupaten Sarolangun dan mempunyai iklim kemarau,
pancaroba, dan penghujan. Adapun batas wilayah kecamatan Singkut V adalah
sebagai berikut :
1.

Batas wilayah

: Sumatera Selatan

2.

Sebelah utara

: Desa Sei Benteng

3.

Sebelah selatan

: Desa Perdamaian

4.

Sebelah barat

: Desa Bukit Bumi Raya

5.

Sebelah Timur

: Desa Sungai Gedang

Kemudian luas dan batas wilayah Desa Singkut V dengan desa-desa yang lain
jarak dari pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :
1.

Jarak dari pusat pemeritahan kecamatan

: 11 km

2.

Jarah dari pusat pemerintahan kota administrative

: 15 km

3.

Jarak dari Ibu kota Kabupaten Kota Madya Dati II

: 33 km

4.

Jarak dari kota Provinsi Dati I

: 110 km

5.

Jarak dari ibu kota negara

: 500 km .40

C. Kondisi sosial budaya Desa Argosari Kecamatan Singkut
1. Kondisi Penduduk
Penduduk yang ada di Desa Argosari Kecamatan Singkut V ini terdiri dari
berbagai macam suku pendatang. Walaupun mayoritas penduduk Desa Argosari
adalah kebanyakan suku Jawa, tetapi mereka berasal dari berbagai daerah
transmigrasi. Ada yang berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan
Yogyakarta. Kedatangan mereka untuk bertempat tinggal di Kecamatan Singkut V
ini pun tidaklah sama. 75,50% penduduk di Desa Argosari ini merupakan suku
Jawa. Maka penduduk suku Jawa sangat mendominasi dibandingkan dengan sukusuku yang lainnya. Kuantitas jumlah penduduk suku Jawa yang banyak tentu kaya
akan budaya dan tradisi yang berkembang, maupun budaya dan tradisi yang susut
akibat perkembangan zaman.
Penduduk yang ada di Desa Argosari Kecamatan Singkut V adalah penduduk
usia produktif yang berkisar antara umur 12-47 tahun. Desa Argosari merupakan
salah satu sentra perkebunan di Kabupaten Sarolangun. Komoditi penting yang
dihasilkan melalui perkebunan adalah karet dan kelapa sawit. Selain itu penduduk
Desa Argosari ini juga memanfaatkan sebagian lahan mereka untuk bercocok tanam
dan berdagang guna memenuhi tambahan perekonomian mereka.
Selain dari hasil pertanian, para penduduk Desa Argosari juga aktif dalam
pengembangan bidang peternakan. Binatang ternak yang dikembangkan pada
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umumnya adalah ikan, sapi, kambing, dan ayam. Namun dalam bidang peternakan
ini tidak memiliki persentase yang tinggi, karena pada dasarnya masyarakat Desa
Argosari ini lebih memilih untuk bertani.
a. Tabel jumlah penduduk
No

Data Penduduk

Jumlah Penduduk

1

Jenis Kelamin

1074 (laki-laki) dan
1287(perempuan)

2

Kewarganegaraan

2361 WNI

b. Tabel penduduk berdasarkan mata pencaharian
No

Jenis Pekerjaan

Jumlah

1

Wiraswasta

4 orang

2

Petani

87 orang

3

Pertukangan

283 orang

4

Buruh tani

16 orang

5

Jasa

3 orang

c. Tabel penduduk kerja berdasarkan umur
No

Umur

Jumlah

1

Kelompok tenaga kerja

83 orang

usia 20-26 tahun
2

Kelompok tenaga kerja

268 orang

usia 27-40 tahun

2. Kondisi Pendidikan
Mengenai pendidikan yang ada di Desa Argosari ini

untuk rata-rata

penduduk tidaklah tinggi. Mereka mengenyam jenjang pendidikan formal hanya
selesai Sekolah Dasar (SD) dan ada juga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Lebih
Kurang 50% dari mereka telah menyelenggarakan jenjang pendidikan SD, 20%
telah menyelesaikan jenjang SMP nya dan 15% menyelesaikan SMA nya. Oleh
karena itu sedikit sekali di antara mereka yang menjadi Pegawai Negeri, Guru,

Pengusaha maupun POLISI. Sisanya adalah anak-anak yang masih duduk di SD
dan SMP serta anak-anak di bawah umur yang belum sekolah. Suparji selaku kepala
desa mengatakan bahwa :
“Masyarakat Desa Argosari mayoritas berasal dari warga yang
berpendidikan rendah, mulai dari tamatan SD dan SMP. Tetapi dari kalangan
pegawai Negeri tetap masih ada dengan perkiraan mencapai 10 % saja.”41
Pendidikan masyarakat tidak hanya dibatasai dengan pendidikan formal,
tetapi juga ditambah dengan pendidikan non-formal terutama di tempat-tempat
ibadah atau pengajian. Karena penduduk Desa Argosari mayoritas beragama Islam,
para orang tua juga menanamklan pendidikan non-formal dengan mengajarkan
anak-anak mereka untuk mengaji, serta memasukan anak-anak mereka ke tempat
pengajian seperti Madrasah untuk menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan
ilmu agama. Tidak hanya bagi anak-anak saja yang belajar untuk mengaji, tetapi
kaum orang dewasa pun yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang
tinggi mereka sangat bersemangat untuk bisa mengaji. Tidak sedikit bagi penduduk
Desa Argosari yang belajar mengaji dan pergi untuk menghadiri majelis-majelis
guna mendapatkan ilmu agama. Karena bagi mereka ilmu agama lah yang sangat
penting karena bagi mereka ilmu agama sebagai penuntun hidup.
a. Kelompok pendidikan pendududk berdasarkan umur
No

Umur

Jumlah

1

04-06 tahun

79 orang

2

07-12 tahun

117 orang

3

13-15 tahun

75 orang

b. Jenis Pendidikan
1) Pendidikan formal

41

No

Nama Sekolah

Jumlah

1

Kelompok Bermain

2 Paud

2

TK

2 TK
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3

Sekolah Dasar

1 SD

4

SMTP

1 SMP

2) Pendidikan nonformal
No

Nama sekolah

Jumlah

1

Pondok Pesantren

1 Lembaga

2

Madrasah/TPA

2 Lembaga

3. Kondisi Keagamaan
Masyarakat Desa Argosari Kecamatan Singkut V ini kurang lebih 80%
penduduknya beragama Islam. Dengan demikian, Islam sangat berpengaruh
terhadap kebudayaan masyarakat di Desa Argosari. Kesadaran akan pentingnya
ilmu agama membuat para orang tua untuk lebih menekankan anak-anak mereka
belajar agama, seperti memasukan ke sekolah Madrasah, mengajarkan ilmu tajwid,
pergi kepengajian dan lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama
pun sudah semakin maju. Penduduk Desa Argosari tidak lagi memakai sistim
kepercayaan nenek moyang yang masih di terapkan oleh orang-orang terdahulu.
Mereka lebih mengutamakan mengikuti Syari’at Islam sebagai pedoman hidup
mereka. Hendro selaku anggota karang taruna mengatakan :
“Kelompok karang taruna sangtlah mendukung untuk mengisi aktifitas
yang positif mulai dari anak-anak muda, dewasa, dan dari kalangan orang tua
juga mengikuti aktifitas karang taruna. Contohnya kelompok rebana yang kini
masih terjalan dan di kembangkan. Selalu bershalawat juga bisa membentuk
karakter muda mudi untuk selalu mencintai agamanya”.42
Selain berperan aktif dalam hal majelis-majelis pengajian, penduduk Desa
Argosari pun membentuk sebuat kelompok karang taruna yaitu rebana yang diikuti
oleh penduduk setempat mulai dari anak-anak kecil, kaum remaja, maupun orangorang dewasa yang mayoritasnya adalah kebanyakan laki-laki. Karang taruna yang
ada di Desa Argosari ini sangat aktif dilaksanakan. Mereka melakukan
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perkumpulan seminggu sekali untuk belajar tabuhan rebana. Dengan hati yang
sabar dan ikhlas mereka selalu berlatih dengan giat untuk belajar rebana.
a.

Jumlah penduduk menurut agama

: 2.352 orang (Islam) dan 9 orang

(Kristen).
b.

Agama sarana peribadatan
1) Jumlah masjid

: 7 masjid

2) umlah mushola

: 3 mushola.

Struktur karang taruna “Muda Mandiri”

KASI KESRA

PENASEHAT
-Kadus 1
-Kadus II
-Kadus III
-Kadus IV

--

PELINDUNG
----------------- -Kepala Desa
-BPD

KETUA

Nurdin Joko.P. --------

WAKA
Qori Septiko

BENDAHARA

SEKRETARIS

-Kushandar
-Elis Elisawati

OLAHRAGA

-Argo
-Beni

-Ahmad Faiz.N.
-Wanti

SOSBUD
-Yuni
-Wahyu

ROHANI
-Haris
-Iqbal

ANGGOTA

MINAT &
BAKAT
-Tri Santoso

-Kiki

UMUM
-Lindung
-Dana.S.
-Wasiadi
-Kelvin

BAB III
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TRADISI KUDA
LUMPING DI DESA ARGOSARI KECAMATAN SINGKUT

Pada dasarnya yang dikenal dengan sebutan orang Jawa menurut Suseno
adalah orang yang memakai bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan merupakan
penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa. Jadi masyarakat Jawa adalah
kumpulan individu-individu manusia Jawa dan menggunakan bahasa Jawa sebagai
bahasa komunikasi sehari-hari, dan tinggal di bagian tengah dan timur pulau Jawa.
Jawa menurut Ki Herman SJ memiliki arti mengerti, batas butas kaweruhipun. Jadi
orang Jawa ialah orang yang mengerti bagaimana dia berada dan mengada. 43
Secara antropologi budaya dapat dikatakan bahwa yang disebut suku Jawa
adalah orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa Jawa dengan
ragam dialek dalam kehidupan sehari-hari, dan bertempat tinggal di daerah Jawa
Tengah dan Jawa Timur serta mereka yang berasal dari daerah tersebut. Wilayah di
sebelah barat sungai Cilosari dan Citanduy disebut daerah Jawa Barat atau Tanah
Pasundan, dan didiami oleh suku sunda. Sedangkan di wilayah timur sungai
tersebut disebut Tanah Jawa, yaitu daerah yang didiami oleh suku Jawa. Daerah
tersebut meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 44
Suku Jawa terkenal dengan kegemarannya yang suka hidup bergotongroyong. Hal ini terlihat dari beberapa semboyan, seperti “saiyeg saekopraya gotong
royong” dan “hapanjang-hapunjung hapasir-wukir loh-jinawi, tata tentrem
kertaraharja”. Semboyan-semboyan ini mengajarkan hidup tolong-menolong
sesama masyarakat atau keluarga. Masyarakat Jawa merasa dirinya bukanlah
persekutuan individu-individu, melainkan suatu kesatuan bentuk “satu untuk
semua, dan semua untuk satu”. Dari gambaran itu, tak heran bahwa ada sebuah
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pribahasa “mangan ora mangan nek kumpul” yang mencerminkan budaya selalu
ingin berkumpul dengan lingkungan sosialnya.
Selain itu, prinsip orang Jawa yang banyak pengaruhnya terhadap
ketentraman hati ialah ikhlas (nrimo). Dengan prinsip ini, orang Jawa merasa puas
dengan nasibnya. Apapun yang sudah dipegang di tangannya dikerjakan dengan
senang hati. Nrimo berarti tidak menginginkan milik orang lain serta tidak iri hati
terhadap kebahagiaan orang lain. Mereka percaya bahwa hidup manusia di dunia
ini diatur oleh Yang Maha Kuasa sedemikian rupa, sehingga tidak perlu bekerja
keras untuk mendapatkan sesuatu.45 Kepercayaan Jawa didasarkan atas pandangan
dunia Jawa yaitu keseluruhan keyakinan deskriptip orang Jawa tentang realitas
sejauh mana merupakan suatu kesatuan dari padanya manusia memberi struktur
yang bermakna kepada pengalamannya.46
Kesenian rakyat (kuda lumping) selalu ada dan eksis sejak rakyat yang
memilikinya eksis. Jadi kesenian rakyat tidak bisa dipisahkan dari rakyat yang
memilikinya dan dapat dikatakan sudah mendarah daging serta menjiwai rakyat
yang mendukungnya. Fungsi dari seni pertunjukan rakyat ini adalah sebagai
penghibur, alat pemersatu masyarakat desa, alat-alat informasi / komunisai, pengisi
kebutuhan apresiasi, pelestarian warisan nenek moyang dan estetika bagi
masyarakat pendukungnya karena kesenian ini berasal dari rakyat dan untuk
dinikmati oleh rakyat baik penonton maupun pemain. 47

A. Latar Belakang Sejarah Tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo
Menurut sejarah, asal muasal seni jaranan atau jaran kepang yang biasanya
sering disebut sebagai kuda lumping yang dari setiap daerah memiliki versi cerita
yang berbeda-beda. Contohnya saja pada masyarakat tradisional Kediri tepatnya
pada pemerintahan Prabu Amiseno yaitu kerajaan Ngurawan, yang mempunyai
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putri yang sangat cantik bernama Dyah Ayu Songgolangit dan dia juga mempunyai
adik laki-laki yang sangat tampan bernama Raden Tubagus Putut. Untuk menambah
wawasan dan pengetahuan Raden Tubagus Putut berpamitan kepada ayahandanya
untuk berkelana dan menyamar sebagai rakyat biasa.
Sementara itu di kerajaan Bantar Angin yang di pimping oleh Prabu Kelono
Sewandono, Raden Tubagus Putut ingin mengabdi dikerajaan ini. Dia pun diangkat
menjadi patih di kerajaan itu dan diberi gelar Patih Pujonggo Anom. Prabu Kelono
Suwardono mendengar kecantikan dari Dyah Ayu Songgolangit dan berniat untuk
meminangnya. Kemudian diutuslah Patih Pujonggo Anom untuk melamar ke
Kediri.
Di kerajaan Ngurawan banyak berdatangan para pelamar diantaranya Prabu
Singo Barong dari Ludoyo yang di dampingi oleh Prabu Singokumbang.
Kedatangan Pujonggo Anom untuk melamar membuat terkejut Singgolangit,
walaupun mengenakan topeng ia mengetahui bahwa itu adalah adiknya.
Songgolangit mengahdap ayahandanya menyampaikan bahwa Pujonggo Anom itu
adalah putranya sendiri. Mendengar penuturan itu murkalah sang ayah dan
mengutuk Pujonggo Anom bahwa topeng yang ia kenakan tidak bisa terlepas dari
wajahnya. Anom pun mengatakan bahwa lamaran itu sebenarnya untuk rajanya
yaitu Prabu Kelono Suwandono.
Akhirnya Dewi Songgolangit pun mengeluarkan saimbara yang berisikan
siapa yang bisa membuat tontonan yang belum ada di jagad ini, dan bilamana
digelar dapat meramaikan jagad ini. Mendengar hal itu Prabu kelono Suwandono
pun memohon kepada dewa untuk meminta petunjuk. Dewata pun memberikan
bambu yang kemudian dibuatnya menjadi kuda kepang dan lempengan besi yang
dijadikan tabuhan yang enak didengar. Dan kesenian ini diberi nama jaran kepang
yang belum ada di jagad ini. Dalam waktu singkat Prabu Pujonggo mampu
memenuhi permintaan dari Dewi Singgolangit.
Mendengar kabar ini Prabu Singo Barong yang merasa didahului oleh Prabu
Kelono Suwandono maka marahlah Singo Barong dan terjadilah peperangan.
Kelono Suwardono unggul dalam perang ini berkat pecut samandiman. Kemudian

Singo Barong dan patihnya Singo Kumbang pasrah dan menjadi pelengkap dari
pertunjukan jaranan yang digelar di Kerajaan Kediri. 48
Menurut pemilik sekaligus penanggung jawab dari tradisi Kuda Lumping
Krido Budoyo di Desa Argosari, beliau mengatakan bahwa :
“Tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo yang ada di Desa Argosari ini awal
mulanya terbentuk pada tahun 2014. Yang mana salah satu dari masyarakat Desa
Argosari ini berniat ini menciptakan sebuah kesenian yang bisa disaksikan oleh
masyarakat setempat. Akhirnya mereka melakukan musyawarah dari sebagian
kelompok masyarakat Desa Argosari. Karena kebanyakan dari masyarakat
setempat terampil dalam hal kesenian tarian dan juga mayoritas dari penduduk
di Desa Argosari adalah orang Jawa, mereka bersepakat untuk mengembangkan
tradisi kuda lumping. Karena selain tradisi kuda lumping dikatakan sebagai
tarian kreasi tradisional yang unik dan menarik, mereka juga berniat untuk
melestarikan kebudayaan tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang
ada sejak dulu dan ingin mengubah suasana Desa Argosari menjadi ramai.
Mendengar semua penuturan dari hasil musyawarah tersebut akhirnya kepala
desa pun juga menyetujui apa yang menjadi niat dan tujuan dari masyarakat di
Desa Argosari, dan akhirnya mereka menyebut kesenian mereka dengan nama
Kuda Lumping Krido Budoyo.”49
Kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini di bentuk karena suatu
perkumpulan bagi anggota kesenian tradisional yang ada di desa tersebut. Latar
belakang munculnya kesenian di Desa Argosari awalnya di bawa dan dikenalkan
bapak Asnaf Wiyugo, Bapak Rahman, Mbah Perentil, dan Ibu Elvi. Bapak Asnaf
Wiyugo dan Ibu Elvi yang dulunya juga pernah mengikuti kesenian kuda lumping
yang ada di desa lain kini juga mengajarkan kesenian tradisional kuda lumping
dengan bakat yang mereka miliki di Desa Argosari dimana mereka tinggal
sekarang. Menurut Bapak Asnaf selaku pendiri tradisi Kuda Lumping Krido
Budoyo, beliau mengatakan :
“Dulunya di Desa Argosari telah terbentuk sebuah kelompok karang
taruna dalam bidang kesenian, tetapi karang taruna tersebut tidak berlanjut
karena ada suatu permasalahan. Dari sinilah masyarakat berinisiatif untuk
melanjutkan kembali karang taruna tersebut dengan membentuk sebuah
kesenian tradisional yang tidak memerlukan banyak pembiayaan. Karena
mengingat masyarakat berlatar belakang suku Jawa, akhirnya terbentuklah
tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo tersebut. Arti dari Krido Budoyo adalah
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kreasi kebudayaan Jawa maksutnya ialah kebudayaan asli Jawa. Sampai
sekarang nama kelompok kesenian ini tidak pernah berubah dan tidak akan
diubah oleh anggota permainan kuda lumping.”50
Usaha masyarakat Desa Argosari untuk mengembangkan serta melestarikan
tradisi kuda lumping ini tidaklah mudah. Mereka harus benar-benar mempersiapkan
segala sesuatunya mulai dari peralatannya, meluangkan waktu mereka untuk belajar
tariannya, serta membersihkan tempat yang akan mereka jadikan sebagai
pertunjukan. Tidak hanya sekali mereka melakukan rapat pertemuan untuk
membahas kesenian ini, tetapi hampir sebulan sekali tepatnya pada tanggal 15
masyarakat setempat melakukan rapat untuk membahas kematangan dari kesenian
Kuda Lumping Krido Budoyo tersebut. Setelah beberapa kali melakukan
pertemuan dan musyawarah, mereka pun membentuk strukur keorganisasian agar
konsep kerja mereka lebih terstruktur dan terarah. Dengan kekompakan dan saling
bekerja sama mereka sangat percaya diri untuk memperjuangkan tradisi Kuda
Lumping Krido Budoyo ini, akhirnya kesenian tradisi Kuda Lumping Krido
Budoyo pun berkembang pesat. Asnaf Wiyugo Melanjutkan :
“Pergelaran tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo diadakan di Desa
Argosari tidak hanya bertujuan untuk melestarikan kebudayaan yang dimiliki
oleh Indonesia saja, melainkan juga untuk mengembangkan minat dan bakat
yang dimiliki oleh penduduk dari Desa Argosari itu sendiri terkhususkan untuk
kalangan remaja. Selain tradisinya yang menarik dan mengundang perhatian
banyak orang, kuda lumping juga digunakan sebagai tempat untuk saling
bersilaturahmi antara penduduk satu dengan yang lain. Selain itu juga
pertunjukan kuda lumping mampu mengumpulkan penduduk dalam waktu yang
singkat. Hal ini dimanfaatkan oleh para pejuang terdahulu untuk menyebarkan
agama Islam.”51
Dengan adanya kesenian tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo ini tidak
sedikit dari banyak orang yang menyukai kesenian ini, ada beberapa penduduk
Desa Argosari yang juga tidak menyukainya. Bagi mereka yang tidak suka dengan
kesenian ini hanya melihanya dari segi budayannya saja, sedangkan sebagian orang
yang menyukai tradisi ini sangat mengapresiasi pertunjukan kuda kumping itu
sendiri. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sangat memperhatikan pertunjukan
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kuda lumping itu sendiri dari awal sampai pertunjukan kuda lumping itu sendiri
selesai. Kepala Desa Argosari Bapak Suparji mengatakan :
“Kesenian kuda lumping yang ada di Desa Argosari tidak hanya satu saja, ada
kesenian kuda lumping Krido Tulonggo Seto dengan Krido Budoyo. Di setiap
kesenian tradisional tetap bisa kita bina karena itu bertujuan untuk mengembangkan
tradisi atau kesenian tradisional yang ada di Indonesia.”52
Berdasarkan paparan dari Kepala Desa Argosari di atas, tradisi kuda lumping
Krido Budoyo ini telah mendapatkan dukungan yang baik dari desa. Dengan tujuan
ingin mengembangkan tradisi nenek moyang yang terdahulu dan tradisi ini dikemas
semenarik mungkin untuk mengibur para penonton yang datang ingin menyaksikan
tradisi ini.

B. Perkembangan Tradisi Kuda Lumping Di Desa Argosari Kecamatan
Singkut V.
Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah geografis yang luas dan
mempunyai beraneka ragam suku bangsa, sehingga setiap daerah mempunyai
kebudayaan yang sangat bervariasi serta memiliki keunikan tersendiri. Secara garis
besar, begitu banyak kesenian serta kebudayaan di Indonesia yang di wariskan dari
nenek moyang bangsa Indonesia hingga ke generasi saat ini. Kebudayaan Indonesia
yang sangat beraneka ragam menjadi suatu identitas bangsa yang harus dijaga
keasliannya agar tidak diakui oleh bangsa lain. Sebagai penerus bangsa sudah
semestinya menjaga dan memelihara dengan baik sehingga kebudayaan yang telah
dimiliki dapat tetap dipertahankan dan dikembangkan, agar tidak pupus dan hilang
dari masyarakat Indonesia.53
Salah satu kesenian budaya Jawa yang dimiliki oleh negara kita adalah
kesenian kuda lumping. Walaupun zaman semakin berkembang, namun kesenian
tradisi kuda lumping sekarang ini masih banyak diminati oleh masyarakat, terutama
di daerah perkampungan. Kesenian yang satu ini merupakan salah satu kesenian
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tradisional yang terkenal di pulau Jawa, khsusunya Jawa Tengah dan sekitarnya.
Daerah kebudayaan Jawa mencakup wilayah yang sangat luas. Hal ini dikarenakan
daerah Jawa yang mencakup seluruh bagian tengah dan timur dari pulau Jawa.
Meskipun kesenian kuda lumping ini berasal dari daerah Jawa, sekarang kesenian
kuda lumping ini sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu,
kesenian kuda lumping juga memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan khas
wilayahnya masing-masing dikarenakan persebaran wilayah Jawa yang luas.54
Perkembangan teknologi telah membuat segala aspek berubah, namun
kesenian kuda lumping masih bertahan dan berkembang di tengah masyarakat
dewasa ini. Hal ini tercermin dari sering diadakannya pentas dan latihan kesenian
kuda lumping di Desa Argosari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Di
Desa Argosari ini sendiri telah lama mengenal kesenian kuda lumping hingga
beberapa generasi. Dan hingga saat ini kesenian kuda lumping ini terus
mendapatkan perhatian dari masyarakat Desa Argosari. Namun yang lebih menarik
kesenian kuda lumping ini justru mendapatkan partisipasi khusus dari generasi
pemuda atau remaja di desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya latihan yang
diadakan secara berkala oleh remaja Desa Argosari dan sering kali diadakan pentas
kuda lumping secara terbuka untuk di pertunjukan kepada masyarakat luas.
Masyarakat pada umumnya sudah mengetahui tentang kesenian kuda
lumping namun perlu disadari tidak semua orang memahami nilai-nilai yang
terkandung dalam kesenian kuda lumping tersebut. Bagi masyarakat umum baik tua
maupun muda, kesenian kuda lumping dianggap sebagai kesenian yang memiliki
daya tarik tersendiri terutama ketika para pemain kuda lumping kesurupan. Namun
bagi masyarakat Desa Argosari sendiri, kesenian kuda lumping yang hidup di era
tersebut merupakan kebanggaan tersendiri, karena di dalam pementasannya
mengandung nilai-nilai tersendiri sehingga masyarakat tetap berupaya untuk
melestarikan kesenian kuda lumping. Pengasuh Kesenian Kuda Lumping Krido
Budoyo menyampaikan bahwa :
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“Kesenian kuda lumping di Desa Argosari ini ada 2 macam, yaitu kesenian
kuda lumping Krido Tulonggo Seto dengan kesenian Kuda Lumping Krido
Budoyo. Diantara kesenian kuda lumping ini pasti memiliki cirikhas masingmasing yang berbeda. Kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini mulai dari
2014 telah dikembangkan dengan kesederhanaan sampai pada akhirnya kini
telah berkembang. Berbagai macam usaha dan doa serta kekompakan dari
kelompok kesenian ini membuahkan hasil untuk bisa membantu perekonomian
masyarakat khusunya bagi pemain kuda lumpingnya.”55
Berdasarkan hasil obeservasi penulis tradisi kuda lumping yang ada di Desa
Argosari ini ada dua jenis. Masing-masing tradisi memili cirikhas dan keuinikan
tersendiri. Kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini ada sedikit memainkan
musik organ nya dalam mengiringi tarian kuda lumping. Sedangkan kesenian Kuda
Lumping Krido Tulonggo Seto tidak menggunakan musik organ hanya
menggunakan musik gamelan.
Pada tahun 2014 di Desa Argosari Kecamatan Singkut V di bentuk suatu
perkumpulan bagi anggota kesenian tradisional kuda lumping dengan nama Krido
Budoyo. Berdiri atas prakarsa bapak Asnaf Wiyugo yaitu salah satu penduduk dari
Desa Argosari itu sendiri. Awal terbentuknya kesenian kuda lumping ini sangatlah
sederhana. Kuda Lumping Krido Budoyo yang telah terbentuk sampai sekarang ini
sudah mengalami perkembangan dan perubahan. Mulai yang dulunya hanya dengan
menggunakan peralatan seadanya ketika latihan, meminjam peralatan gamelan pada
kesenian kuda lumping lain, belum adanya musik organ pada musik pengiring tari
kuda lumpingnya, kini kesenian Tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo sudah
mempunyai peralatan dengan lengkap mulai dari alat-alat musik, pakaian,
penarinya, dan aksesoris-aksesori pendukung lainnya.
Pertunjukan kesenian tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo yang ada di Desa
Argosari ini tidaklah diselenggarakan setiap hari, melainkan hanya di pertontonkan
ketika di dalam desa tersebut terdapat suatu acara, seperti acara pernikahan, khitan,
memperingati hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Diceritakan oleh beliau :
“Kesenian tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo ini dibentuk tidak hanya
untuk menjaga serta melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta
tidak hanya untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja, melainkan juga
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untuk membantu perekonomian para penduduk, karena disetiap pertunjukan
mereka akan mendapatkan keuntungan dari uang sewa baik secara berkelompok
maupun pribadi. Kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini awalnya hanya
memasang tarif uang sewa seadanya, karena sudah semakin berkembang para
kelompok kesenian pun besepakat untuk memasang tarif sewa dengan harga
tetap. Maka dari sinilah kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo dapat memenuhi
serta melengkapi perlengakapan kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini
dengan bertahap dan akhirnya dapat berkembang sampai sekarang ini.”56
Kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini tidak dimainkan hanya satu
tempat, melainkan disesuaikan dengan tawaran bermain. Apabila di Desa Argosari
terdapat suatu acara seperti 17 agustus tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo lebih
cenderung bermain di dalam Desa Argosari. Tetapi apabila kesenian Kuda Lumping
Krido Budoyo mendapatkan tawaran bermain di luar desa, maka kelompok
kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo harus bermain luar desa mereka.

C. Tujuan Dan Manfaat Dari Tradisi Kuda Lumping Di Desa Argosari
Kecamatan Singkut.
Pertunjukan jarang kepang bermula dari pertunjukan yang mengandung
makna religi, dipercaya dengan mengadakan pertunjukan jarang kepang dapat
terhindar dari ganguan makhluk-makhluk halus. Pertunjukan jaran kepang
merupakan media yang bisa menghubungkan masyarakat dengan makhluk halus
atau roh nenek moyang. Hal ini adalah inti utama dari makna. Pertunjukan jaran
kepang ditemukan pada acara perkawinan, sunatan, panen, dan Hari Kemerdekaan
17 Agustus. Namun kini pertunjukan jaran kepang sudah menjadi seni pertunjukan
tradisional yang lebih mengutamakan seni hiburan. Walaupun didalamnya masih
ada peristiwa kesurupan dan ada unsur religi tetapi tidak memaknai agar terjauhi
dari gangguan makhlus-makhlus halus, hanya merupakan seni pertunjukan yang
melakukan atraksi-atraksi yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Syawaldi
Purnomo selaku pawang atau dukun kesenian Kuda Lumpig Krido Budoyo
mengatakan :
“Kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini dilestarikan jauh dari kata
musrik atau pun syirik. Kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini dilestarikan
56
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dan dikembangkan hanya untuk melestarikan dan menjaga peninggalan dari
nenek moyang terdahulu dan digunakan sebagai media hiburan serta
meningkatkan minat dan bakat dari masyarakat itu sendiri. Penduduk Desa
Argosari ini mayoritas orang Jawa,, jadi sedikit mudah untuk mengambangkan
tradisi kuda lumping karena kebanyakan orang Jawa sudah mengetahui akan
tradisi ini”57
Walaupun masih banyak orang yang mempercayainya tetapi orang Jawa
yang tinggal di Desa Argosari

Kecamatan Singkut V ini sudah berbeda

memaknainya. Makna pertunjukan jaran kepang atau yang biasa disebut sebagai
kuda lumping lebih merupakan sebagai identitas orang Jawa yang masih menjaga
kelestarian keseniannya dan sebagai hiburan masyarakat. Adapun tujuan
penyelenggaraan tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo yang ada di Desa Argosari
ini menurut salah seorang warga yang berprosesi sebagai petani, beliau mengatakan
“Penduduk yang ada di Desa Argosari ini memiliki latar belakang yang
hampir sama, yaitu berasal dari perantauan Jawa. Mengingat akan hal ini
kelompok kesenian karang taruna akhirnya bersepakat untuk melestarikan
kebudayan dari daerah Jawa. Selain bertujuan untuk melestarikan kesenian yang
dimiliki oleh Indonesia, kesenian ini pun diharapkan mampu untuk mempererat
tali persaudaraan antar sesama penduduk.”58
Para penduduk Desa Argosari sangat terhibur dengan adanya kesenian kuda
lumping ini. Banyak penduduk yang berdatangan ingin menyaksikan tradisi Kuda
Lumping dan mereka bisa menjalin silaturahmi antar sesama penduduk. Selain
dilihat dalam bidang sosialnya, dalam bidang ekonomi pun tradisi Kuda Lumping
Krido Budoyo dimanfaatkan oleh para kelompok kesenian tradisinonal ini untuk
menambah penghasilan. Syawal Purnomo selaku seorang pawang mengatakan :
“Kita mengadakan kesenian Tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo ini
bertujuan ingin menjalin silaturahmi antara masyarakat baik dari masyarakat
yang berada di dalam desa maupun yang berada di luar desa dengan harapan
mempererat tali persaudaraan antar umat manusia, saling menghormati antara
yang muda dengan yang tua. Selain dari bidang sosialnya tradisi Kuda Lumping
Krido Budoyo juga bisa membantu perekonomian para pemain. Dengan
mendapatkan undangan serta tawaran untuk bermain dari desa ke desa lainnya,
dari sinilah mereka mendapatkan bayaran dan dibagikan secara merata.”59
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Terkadang kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini mendapatkan tawaran
bermain di luar Desa Argosari dengan bayaran yang besar. Bayaran atau upah dari
jeri payah antar kelompok inilah yang nantikan akan dibagikan secara merata
dengan para pemain Kuda Lumping Krido Budoyo tersebut.

BAB IV
PROSESI DAN MAKNA TRADISI KUDA LUMPING DI DESA
ARGOSARI KECAMATAN SINGKUT

Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum
bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya. Tradisi dan budaya Jawa tidak
hanya memberikan warna dalam sosial masyarakat, tetapi juga berpengaruh dalam
keyakinan dan praktek-praktek keagamaan. Begitu juga pengaruh keyakinan agama
yang mereka anut ikut mewarnai tradisi dan budaya mereka sehari-hari. 60
Dengan perkembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni)
yang semakin gencar seperti sekarang ini, masyarakat Jawa tetap eksis dengan
berbagai keunikannya, baik dari segi budaya, agama maupun tata krama. Namun
demikian, pengaruh IPTEKS tersebut sedikit demi sedikit mulai menggerogoti
keunikan masyarakat Jawa tersebut, terutama dikalangan generasi mudanya. Di
kota-kota besar seperti Yogyakarta sudah banyak ditemukan masyarakat Jawa yang
tidak menunjukan jati diri ke-Jawa-annya. Mereka lebih senang berpenampilan
lebih modern dan tidak terikat oleh berbagai aturan atau tradisi-tradisi yang justru
menghalangi mereka untuk maju. 61
A. Persiapan Tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo
Sebelum pertunjukan kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo berlangsung,
para pemain khususnya untuk para penari kuda lumping memerlukan persiapan
terlebih dahulu. Persiapan-persiapan ini dilakukan agar dalam penyelenggaraan
kesenian kuda lumping lebih teratur dan lebih terarah serta hal ini termasuk dalam
tahap pra pertunjukan tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo. Adapun persiapanpersiapan yang harus dilakukan menurut salah seorang pemain Kuda Lumping
Krido Budoyo, Asnaf Wiyugo mengatakan :
“Segala sesuatu sebelum kuda lumping dimulai harus memerlukan
persiapan yang matang. Persiapan ini dilakukan supaya dalam berlangsungnya
60
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tradisi kuda lumping nantinya lebih bagus menarik perhatian para penonton dan
tidak ada hal-hal atau kejadian yang tidak diharapkan, seperti cidera dan yang
lainnya. Persiapan awal yang harus dilakukan seperti menyiapkan tempat atau
lokasi untuk permainan kuda lumping, menyiapkan sesaji, alat-alat musik, make
up untuk pemain, perlengkapan penari, pawang atau dukun, menyiapkan alat
permainan, dan persiapan yang lainnya.”62
Pertunjukan tradisi kuda lumping dilakukan di tempat terbuka baik di
lapangan, di halaman rumah dan di tempat yang lainnya. Pemilihan tempat yang
akan di gunakan untuk pertunjukan kuda lumping harus benar-benar dipastikan
keamanannya serta jauh dari benda-benda yang berbahaya. Masyarakat di Desa
Argosari ini biasanya melakukan gotong royong untuk mengecekan tempat atau
lokasi terlebih dahulu sebelum kesenian kuda lumping tersebut dimainkan.
Persiapan-persiapan yang mereka lakukan pun harus benar, seperti membuat
pemagaran di sekitar lokasi permainan kuda lumping dengan menggunakan pagar
bambu serta kayu, menyapu guna membersihkan lapangan atau halaman supaya
terhindar dari benda-benda tajam seperti pecahan kaca, paku dan benda-benda
berbahaya lainnya. Bapak Maryoto selaku ketua panitia kesenian tradisi Kuda
Lumping Krido Budoyo mengatakan :
.”Banyak hal yang harus di persiapkan sebelum Kuda Lumping Krido
Budoyo akan di tampilkan. Diantaranya pembersihan lapangan serta pemagaran
yang dibuat dengan bambu, penyiapan alat-alat musik seperti gamelan dan
melakukan pemagaran yang di lakukan oleh para dukun atau pawang. Hal ini
dilakukan supaya dalam kegiatan dan penampilan kesenian Kuda Lumping
Krido Budoyo tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa lancar dari
awal penampilan sampai akhir.”63
Selain mempersiapkan lapangan untuk permainan para pemain atau penari
kuda lumping melakukan make up selama kurang lebih 2 jam sebelum acaranya
dimulai. Hal ini dilakukan supaya lebih memiliki daya tarik tersendiri untuk para
penari yang akan disaksikan oleh orang banyak. Menyiapkan alat-alat permainan
kuda lumping dan alat-alat musik pun tidak lupa mereka persiapkan dengan
semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaan permainan kuda lumping penonton
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benar-benar merasa puas dengan penampilan kesenian Tradisi Kuda Lumping
Krido Budoyo. Menurut Evi Nurlina Wati selaku panitia make up mengatakan :
“Para penari Kuda Lumping Krido Budoyo sebelum menampilkan
penampilannya mereka harus melakukan make up terlebih dahulu baik penari
putra maupun penari putrinya. Hal ini dilakukan supaya lebih menarik dan
terlihat cantik ketika menampilkan tarian yang mereka bawakan. Durasi waktu
yang diperlukan ketika melakukan make up kurang lebih memakan waktu 10
menit untuk satu orang penari atau pemain kuda lumping mulai dari pemasangan
pakaian sampai atribut dan aksesoris lainnya.”64
Anggota kelompok kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo yang lain pun
berbagi tugas untuk menyiapkan peralatannya. Mulai dari alat musik, penempatan
jaran kepangnya, sampai penyiapan sesaji yang harus diperhatikan. Setelah semua
persiapan dan peralatan kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo diletakan pada
tempatnya, kelompok kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini melakukan doa
bersama guna meminta perlindungan dan keselamatan kepada Yang Maha Kuasa
agar dijauhkan dari gangguan. Setelah melakukan doa bersama barulah kesenian
kuda lumping ini siap untuk di tampilkan.
B. Prosesi Tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo
Pertunjukan tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo yang ada di Desa Argosari
Kecamatan Singkut V ini biasanya ditampilkan di acara khitanan, memperingati
hari kemerdekaan, acara-acara desa dan acara lainnya. Pertunjukan kuda lumping
dilakukan di tempat terbuka baik itu di lapangan, di halaman rumah dan yang
lainnya. Permainan kuda lumping yang ada di Desa Argosari ini biasanya
dimainkan selepas shalat dzuhur sampai menjelang ashar, bahkan ada juga yang
dimainkan pada pagi hari sampai siang.
Setelah semua perlengkapan telah disiapkan oleh panitian seperti
pemasangan alat-alat musik, pengeras suara, penataan jaranan dan barongan,
cambuk, dan sesajen kelompok kesenian tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo pun
melakukan doa bersama guna meminta perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari
marabahaya. Sebelum pertunjukan dimulai pihak dari pemilik permainan Kuda
Lumping Krido Budoyo terlebih dahulu memasang semua astribut pada pemain
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atau penari kuda lumping. Biasanya pemain kuda lumping terdiri dari 6 orang lakilaki dan 6-8 orang perempuan. Biasanya dalam setiap pertunjukan permainan kuda
lumping dilakukan oleh 30-32 orang. Dari 30-32 orang ini mempunyai peran dan
tugas masing-masing.65 Maryoto selaku ketua dari kesenian Kuda Lumping Krido
Budoyo menyatakan bahwa :
“Di dalam satu kelompok kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini
memiliki anggota kurang lebih 30-33 orang. Mereka mempunyai tugas dan peran
masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Tidak semua anggota kesenian
ini lengkap, terkadang mereka harus bergantian untuk memainkan alat musiknya
karena ada beberapa anggota yang tidak bisa hadir karena berhalangan. Saling
membantu dan melengkapi sangatlah penting diterapkan pada kelompok
kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini”.66
Setelah semuanya selesai dipersiapkan barulah pertunjukan permainan Kuda
Lumping Krido Budoyo siap ditampilkan. Menempati posisi masing-masing para
pemain musik terlebih dahulu memainkan alat musik mereka dengan penampilan
campursari. Penampilan campursari ini sengaja di tampilkan di awal pertunjukan
supaya lebih mengudang perhatian banyak orang dan campursari ini juga
merupakan salah satu bentuk kesenian Jawa yang sangat diminati orang Jawa itu
sendiri.
Nama campursari muncul karena perpaduan alat-alat musik yang digunakan.
Perpaduan yang dimaksut adalah antara alat-alat musik tradisional, seperti
seperangkat gamelan, dengan alat-alat musik modern, seperti keyboard, gitar, gitar,
dan sebagainya.. Alat musik modern yang dimaksut adalah keyboard, gitar, drum,
seksofon, dan sebagainya.
Pergelaran tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo yang dibuka dengan
pertunjukan campursari ini biasanya hanya memakan waktu 15-20 menit yang
dimainkan oleh 6 orang pemain alat musik dan 1 penyanyi perempuan serta 1
penyanyi laki-laki.

Lagu yang biasanya dibawakan oleh para pemain Kuda

Lumping Krido Budoyo ini juga dari lagu daerah Jawa, seperti caping gunung dan
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lagu Jawa yang lainnya. Pada pertunjukan awal ini para pemain campursari hanya
mengisinya dengan nyanyian lagu Jawa saja dan para pemain kuda lumping belum
menampilkan penampilannya.
Setelah persembahan campursari selesai pada bagian ini barulah para para
penari kuda lumping menunjukan nampilannya. Para penari kuda lumping dibagi
menjadi dua sesi. Yang pertama pemain kuda lumping putri keluar dan
menampilkan tarian kuda lumping mereka. Pertunjukan permainan kuda lumping
dilakukan oleh empat sampai delapan orang perempuan yang berumur sekitar 1317 tahun yang berdurasi kurang lebih 20 menit.
Yang membedakan tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo dengan permainan
kuda lumping yang ada di Singkut V ini adalah terletak pada tarian Kuda Lumping
Krido Budoyo. Tarian Kuda Lumping Krido Budoyo ini memadukan antara tarian
kreasi dengan tarian kuda lumping yang berasal dari Jogjakarta.
Dengan mengkreasikan tarian tradisional dengan tarian modern diharapkan
guna mengembangkan tradisi kuda lumping lebih modern tanpa menghilangkan
kultur budaya tradisi kuda lumping yang asli dan mengemasnya dengan tarian yang
lebih menarik. Pada sesi tarian yang dibawakan oleh para remaja wanita ini tidak
melakukan atraksi-atraksi yang berbahaya hanya sekedar tarian saja. Tari kuda
lumping atau tarian jathilan yang mereka mainkan adalah semacam tari pertunjukan
kuda karena para penarinya menggunakan properti kuda-kudaan yang terbuat dari
bilah-bilahan bambu yang ditipiskan dan dianyam (kepang).
Kemudian yang kedua para penari laki-laki keluar dan menampilkan
penampilkan tariannya. Para pemain laki-laki remaja ini berumur sekitar 23-25
tahun yang berdurasikan 23 menit dimana tariannya hampir sama denga tarian putri.
Yang membedakan hanya penari wanita lebih lemah gemulai dan lebih indah dalam
hal memainkan tariannya.Tarian yang dimainkan oleh para laki-laki inilah yang
ditunggu-tunggu oleh para penonton. Dalam watu yang bersamaan ketika para
penari laki-laki sedang menarikan tarian kuda lumpingnya saang pawang atau
dukun pun sembari menyiapkan sesaji dan membakar kemenyan guna untuk
memanggil danyang agar datang dalam pertunjukan permainan kuda lumping.
Pemanggilan danyang ini bertujuan agar pergelaran tradisi kuda lumping lebih

meriah dengan adanya atraksi kesurupan di luar nalar manusia dengan memakan
sesaji atau sesembahan seperti memakan bunga, memakan degan dan yang lainnya
yang telah disediakan.
Awal mulanya pemain memerankan tarian sama halnya dengan tarian yang
dilakukan oleh remaja-remaja di awal tadi. Setelah menarikan kurang lebih 23-25
menit berlangsung, sang pawang pun membunyikan pecutnya dan keluarlah para
penari barongan dengan mengenakan barongan naga dan barongan kucingan.
Menurut pemilik dari tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo sendiri barongan
naga dan barongan kucingan mempunyai keunikan sendiri. Selain dilihat dari
bentuknya yang bagus, karakter naga dan kucingan memiliki karakter yang gagah
dan menyeramkan. Barongan naga yang cara menggunakannya dengan dipegang
oleh para pemain ini merupakan pengawal dari para penari dan juga pengawal dari
para prajurit yang diceritakan dalam tarian Kuda Lumping Krido Budoyo tersebut
sedangkan barongan kucingan menggunakannya dengan cara digigit. Asnaaf
Wiyugo melanjutkan :
“Pada kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini menggunakan barongan
sebagai penampilan tambahannya. Barongan yang dimainkan oleh kurang lebih
2-3 orang ini dimainkan dengan membawa topeng atau barongan sebagai
atraksinya dan menari-nari sambil mengikuti iringan musik yang dimainkan.
Barongan yang para pemain gunakan mempunyai dua jenis yaitu barongan yang
modelnya di pegang dan barongan yang modelnya digigit. Penggunaan barongan
atau topeng pada kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini bertujuan agar
penampilan kesenian ini lebih menarik para penonton”.67
Setelah kurang lebih beberapa menit para penari memainkan tariannya, salah
satu penari orang dewasa pun mengalami kesurupan dan disusul kembali oleh para
penari kuda lumping yang lain. Masyarakat Jawa menyebut kesurupan yang ada
dalam permainan kuda lumping biasanya dengan sebutan ndadi. Tidak semua
penari laki-laki ini mengalami kesurupan, hanya beberapa saja yang mengalami
kesurupan. Mereka mengalami kehilangan kesadaran dan melakukan atraksi-atraksi
di luar kesadaran mereka. Salah satu pemain sekaligus melatih dari tradisi Kuda
Lumping Krido Budoyo ini, beliau mengatakan :
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“seseorang bisa mengalami kesurupan apabila orang tersebut sedang
mengalami jiwa atau pikira yang kosong. Pemain yang akan mengalami
kesurupan diantaranya memiliki ciri-ciri badan kaku, kejang, dan mata mulai
memerah. Hal ini terjadi karena jin (roh halus) akan berusaha merasuki tubuh
para pemain kuda lumping. orang yang mengalami kesurupan atau ndadi ini
biasanya mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Hilangnya
kesadaran mereka yang diakibatkan karena ada roh halus (jin) yang telah
merasuki para penari”.68
Ada dua jenis jin yang merasuki tubuh mereka diantaranya adalah danyang
dan endang. Antara danyang dan endang ini mempunyai sifat yang berbeda. Endang
mempunyai sifat lemah gemulai dan lebih suka melakukan tarian terus menerus.
Maka dari itu orang yang kerasukan endang ini dia lebih suka menari dengan lemah
gemulai tanpa melakukan atraksi-atraksi yang berbahaya dan tidak menakut-nakuti
penonton. Seperti halnya dengan danyang yang mempunyai sifat berbeda dengan
endang. Danyang lebih suka melakukan atraksi-atraksi dan mempunyai karakter
yang menyeramkan dan lebih brutal.69
Danyang bagi sebagian masyarakat Jawa memiliki peran penting dalam
keberadaan masyarakat disebuah desa. Masyarakat Jawa mempunyai kepercayaan
terhadap danyang yang mereka anggap sebagai cikal atau nenek moyang.70
Pengertian danyang sendiri dalam budaya Jawa adalah roh halus tertinggi yang
tinggal dipohon, gunung, sumber mata air, desa, mata angin, atau bukit. Danyang
dipercaya (oleh masyarakat Jawa khususnya) menetap pada suatu tempat yang
disebut punden. Para danyang diyakini menerima permohonan orang yang meminta
pertolongan, imbalan yang mesti diberikan kepada danyang adalah slametan atau
sesaji. Danyang merupakan (roh halus) yang tidak mengganggu ataupun manyakiti,
melainkan melindungi. Danyang sebenarnya roh para tokoh pendahulu atau leluhur
sebuah desa yang sudah meninggal. Para leluhur ini adalah pendiri sebuah desa atau
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orang pertama yang membuka lahan suatu desa.71 Salah satu pemain kesenian Kuda
Lumping Krido Budoyo mengatakan :
“Para pemain tradisi Kuda Lumping tidak semuanya mengalami
kesurupan atau hilangnya kesadaran. Diantara 6 penari biasanya hanya 1-3 orang
saja yang mengalami kesurupan. Pengahayatan yang bagus terhadap musik
gamelan dapat juga memicu dan mendorong seseorang pemain untuk kesurupan.
Tanda-tanda seseorang ketika akan mengalami kesurupan biasanya padangan
mata mulai kabur, pendengaran terhadap suara musik gamelan terdengar seolaholah semakin jauh, dan badan pun akan terasa berat. Setelah sampai pada bagian
ini rata-rata para pemain sudah tidak sadar dengan keadaan yang ada. Orang
yang akan mengalami kesurupan biasanya dada mulai sesak terkadang sakit,
kepala mulai pusing dan terasa berat, badan terasa lemah dan tidak bertenaga.
Dengan adanya ciri-ciri tersebut kebanyakan para pemain kuda lumping akan
mengalami kehilangan kesadaran dan mulai kesurupan serta tidak sadar dengan
apa yang mereka lakukan.”72
Dengan kondisi tidak sadar Para pemain kuda lumping yang terus menari
mengikuti iringan musik gamelan yang dimainkan oleh pemain musik. Tidak hanya
pemain kuda lumping saja yang mengalami kesurupan, terkadang salah satu
penonton pun juga bisa mengalami kesurupan. Kemasukan roh halus atau bisa
dikatakan kesurupan memang menjadi sebuah bagian dalam pertunjukan kuda
lumping. Justru aksi inilah yang menjadi salah satu daya tarik masyarakat yang
menonton pertunjukan tersebut. Roh halus (danyang) yang merasuki tubuh para
pemain kuda lumping ini biasanya akan meminta makan atau sesembahan.
Makanan atau sesembahan yang diminta tidaklah seperti yang biasanya, melainkan
sesaji. Biasanya pemain ataupun penonton yang mengalami kesurupan beraksi
memakan sesaji yang telah disiapkan diantaranya seperti bunga-bungaan, arang,
kelapa muda, beras dan yang lainnya.
Sesaji yang disiapkan tidaklah selalu sama disetiap penampilan. Sesaji pada
penampilan kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo ini mengalami sedikit
perubahan dari isi sesajinya. Sebelum mengalami perkembangan tradisi kuda
lumping ini menyediakan sesaji yang di dalamnya terdapat bunga-bunga, kelapa
muda, beras dan ayam goreng. Dengan bergesernya pengetahuan dan
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perkembangan dari kesenian ini, maka kelompok kesenian Kuda Lumping Krido
Budoyo

sepakat

untuk

menghapuskan

sesaji

yang

berisi

ayam

dan

menggantikannya dengan janur atau daun kelapa yang muda. Asnap Wiyugo
melanjutkan :
“Perubahan pada sesaji ini telah dipertimbangkan dan mendapatkan
persetujuan dari anggota kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo. Menyediakan
ayam goreng pada sesaji dianggap terlalu berlebihan dan tidak seharusnya
memberikannnya sebagai sesembahan karena sifatnya mubazir.”73
Orang yang mengalami kesurupan mereka akan terus melakukan atraksi di
luar kekuasaan mereka seperti menirukan gaya monyet, harimau, memakan ayam
dan hal lainnya. Dengan adanya dukun atau pawang lah para penonton dan para
pemain kuda lumping yang tidak kesurupan akan merasa aman dari gangguan
pemain yang kesurupan. Dukun atau pawang inilah yang bertugas mengawasi dan
menjaga para pemain kuda lumping yang kesurupan agar tidak melakukan hal-hal
yang membahayakan.
Setelah beberapa menit melakukan atraksi, sang dukun pun membisikan
kepada pemain yang kesurupan untuk memenuhi permintaannya. Permintaan yang
aneh-aneh yang tidak bisa dipenuhi inilah yang biasanya membuat para pemain
kuda lumping yang kesurupan akan mengamuk. Syawaldi Purnomo melanjutkan :
“ketika kuda lumping sedang berlangsung dengan bantuan pawang dan
dukun pemain yang kesurupan pun bisa diatasi. Setelah para jin atau danyang
merasa puas dengan memakan sesaji yang telah disediakan dan menari-nari,
maka jin atau danyang akan dikeluarkan dan diminta untuk pulang yang akan
dibantu oleh para pawang. Terkadang ada halangan dan hambatan yang mungkin
terjadi diantaranya adalah pengiriman jin-jin yang diluar nalar manusia yang bisa
merusak dan menghambat penampilan kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo
tersebut. Tetapi berkat kerja sama dan kepercayaan para pemain kuda lumping
terhadap Allah SWT, maka mereka bisa mengantisipasinya. Mereka yakin
bahwa di atas langit masih ada langit.”74
Setelah cukup lama bermain, para roh halus (danyang) yang merasuki tubuh
para pemain ini akan meminta kepada dukun untuk di pulangkan. Setalah dukun
atau pawang mencoba mengeluarkan roh halus (danyang) dari tubuh pemain, maka
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pemain kuda lumping pun tidak sadarkan diri. Pertunjukan inilah yang menjadi
akhir dari permainan kuda lumping.
C. Makna Tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo.
Budaya merupakan salah satu sarana komunikasi, dimana didalam budaya
terdapat banyak komunikasi nonverbal. Kegiatan-kegiatan adat dari budaya tertua
terkadang banyak menggunakan tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai media
komunuikasi yang butuh pemaknaan secara mendalam terhadap simbol-simbol dan
tanda tersebut, secara tidak langsung telah terjadi komunikasi nonverbal diantara
para penganut dan pengikut sebuah budaya tersebut.
Oleh karena itu penting untuk mengetahui makna dari simbol dan tanda
tertentu untuk memudahkan komunikasi. Simbol merupakan suatu yang lepas dari
apa yang disimbolkan karena komunikasi manusia tidak terbatas pada ruang,
penampilan atau sosok fisik, dan waktu dimana pengalaman indrawi berlangsung.
Sebaliknya manusia dapat berkomunikasi tentang objek dan tindakan jauh di luar
batas waktu dan ruang. Namun yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua makna
dari suatu simbol bersifat universal atau berlaku sama di setiap situasi dan daerah.
Nilai atau makna sebuah simbol tergantung pada orang-orang atau kelompok
tertentu yang menggunakan simbol tersebut dan hal itulah yang sering kita temui
dalam kebudayaan suatu daerah tertentu. 75
Dalam tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo memiliki beberapa seperangkat
alat-alat musik dan perlengakapn pementasan yang lainnya. Diantara beberapa
perlengkapan yang digunakan memiliki maksut dan tujuan tertentu guna untuk
melengkapi pertunjukan kesenian kuda lumping itu sendiri. Di era yang sudah
modern ini perkembangan tradisi kuda lumping sudah sangat berkembang
mengikuti zaman, tetapi semakin berkembangnya suatu tradisi kebanyakan dari
para masyarakat tidak banyak mengetahui maksut serta tujuan dari isi suatu tradisi.
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Seperti halnya di Desa Argosari di Kecamatan Singkut V yang telah
mengembangkan tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo. Baik dari pemain dan
penonton pun belum mengetahui apa maksut serta tujuan dari sarana dan prasarana
tradisi kuda lumping yang mereka kembangkan tersebut. Beberapa sarana dan
prasarana tradisi kuda lumping memang perlu untuk diketahui makna dan
tujuannya. Dari hal ini diharapkan agar suatu pemaknaan terhadap sesuatu tidak
terlalu berlebihan dan melenceng dari makna yang seharusnya. Dilihat dari setiap
prosesi tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo memiliki maksut dan makna tersendiri
di setiap penampilan. Mulai dari campursari, penari wanita, penari laki-laki,
barongan, sampai adegan kesurupan itu semua memiliki maksut dan tujuan.
1. Alat musik
Alat-alat musik yang digunakan pada kesenian tradisi Kuda Lumping Krido
Budoyo ini bermacam-macam. Versi alat musik yang ada di kesenian ini ada yang
lengkap dan ada yang biasa. Alat musik pada kesenian tradisi Kuda Lumping Krido
Budoyo memadukan antara musik tradisional dengan musik modern. Selama ini,
alat musik yang digunakan masih tradisional. Namun seiring perkemabnagn zaman,
satu persatu alat musik modern sudah mulai ikut mewarnai kesenian kuda lumping
tersebut. Alat musik yang digunakan antaranya kendang yang dimainkan dengan
cara dipukul. Kendang yang dibutuhkan dalam kesenian kuda lumping atau jaranan
minimal adalah Kendang Sabet dan Kendang Bem (Gedug). Untuk kendang
biasanya dipakai pada kesenian kuda lumping Krido Budoyo adalah kendang pada
umumnya dengan jumlah 3 buah. Kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo juga
menggunakan kendang jaipong 1 buah sebagai pelengkap suara dan musik
pengiring.
Alat musik berikutnya adalah gong. Gong adalah alat musik yang dipukul,
Gong yang digunakan pada kesenian ini berjumlah 4 buah gong dengan ukuran
sedang dan besar. Kesenian ini juga menggunakan alat musik bantu saron. Jumlah
saron yang digunakan dalam kesenian ini sebanyak 2 buah. Alat musik berikutnya
adalah kenong. Alat musik ini adalah salah satu alat musik yang menyusun gamelan
Jawa. Dimainkan dengan cara di pukul oleh satu alat bantu. Kenong merupakan

pengisi akor atau harmoni dalam permainan gamelan. Jumlah kenong yang
digunakan dalam kesenian ini sebanyak 5 buah.
Perkembangan kebudayaan tradisi kuda lumping dari masa ke masa semakin
berkembang, begitu juga dalam penggunaan alat musik yang digunakan sebagai
musik pengirim tradisi ini. Pada kesenian tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo ini
yang dulunya masih berbentuk sederhana mulai dari pakaiannya sampai alat musik
yang mengiringi yang masih belum lengkap. Ketika kesenian ini mulai berkembang
dan banyak penonton yang menyaksikan, barulah kesenian ini dipadukan dengan
kesenian kuda lumping antara tradisional dan modern. Mulai dari tarian dan alat
musik yang mulai berkembang. Penggunaan keyboard dan drumband pada kesenian
ini sangat mendukung dan membantu dalam mengiringi campursari dan tarian Kuda
Lumping Krido Budoyo dengan adanya penambahan musik organya. Maryoto
selaku ketua kesenian mengatakan :
“Kesenian tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo yang berupa peralatan
musik gamelan merupakan suatu satu kesatuan yang utuh. Semua alat musik
gamelan yang berupa kendang, gong, kenong, kendang jaipong, drumband,
keyboard, dan saron mempunyai ritme irama musik yang berbeda-beda,
diwujudkan dan di bunyikan bersamaan. Musik gamelan merupakan sebuah
simbol atau identik budaya yang dimiliki oleh suku Jawa. Keistimewaan alunan
musik gamelan Jawa adalah cenderung bersuara lembut, seperti sengaja
menghadirkan suasana ketenangan jiwa dan selaras dengan prinsip hidup
masyarakat Jawa pada umumnya. Suara gamelan yang selalu selaras cenderung
melambangkan orang Jawa selalu berusaha mewujudkan toleransi antar
sesama.”76
2. Tarian kuda lumping dan pakaian
Pada penampilan tarian kuda lumping Krido Budoyo dibagi menjadi dua
bagian, yang pertama bagian awal yang ditempilkan oleh penari wanita kemudian
pada bagian selanjutnya ditampilkan oleh penari laki-laki. Tarian kuda lumping
adalah salah satu kesenian tradisional Jawa yang menggambarkan sekelompok
prajurit penunggang kuda yang sedang mengikuti peperangan. Pada tarian kuda
lumping banyak sekali atribut yang digunakan. Mulai dari kuda kepang atau jaran
kepang, pecut, pedang tiruan, baju atau pakaian penari, dan barongan.
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Kuda yang digunakan dalam tarian ini bukanlah kuda sungguhan, namun
kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dibentuk serta dihias menyerupai
kuda sungguhan. Jaran kepang atau kuda tiruan ini merupakan simbol yang
menggambarkan sebuah kuda sungguhan yang dijadikan sebagai kendaraan yang
ada di suatu kerajaan-kerajaan yang digunakan oleh para prajurit untuk berperang.
Dengan gagah perkasanya para penari kuda lumping bisa menghayati karakter
seorang prajurit dan melambangkan rasa semangat untuk pemain dan para
penonton. Asnaf Wiyugo menjelaskan :
“Tarian kuda lumping yang menggunakan kuda kepang sebagai kuda
tiruannya ini dibentuk sedemikian rupa agar mirip dengan kuda aslinya. Kuda
yang terbuat dari bambu yang dipotong-potong dan di anyam ini dihiasi dengan
rambut tiruan dari plastik yang digelung atau dikepang. Maka dari itulah kuda
tiruan ini diberi nama kuda kepang.”77
Selain kuda kepang yang yang digunakan pada kesenian ini, kostum yang
dikenakan dalam pertunjukan kuda lumping biasanya adalah pakaian para prajurit
dengan menggunakan baju lengan pendek dengan model kebaya di lengkapi dengan
mahkota bagi yang putri dan lengan pendek dengan iket kepala dan blangkon bagi
yang putra. Ada juga yang menggunakan rompi, bahkan tidak memakai baju.
Kostum penari kuda lumping menggambarkan sebuah simbol bahwa para prajurit
penunggang kuda yang gagah perkasa dan memiliki kewibawaan yang diharapkan
setiap manusia memiliki sifat kepemimpinan. Mbah Prentil menjelaskan :
“Kostum atau pakaian yang dikenakan oleh penari kuda lumping adalah
pakaian yang dikenakan oleh para prajurit di kerajaan pada umumnya. Dari segi
pakaian ada suatu makna bahwa setiap manusia harus memiliki rasa kewibawaan
dan rasa kepemimpinan. Selain itu juga di lihat dari pakaian dan make up nya
penonton lebih tertarik dan merasa terhibur dengan penampilan yang dibawakan
oleh para penari kuda lumping.”78
Pada bagian bawah baju menggunakan celana pendek sampai bawah lutut dan
dihiasi dengan beberapa warna-warni dan kain bermotif batik dan ada juga kain
panjang. Untuk bagian kepala biasanya menggunakan mahkota atau blangkon.
Aksesoris lain yang digunakan adalah gelang tangan, gelang kaki, ikat pinggang,
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keris, dan penutup dada. Kesenian kuda lumping yang menggunakan pakaian yang
menyerupai prajurit inilah yang menjadi daya tarik bagi penonton. Dengan
berpakaian seperti prajurit para pemain lebih menjiwai dan menghayati peran
mereka sebagai pemain dan penyampain jalan cerita dari tradisi kuda lumping pun
bisa tersalurkan kepada penonton dengan jelas. Busana yang dipakai dalam
kesenian kuda lumping mempunyai bentuk yang sederhana, dengan tujuan agar
lebih mudah saat dipakai, yang praktis, lebih longgar agar mudah bergerak.
Untuk penari pria pada bagian kedua biasanya menggunakan properti pedang.
Karena pada bagian ini menggambarkan para prajurit berkuda di medan perang.
Pedang yang digunakan pada kesenian ini mempunyai makna bahwa dalam suatu
kehidupan kita sebagai manusia harus tegas dan lebih berhati-hati dengan suatu
keadaan. Asnaf Wiyugo Melanjutkan :
“Pedang yang digunakan pada kesenian kuda lumping ini tidaklah pedang
sungguhan, melainkan hanya pedang tiruan dari besi yang tumpul. Pedang
mainan yang digunakan hanya dijadikan sebagai sebuah simbol
perlenglengkapan peperangan seorang prajurit sebagai sebuah perlindungan
dengan maksut kita sebagai manusia harus lebih berhati-hati dan selalu
berwaspada”79
Selain sebuah pedang yang digunakan pada kesenian tradisi Kuda Lumping
Krido Budoyo, para penari laki-laki juga menggunakan sebuah pecut. Pecut identik
mengeluarkan suara yang keras. Dari sinilah kelompok kesenian ini menggunakan
pecut dengan maksut membangkitkan kembali rasa semangat sebagai masyarakat
Desa Argosari. Pada prosesi selanjutnya Kuda Lumping Krido Budoyo juga
menggunakan barongan sebagai atraksinya. Barongan yang dipakai dalam kuda
lumping ini ada dua jenis yaitu barongan yang berbentuk kucingan dan barongan
naga. Asnap Wiyugo menejalaskan :
“Barongan kucingan atau harimau dan barongan naga yang digunakan
pada kesenian ini mempunyai maksut dan arti tersendiri. Barongan kucingan
atau harimau maksutnya barongan atau topeng yang mempunyai bentuk
menyerupai dengan kucing atau harimau, sedangkan barongan naga itu sendiri
barongan atau topeng yang menyerupai bentuk naga. Dua karakter ini dipilih
karena kelompok kesenian Kuda Lumping krido Budoyo beranggapan bahwa
kucing, harimau, dan naga adalah hewan yang kuat , penyayang, dan tangguh.
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Dalam hal ini barongan kucingan atau harimau dan barongan naga bisa dijadikan
simbol bahwa masyarakat Desa Argosari harus mempunyai sifat penyayang,
kuat, dan tangguh dalam segala hal.”80
Selain barongan dan pedang, pada saat prosesi kuda lumping juga
menggunakan pecut sebagai pelengkap penampilan. Pecut atau cambuk adalah
cambuk yang terbuat dari bambu yang dikepang memanjang dan mengecil di bagian
ujungnya. Ketika dimainkan pecut akan mengeluarkan suara yang keras. Pecut atau
cambut pada hal ini berfungsi sebagai simbol kekuatan untuk mencambuk para
penari yang kesurupan dengan maksut menguji kekebalan tubuh para pemain.

3. Sesajen
Kesenian kuda lumping merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang
memiliki sisi mistis dalam rangkaian ritual dan sesaji. Adapun fungsi mistis dari
sesaji itu adalah sebagai media pemanggil arwah dan persembahan pada danyang.
Maka tidak jarang dalam setiap pementasan kesenian kuda lumping terjadi
kesurupan.
Sesajen dalam kesenian kuda lumping merupakan perlengkapan yang wajib
disediakan sebelum pertunjukan kuda lumping. Hal ini dikarenakan sesajen adalah
syarat dan ciri khas dalam kuda lumping Krido Budoyo. Jika tidak ada sesajen
bukanlah kesenian kuda lumping. Sesajen merupakan suatu suatu media yang
digunakan oleh pawang untuk mengundang leluhur-leluhur yang nantinya akan
memasuki para pemain kuda lumping, sehingga para pemain berada dibawah naluri
kesadaran, menjadi lebih kuat dan bertingkah yang lucu. Tanpa sesajen yang
disediakan para pemain kuda lumping tidak akan bisa melakonkan perannya dalam
pertunjukan itu, misalnya peran sebagai barongan yang menyukai bunga-bungaan,
peran sebagai hewan rakus yang memakan makanan mentah, peran sebagai wanita
yang suka berdandan dan sebagainya. Syawal Purnomo selaku seorang pawang atau
dukun menjelaskan :
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“Istilah kesurupan dalam kesenian kuda lumping sebenarnya tidak ada.
Karena kebanyakan orang telah berasumsi bahwa dimana ada kuda lumping
pasti ada kejadian kesurupan. Para pemain kuda lumping hanya kehilangan
kesadaran mereka untuk sementara waktu. Dengan adanya suara gamelan,
penyediaan sesaji dan kemenyan serta bantuan dari para pawang lah yang
membuat para roh dan jin yang ada di setiap manusia menjadi datang. Roh-roh
nenek moyang (danyang) atau jin senang dengan suara gamelan dan kemenyan
yang telah disediakan. Roh nenek moyang dan jin inilah yang datang dan
merasuki para pemain yang terkadang ingin menyampaikan pesan-pesan serta
nasehat serta ikut serta dalam pertunjukan kuda lumping tersebut. Dari sinilah
sebenarnya tradisi Kuda Lumping bukan semata-mata hanya pertunjukan yang
menakutkan dengan adanya kesurupan. Dari sini kita sebagai makhluk hidup
bisa memetik pelajaran bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan harus
saling menghargai, menyayangi, dan menjaga lingkungan jangan sampai
melakukan kerusakan.”81
Diatara sesaji yang digunakan pada tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo
antara lain adalah bunga (mawar, melati, kantil, kenanga), kelapa hijau, lintingan
atau tembakau, rokok gudang garam merah, kelapa muda (degan), janur kuning,
beras kuning, beras goreng, teh pahit, teh manis, kopi pahit, daun sirih merah, daun
jarak, kemenyan, dan air putih yang disediakan untuk menghormati endang agar
mau datang dan menerimanya sebagai makanannya. Pawang atau dukun
menjelaskan bahwa :
“Sesaji-sesaji yang disediakan mempunyai arti tersendiri, diantaramya
adalah kelapa hijau. Dengan kelapa hijau 1 buah yang dipangkas atas dan bawah
dan di tancapi janur kuning 3 buah melambangkan sebuah kekuatan dari
kelompok tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo itu sendiri. Kelompok kesenian
kuda lumping ini dilambangkan dengan tegaknya janur kuning yang kokoh dan
memiliki kekuatan mental dan kekuatan fisik yang tidak bisa digoyahkan oleh
siapapun. Beras yang digoreng tanpa menggunakan minyak sayur ini di tebarkan
dengan maksut meminta doa selamat agar dalam acara pertunjukan kuda
lumping tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dedaunan yang digunakan
dalam hal ini yaitu daun sirih dan jarak yang sifatnya sebagai obat. Dalam hal
ini dedaunan dilambangkan sebagai penawar segala macam penyakit dan
kelompok kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo harus selalu sehat begitu juga
untuk masyarakat Desa Argosari. Selain dedaunan didalam sesaji juga terdapat
kopi pahit dan manis serta berbagai macam bunga yang berwarna-warna. Dalam
hal ini kopi pahit dan manis disimbolkan bahwa didalam suatu kehidupan pasti
akan ada suka duka, senang dan susah yang harus masyarakat Desa Argosari
hadapi. Tetapi dengan adanya bunga di lambangkan sebagai sebuah kehidupan
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masyarakat Desa Argosari yang hidup dengan bahagia dan keceriaan dengan
dihiasi berbagai macam warna kehidupan. ”82
Pada saat terjadi kesurupan, para penonton mulai mengeluarkan suara-suara
teriakan karena terkejut atau tertawa lucu. Dalam pertunjukan inilah para penonton
dapat

memberikan

saweran

kepada

anggota

pemain

yang

berkeliling

mengumpulkan uang.

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Kuda Lumping
Menurut Hakim, ekowisata sebagai konsep pariwisata berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan
objek pariwisata lainya, yaitu wisata yang bertanggung jawab pada konservasi
lingkungan, wisata yang berperan dalam usaha-usaha pemberdayaan ekonomi
masyarakat lokal, dan wisata yang menghargai budaya lokal. 83
Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan yang sangat penting artinya bagi
masyarakat, begitu juga kesenian kuda lumping yang ada di Desa Argosari
Kecamatan Singkut V ini. Bagi masyarakat setempat tradisi kuda lumping itu
sebagai sarana penghibur, sarana pendidikan, juga sebagai sarana dalam upacara
adat atau ritual, melestarikan budaya Jawa, dan yang lainnya. Kesenian pada
umumnya memiliki persamaan fungsi sebagai penghibur, tetapi untuk masa
pembangunan seperti saat ini banyak sekali titipan-titipan pesan pembangunan
untuk disampaikan kepada penonton melaui dialog-dialog misalnya.
Mbah prentil sselaku pemilik tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo di Desa
Argosari ini mempunyai sebuah pertanyaan yang masih mengganjal dalam
pikirannya yakni sampai kapan kesenian tradisional, seperti kuda lumping akan
selalu terpinggirkan. Minat generasi muda sangat minim ditambah menyusutnya
tingkat apresiasi masyarakat, bahkan untuk sekedar menonton pertunjukan
kesenian tradisional menjadi semacam momok di kalangan penggiat kesenian
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tradisional di tanah air. Generasi muda sekarang lebih senang bentuk kesenian yang
praktis semacam musik rock, pop, dangdut, atau semacam karaoke. Upaya
penyelamatan sering kali dilakukan yaitu dengan mengadakan pertunjukan
kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo pada acara yang dilakukan di Desa Argosari
ini. 84 syawal purnomo selaku pawang mengatakan :
“menurut sebagian orang tradisi kuda lumping dipandang sebagai tradisi
yang mempunyai unsur syirik. Tetapi setelah menjalani tradisi kuda lumping
selama ini semua asumsi tersebut tidaklah benar. Karena dari awal sampai akhir
penampilan yang disebut hanyalah Asma ALLAH SWT. Tidak ada keterkaitan
antara pemujaan setan yang sebagian orang fikirkan. Sebagian masyarakat
mempunyai asumsi seperti itu karena mereka tidak mengetahui secara pasti
tentang kebenaran serta maksut dan tujuan utama dari kesenian kuda lumping.
Mereka hanya berpendapat tanpa ingin mencari tahu kebenarannya.”85
Dapat diketahui bahwa sikap masyarakat terhadap kesenian Kuda Lumping
Krido Budoyo di Desa Argosari ini berdarakan hasil penelitian menunjukan
sebanyak 75% orang responden menyatakan “setuju” bahwa persepsi sikap
masyarakat baik terhadap kesenian kuda lumping ini. Dari hasil wawancara penulis
tanggal 14 mei 2019 dengan bapak Manaf selaku tokoh agama, beliau mengatakan
:
“Kesenian tradisional yang ada di Desa Argosari ini telah meningkatkan
mutu dan popularitas dari bidang keseniannya. Kuda lumping yang pada zaman
dulunya dijadikan sebagai media untuk penyebaran agama islam tidak ada yang
salah jika masih dikembangkan sampai saat ini. Akan tetapi perkembangan
zaman dan terknologi serta ilmu pengetahuan bisa saja merubah makna serta
tujuan dari tradisi kuda lumping itu sendiri. Salah tujuan dan niat bisa
mengarahkan pada hal yang melenceng bahkan bisa bertentangan dengan agama.
Akan tetapi kesenian kuda lumping yang ada di Desa Argosari mendapatkan
terus pengawasan dari para tokoh agama dan pantauan dari kepala desa sehingga
tetap terjaga dari hal-hal yang syirik.”86
Sehubungan dengan hal diatas, menunjukan adanya dukungan penuh dari
para masyarakat Desa Argosari dengan adanya kesenian Kuda Lumping Krido
Budoyo ini. Selain meramaikan dan terhibur, di Desa Argosari pun terkenal dengan
adanya kesenian yang lebih banyak berkembang di desa ini. Para masyarakatnya
84

Prentil, Pemilik Tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo di Desa Argosari Kecamatan
Singkut, Wawancara dengan Penulis, 19 September 2018, Kabupaten Sarolangun, Rekaman Audio.
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Syawaldi Purnama, Pawang atau Dukun dari Kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo,
Wawancara dengan Penulis, 11 Mei 2019, Kabupaten Sarolangun, Rekaman Audio.
86
Manaf, Tokoh Agama di Desa Argosari Kecamatan Singkut V, Wawancara dengan Penulis,
14 Mei 2019, Kabupaten Sarolangun, Rekaman Audio.

baik dari kalangan muda dan dewasa sangat berantusias untuk tetap melestarikan
budaya leluhur mereka. Sri utami melanjutkan :
“Dengan adanya tradisi kuda lumping di Desa Argosari ini selain hiburan juga
bisa menjaga silaturahmi dengan kawan-kawan, bertemu dengan keluarga, tempat
berkumpulnya orang-orang banyak”87
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhatian masyarakat cukup baik
terhadap kesenian Kuda Lumping Krido Budoyo. Hal ini disebabkan karena
pertunjukan kuda lumping tidak menampilkan atraksi-atraksi yang berbahaya dan
tidak menyenangkan dan selama ini masyarakat tertarik menyaksikan pertunjukan
tradisional kesenian kuda lumping.
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Sri Utami, Penduduk Desa Argosari, Wawancara dengan Penulis, 14 Mei 2019, Kabupaten
Sarolangun, Rekaman Audio.

BAB V
A.

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dan yang telah penulis paparkan

diatas, tradisi Kuda Lumpiing Krido Budoyo yang dipertahankan oleh masyarakat
sudah mengalami transformasi menjadi budaya yang aman dilaksanakan dan tidak
mengandung unsur syirik. Pertunjukan tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo di
Desa Argosari ini memiliki makna simbolis dari setiap prosesi pertunjukannya.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode
wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi maka penulis menarik
kesimpulan :
a.

Latar belakang sejarah dan perkembangan dari kuda lumping Krido Budoyo
adalah terbentuknya karang taruna yang ada di Desa Argosari inilah yang
membuat masyarakat setempat berniat untuk melanjutkan kembali kesenian
yang berhubungan dengan adat Jawa karena kebanyakan masyarakat Desa
Argosari ini mayoritas bersuku Jawa. Setelah melakukan musyawarah
masyarakat sepakat untuk melestarikan kesenian kuda lumping atau jathilan
yang mana kesenian ini merupakan tarian kreasi tradisional yang
melestarikannya tidak memerlukan modal yang besar dan mudah.
Perkembangan tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo yang ada di Desa
Argosari ini semakin berkembang. Kesenian kuda lumping ini semakin
banyak di sewa oleh masyarakat luar khusunya pada acara khitanan dan
acara-acara desa. Dari sinilah tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo
mendapatkan penghasilan yang di gunakan untuk melengkapi peralatan serta
mengembangkan tradisi ini.

b.

Prosesi Kuda Lumping Krido Budoyo adalah permainan kreasi Kuda
Lumping Krido Budoyo ini terlebih dulu memainkan campursari sebagai
awal pembukanya. barulah penari wanita keluar dan menarikan tari kreasinya
dengan lemah gemulai sambil mengikuti iringan musik yang dimainkan. Tak
lama kemudian barulah penari laki-laki keluar dan menari dengan
menggunakan pedang sebagai propertinya barulah penari barongan keluar
dan satu persatu pemain akan kehilangan kesadaran dan kesurupan. Sang

pawang mencoba menuruti kemauan dari danyang dengan memberikan
sesajen yang telah disiapkan dan setelah itu akan mengeluarkan danyang dari
tubuh pemain. Hal inilah yang menjadi pertunjukan terakhir dari kesenian
kuda lumping.
c.

Makna Kuda Lumping Krido Budoyo adalah alat musik pada kesenian Kuda
Lumping Krido Budoyo ini adalah gamelan. Musik gamelan merupakan
sebuah simbol atau identik budaya yang dimiliki oleh suku Jawa.
Keistimewaan alunan musik gamelan Jawa adalah cenderung bersuara
lembut, seperti sengaja menghadirkan suasana ketenangan jiwa dan selaras
dengan prinsip hidup masyarakat Jawa pada umumnya. Suara gamelan yang
selalu selaras cenderung melambangkan orang Jawa selalu berusaha
mewujudkan toleransi antar sesama. Dari segi pakaian yang melambangkan
bahwa masyarakat Desa Argosari diharapkan bisa mempunyai sifat
kepemimpinan dan kewibawaan. Sesajen yang didalamnya terdapat berbagai
macam isi dan benda yang semuanya merupakan satu kesatuan. Dalam hal ini
selain digunakan sebagai persembahan sesaji juga melambangkan suatu likaliku kehidupan.

B.

Implikasi Penelitian
Hasil penelitian ini sejatinya belum sepenuhnya sempurnya, mungkin masih

terdapat hal-hal yang tertinggal ataupun terlupakan. Jadikanlah perbedaan sudut
pandang maupun argumentasi menjadi sebuah rahmat, bukan malah dijadikan
sebagai pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Maka dari itu penulis akan
mencoba memberikan saran untuk kemajuan serta eksistensi Makna Tradisi Kuda
Lumping Krido Budoyo Di Desa Argosari Kabupaten Sarolangun. Saran tersebut
sebagai berikut :
a.

Untuk subjek budaya lokal dalam hal ini Tradisi Kuda Lumping Krido
Budoyo di harapkan dapat berperan aktif lagi dalam menjalankan kegiatan
tradisi ini, sehingga nantinya tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo ini dapat
terlestarikan secara berkelanjutan.

b.

Para tokoh mayarakat baik agamawan, budayawan dan pemuka masyarakat
diharapkan dapat menjalin hubungan hubungan yang lebih harmonis lagi,
sehingga dalam merealisasikan pemahaman tentang kuda lumping ini
masyarakat tidak sulit untuk memilih mana pemahaman yang positif dan
mana pemahaman yang negatif.

c.

Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat mengganti objek dan fokus
penelitian yang berbeda agar terhindar dari kesamaan dalam penelitian,
sehingga diharapkan dapat terjadi dinamisasi

penelitian bukan malah

stagnaanisasi penelitian, bahkan menghilangkannya penelitian ini.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
“MAKNA SIMBOLIS TRADISI KUDA LUMPNG KRIDO BUDOYO
PADA MASYARAKAT JAWA DI DESA ARGOSARI KECAMATAN
SINGKU V”
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1
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Kuda Lumpng Krido Budoyo
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Makna simbolis

 Apa saja nilai-nilai yang terkandung

tradisi Kuda

dalam pelaksanaan tradisi Kuda Lumping

Lumping Krido

Krido Budoyo

Budoyo

 Apa makna simbolis dari setiap sarana dan
prasarana tradisi Kuda Lumping Krido
Budoyo
 Apa yang menyebabkan tradisi Kuda
Lumping Krido Budoyo harus dilakukan

9

Tujuan dan manfaat

 Bagaimana tanggapan mengenai tujuan

tradisi Kuda

adanya tradisi Kuda Lumping Krido

Lumping Krido

Budoyo

Budoyo

 Bagaimana tanggapan mengenai manfaat
adanya tradisi Kuda Lumping Krido
Budoyo

10

Pandangan

 Bagaimana pandangan masyarakat

masyarakat terhadap

terhadap prosesi dan makna simbolis dari

prosesi dan makna

tradisi Kuda Lumping Krido Budoyo

simbolis dari tradisi
Kuda Lumping
Krido Budoyo
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