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BAB III 

DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN 

3.1 Definisi Kabupaten Situbondo 

3.1.1 Sejarah Kabupaten Situbondo 

Sejarah Kabupaten Situbondo tidak terlepas dari keresidenan Besuki. Keresidenan 

Besuki pertama kali dibabat oleh Ki Pateh Abs pada tahun 1700 M, namun selanjutnya 

dipasrahkan kepada Tumenggung Joyo Lebono. Pada masa itu, Belanda sudah menguasai 

Pulau Jawa sejak tahun 1743 M terutama di daerah pesisir termasuk keresidenan Besuki. 

Pada akhirnya, dengan segala tipu daya dan muslihat para penguasa Belanda, Tumenggung 

Joyo Lebono menyerahkan kekuasaannya pada pemerintah Belanda. 

Dalam pemerintahannya, pemerintah Belanda banyak membantu pembangunan 

Kabupaten Situbondo antara lain pembangunan DAM Pintu Lima yang terletak di daerah 

Kotakan. Tahta selanjutnya dikuasai oleh Tumenggung Prawodiningrat II karena penguasa 

tahta pertama  meninggal dunia pada tahun 1830 M. Pada masa pemerintahan Tumenggung 

Prawodiningrat II usahanya bersama Belanda semakin gencar membangun. Berdirinya pabrik 

gula yang tersebar di daerah Situbondo semakin menjadi-jadi, misalnya PG. Olean, PG 

Wringin Anom, PG. Panji, serta PG. Deemas. Berdasarkan jasa yang diperoleh tersebut 

pemerintah Belanda menghadiahkan “Kalung Emas Bandul Singa” 

Pada masa itu pula, wilayah kekuasaan Keresidenan Besuki hingga menembus 

Kabupaten Probolinggo, oleh karena itu putra Tumenggung Prawodiningrat II yang bernama 

Raden Suringgono menjadi Bupati Probolinggo. Tahun 1840 Tumenggung Prawodiningrat II 

meninggal dunia, saat itu kekuasaannya digantikan oleh Tumenggung Prawodiningrat III 

perkembangan keresidenan Besuki kalah menunjang dibanding Kabupaten Situbondo, hal ini 
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dikarenakan Situbondo memiliki Pelabuhan Penarukan, Jangkar dan Kalbut, hingga akhirnya 

pusat pemerintahan berpindah ke Kabupaten Situbondo. Sehingga, Raden Tumenggung Eryo 

Soeryo Dipoetro menjadi Bupati pertma Kabupaten Situbondo. Maka, Keresidenan Besuki 

dibagi menjadi dua bagian yaitu : Besuki termasuk Suboh kearah barat hingga Banyuglugur 

termasuk wilayah Bondowoso, sedangkan kearah timur yaitu Mlandingan hingga Tapen ikut 

wilayah Situbondo. Hal ini terbukti dari logat bicara masyarakat Besuki dan Bondowoso 

sama, sedangkan Prajekan dan masyarakat Situbondo juga tidak dapat dibedakan. 

Pada mulanya, nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten penarukan dengan 

Ibukota Situbondo, sehingga dahulu pada masa pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh 

Jenderal Daendles membangun jalan dengan cara kerja paksa atau dalam sejarah sering 

dikenal dengan istilah Romusha. Pembangunan jalan tersebut meliputi sepanjang jalan di 

utara Pulau Jawa dari daerah Anyer hingga Panarukan yang berjarak 1000 km, sehingga 

dalam pengetahuan sejarah penjajahan disebut dengan “1000 km Anyer-Panarukan”.  

Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, berdasarkan keputusan Peraturan 

Pemerintah RI nomor. 28/1972 tentang perubahan nama dan pemindahan tempat kedudukan 

pemerintah daerah, Kabupaten Panarukan diubah menjadi Kabupaten Situbondo, dengan 

Ibukota Situbondo. 

3.1.2  Keadaan Geografis Kabupaten Situbondo 

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup 

dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. yang letaknya berada di timur 

Pulau Jawa bagian utara dengan posisi diantara 7°35’- 7°44’ Lintang Selatan dan 113°30’-

114°42’ Bujur Timur. 



42 
 

Pantai utara umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi 

dengan rata-rata lebar wilayah lebih kurang 11 km. Luas wilayah  menurut Kecamatan terluas 

adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km2disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan 

antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara sedangkan luas wilayah yang 

terkeciladalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km2. Dari 17 kecamatan yang ada, diantaranya 

terdiri dari 13 kecamatan memiliki pantai dan 4 Kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu 

Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan 

Panji. Adapun batas-batas Kabupaten Situbondo yaitu 

1. Batas Sebelah Barat yaitu Kecamatan Banyuglugur 

2. Batas Timur yaitu Kecamatan Banyuputih (hingga Hutan Baluran) 

3. Batas Selatan yaitu Kecamatan Situbondo 

4. Batas utara yaitu Kecamatan Mangaran (hingga selat Madura) 

Kabupaten Situbondo memiliki rata-rata curah hujan antara 12,20 mm per tahunnya 

dan tergolong kering. Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 –1.250 m di atas 

permukaan air laut. Keadaan tanah menuruttekstrurnya, pada umumnya tergolong sedang 

96,26%, tergolong halus 2,75% dan tergolong kasar 0,99%. Drainase tanah tergolong tidak 

tergenang 99,42%, kadang-kadang tergenang 0,05% dan selalu tergenang 0,53%. Jenis tanah 

daerah ini berjenis antara lain alluvial, regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol, 

serta andosol. Sedangkan jumlah desa menurut klasifikasinya sebanyak 33 tergolong wilayah 

perkotaan dan 103 wilayah pedesaan. Luas tanah Desa/Kelurahan terdiri dari Tanah Eks Desa 

10,83 Ha dan Tanah Kas Desa seluas 838,745 Ha. Mengenai pembagian wilayah administrasi 

dan luasnya  adalah tertera. 

 



43 
 

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo 

  Jumlah Luas 

(Ha) 

 

NO 

   

Kecamatan Desa Kelurahan Dusun/ 

Lingkungan 

RT RW  

1       

 

Sumbermalang 9   0 32     55 162   12.947 

2      Jatibanteng 8 0 35        87 192 6.608 

3              Banyuglugur 7 0 28 39 107   7.266 

4 Besuki 10 0 45 116 308 2.641 

5 Suboh 8 0 29 60   170   3.084 

6 Mlandingan 7   0 28 58 128 3.961 

7               Bungatan 7 0 34 141 59 6.607 

8 Kendit  7   0 36 94 192   11.414 

9 Panarukan    -           8 0 51 81 235 5.438 

10 Situbondo 4 2  

 

17   

 

66 237    2.781 

11 Panji  10 2 40 90 270   3.570 

12 Mangaran  6 0 44   78   170    4.699  

 

13 Kapongan   10 0 55 98 253 4.455 

14 Arjasa   8  0   48   90 215 21.638 

15 Jangkar 8 0 44 70     179     6.700  

 

16 Asembagus  10 0 35 68     195   11.874  

17 Banyuputih   

 

5 0 26      56 174 48.167 

            Jumlah 132       4 627 1.265   3.32 163.850 

 

Sumber : Sekda Kabupaten Situbondo 

3. 2 Defnisi Umum Kelurahan Dawuhan. 

Kelurahan Dawuhan merupakan sebuah kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan 

Situbondo. Kelurahan ini teletak disebelah utara Alun-alun Situbondo dan penduduk sekitar 

menyebutnya masyarakat perkotaan karena letaknya berada di pusat aktivitas perkotaan. 

Keluaran Dawuhan terdapat banyak pemukiman warga seperti perumahan elite, pusat 

pertokoan, perusahaan, serta wilayah perbankan.  
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Berdasarkan kondisi masyarakatnya, Kelurahan Dawuhan memiliki beberapa suku, 

yaitu suku Madura, Jawa dan Tionghoa. Kelurahan Dawuhan terletak pada ketinggian kurang 

lebih 2,5 mdpl, dan berbatasan dengan desa Talkandang dan Kelurahan Patokan disebelah 

utara. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ardirejo serta Mimbaan. Batas 

sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kelurahan Patokan dan Sumberkolak. 

Kelurahan dawuhan berada di jantung Kota Situbondo. Secara administratif, wilayah 

Kelurahan Dawuhan sampai dengan pertengahan Agustus 2016 adalah sebnayak 17.024 jiwa 

yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8.502 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 8.526 jiwa 

dengan jumlah keluarga sebanyak 4.138 Kepala Keluarga (KK).  

Penyelengaraan pemerintahan di Kelurahan Dawuhan akan terlaksana dengan baik 

jika pelaksanaannya tersusun dalam suatu susunan organisasi dan tata kerja efektif serta 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkhualitas. Sedangkan susunan organisasi yang 

ada di Keluarahan Dawuhan adalah sebagai berikut : 

1. Lurah  

2. Sekertaris Lurah 

3. Tata Psemerintahan 

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

5. Seksi Sosial 

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

a. Luas Wilayah 

Wilayah Kelurahan Dawuhan secara umum memliki luas sekitar 181,419 Ha. Luas 

wilayah ini termasuk dalam permukiman warga, bangunan dan persawahan.  Batas wilayah 

utara hingga Kelurahan Mimbaan dan Desa Talkandang, sedangkan batas selatan adalah Desa 
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Sumberkolak. Sementara diujung barat hingga memasuki Desa Patokan sedangkan sebelah 

timur menuju batas Kelurahan Mimbaan dan Kelurahan Ardierjo. 

b. Struktur Organsasi Pemerintahan Kelurahan Dawuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1 (Sumber Lakip Kelurahan Dawuhan,Kecamatan Situbondo, tahun 2016) 

Struktur organisasi tersebut terdiri atas kepemimpinan seorang camat beserta jajaran 

dan staf kependudukan Kelurahan Dawuhan yang berfungs sebagai layanan pendataan dan 

keadaan penduduk daerah tersebut. Selain itu, organisasi atau instansi tersebut juga 

diperlukan untuk pelayanan administrasi kartu identas kependudukan setempat.  

c. Tingkat Pendidikan 

NO Tamat Pendidikan Jumlah  

1 Pendidikan Usia Dini 98 

2 Taman Kanak-kanak 250 

3 Sekolah Dasar 1.890 

4 Sekolah Menengah Pertama 1.731 
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5 Sekolah Menengah Umum 2.077 

6 Akademi 806 

7 Perguruan Tinggi 1.685 

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan 

Sumber diatas menunjukkan bahwa minat pendidikan cukup tinggi. Jika  dapat 

pendidikan disuatu daerah sangat tinggi, maka sumberdaya manusia juga akan 

semakin baik. Meskipun tingkat pendidikan SMA sangat tinggi, namun angka tingkat 

akademi dan perguruan tinggi juga sangat besar peminatnya dibandingkan lulusan SD 

dan SMP. Hal ini juga bisa membuktikan bahwa masayarakat Dawuhan sadar tentang 

kepentingan pendidikan bagi masa depan. Selain itu tingkat serta kualitas pendidikan 

yang semakin maju akan berdampak pada pola pikir setiap individu untuk 

melaksanakan kelangsungan hidup masing-masing.  

 d.  Agama 

 Tabel. 3.3 Persentase Penduduk menurut Agama yang dianut 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penduduk yang menganut agama 

Islam yang paling mendominasi diantara agama-agama lain. Hal ini dikarenakan 

Kabupaten Situbondodikenal dengan sebutan “Kota Santri”, karena lingkungan 

pesantren hampir melekat disetiap daerah. Penyebaran agama islam lebih yang 

mampu mempengaruhi masayarakat Situbondo yang pada umumnya sangat 

menghormati keluarga kyai atau pesantren. Namun kendati demikian, penduduk 

No Agama Jumlah 

1 Islam 15.293 

2 Kristen 821 

3 Katholik 673 

4 Hindu 50 

5 Budha 106 

6 Konghucu 34 
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minoritas tidak tesingkirkan karena tingkat toleransi terhadap penganut agama bebeda 

sangat tinggi, terutama masayarakat kota termasuk warga Dawuhan. 

 e.  Jumlah Penduduk Menurut Usia 

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk dari Usia 

No Usia Penduduk Jumlah 

1 0-5 1662 

2 6-13 1752 

3 14-18 1731 

4 19-25 963 

5 25- keatas 1024 

 

 (Sumber : Lakip Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Th. 2015) 

 Jumlah penduduk Dawuhan berjumlah sekitar kurang lebih 7.000 jiwa. 

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan usia penduduk yang paling besar yaitu 

tingkat usia 25 tahun-keatas, hal ini menandakan bahwa usia tersebut telah memesuki 

produktif. Usia produktif sudah mampu menjadi angkatan kerja sertabisa 

meningkatkan perekonomian daerah. Sedangkan kelompok usia yang telah purna 

kerja ataupun pensiun akan digantikan dengan generasi selanjutnya. 

f. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 3.5 Mata Pencaharian Penduduk 

 

  

 

 

 

(Sumber: Lakip Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, 2016) 

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 

1 Karyawan dan Staf 

pemerintahan 

3527 

2 Wiraswasta 7896 

3 Tani 25 

4 Pertukangan 2458 

5 Buruh Tani 32 

6 Purna Bakti/pensiun 3493 

7 Nelayan 0 

8 Pemulung 72 

9 Jasa 474 
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Dari data diatas disebutkan bahwa profesi sebagai karyawan dan wiraswasta sangat 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pendidikan pada masyarakat. Masyarakat 

tersebut sangat sadar bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi suatu pekerjaan 

seseorang. Sementara angka terendah berada pada profesi nelayan, karena Kelurahan 

Dawuhan sangat jauh dengan daerah pesisir pantai. Sedangkan pekerjaan pada sektor 

pertanian juga sangat kecil, karena minimnya lahan ladang dan pertanian. 

3.3 Deskripsi Umum Profesi DukunKelurahan Dawuhan, Lingkungan Parseh 

Tingginya angka pengangguran mengakibatkan minimnya lahan pekerjaan khususnya 

daerah Situbondo. Namun, banyak orang berprofesi sebagai penyedia jasa mampu 

meminimalisir angka pengangguran tersebut. Zaman yang semakin modern ini, dirasa kurang 

mampu menyurutkan dasar kepercayaan warga tersebut. Masih banyak warga yang percaya 

terhadap ramalan masa depan demi tercapainya kelangsungan hidup mereka. Bahkan 

perdukunan di daerah Situbondo masih marak terjadi, sehingga perdukunan sudah menjadi 

profesi yang dipercaya banyak orang.  

Bahkan, dukun bukanlah sekedar dukun, tetapi mereka bisa mempelajari ilmu 

perdukunan sesuai bidangnya. Dukun masa kini, memiliki peranan yang diakui sebagian 

orang terutama perkotaan sebagai penasihat. Para pengusaha, pedagang, bahkan sekelas 

anggota dewan pun memiliki dukun, mereka akan menyebutnya “guru spiritual”, orang pintar 

atau paranormal. Bagi kalangan tertentu, jasa dukun sangat berguna karena perkataanya 

dipercaya mampu meningkatkan karir serta masa depan yang lebih baik.  

a. Dukun Penentu Hari Baik Melalui Kitab Turunan 

 Banyaknya profesi tingkat tinggi seperti bidang pemerintahan,  karyawan dan 

wiraswasta pada masyarakat Dawuhan mengakibatkan tingginya permintaan jasa 
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perdukunan. Mereka tidak hanya menggunakan dukun sebagai perantara untuk memberikan 

nasihat-nasihat, tetapi juga sebagai penentu pencarian hari baik. Pencarian hari baik 

digunakan oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pindahan rumah/boyongan, 

pernikahan/ hajatan, serta memulai usaha baru. Para masyarakat setempat percaya, bahwa 

memulai sesuatu pada hari tertentu diyakini dapat medatangkan kebaikan untuk masa depan. 

Pada umumnya, masyarakat Dawuhan terdapat sebuah dusun yang dinamakan “Lingkungan 

Parseh”, sebagian besar warga tersebut percaya terhadap salah satu dukun bernama 

Soekarmadi. 

Orang-orang yang datang bahkan dari berbagai daerah termasuk luar kota 

dariProbolinggo, Besuki. Bahkan salah satu anggota dewan dan pejabat pemerintahan datang 

mendatanginya seperti dari DPR yang meminta untuk di ramalkan hari baik pernikahan 

putrinya serta hari baik untuk membeli barang seperti mobil atau sepeda motor . para 

pedagang biasanya juga meminta ditentukan hari baiknya dalam memulai usaha seperti 

pedagang ayam dan sayuran yang akan membuka usahanya serta pedagang bakso . Selain itu, 

ada beberapa syarat-syarat dan pantangan yang harus mereka lewati seperti yang di anjurkan 

oleh dukun seperti di lihat dari watak serta hari kelahiran seperti tukang sayuran yang lahir 

hari kamis menurut penerawangan dukun dia tidak boleh berjualan hari kamis karena hari 

kamis hari yang sulit mendapat rezeki menurut pandangan dukun. Misalnya lagi seorang 

pedagang Bakso yang terkenal di daerah Situbondo telah memakai jasanya. Tak dipungkiri, 

omset dari pedagang tersebut sangatlah memuaskan, bahkan rumah makannya pun ramai 

dikunjungi oleh masyarakat setempat karena sebelum menggunakan jasa Pon penjualan 

baksonya kurang laris sehingga menurut pedagang bakso menggunakan jasa pon sebagai 

dukun ramal sudah tepat. Menurut pengakuan Pon, mereka harus memenuhi beberapa syarat 

yang telah diajukan sedangkan pantangannya mereka tidak boleh berjualan pada hari jumat 

karena hari apes. 
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Selain memberikan syarat dan pantangan kepada para orang yang menjadi pasiennya 

syarat dan pantangan yang di berikan agar pedagang mendapat kelancaran syarat yang di 

berikan seperti harus menyiram gerobak untuk tukang bakso setiap malem jum’at karena di 

hawatirkan ada kiriman ilmu yang dapat membuat sepi dagangan karena malam kamis jin 

lebih kuat, ternyata Pon juga harus mengikuti berbagai ritual-ritual khusus. Ritual yang 

dilakukan Ndi misalnya berpuasa dihari-hari tertentu seperti hari jum’at karena energi 

spiritual cukup kuat di hari itu, melakukan perlakuan khusus (seperti memandikan kitab 

pedoman/primbon penentuan hari baik). Kitab yang dipakai untuk penentuan hari baik ini, 

disebut “kitabturunan”atau peninggalan dari sang kakek . 

Berdasarkan penuturan sang dukun dan mitos yang beredar disekitarnya, buku 

pedoman itu hanya dapat dimiliki oleh garis keturunannya. Namun disisi lain, orang lain bisa 

memilikinya karena mendapatkan warisan kitab tersebut dari teman, kerabat serta orang 

kepercayaan orang yang berprofesi sebagai dukun.  

Perlakuan yang baik terhadap buku penentuan hari baik tersebut, dipercaya oleh Pon 

agar para tamu yang berdatangan kepadanya tetap percaya dan mau mengikuti syarat-syarat 

yang telah diberikan olehnya. Hingga saat ini, peramalan Pon semakin banyak didatangi oleh 

masayarakat setempat, bahkan  tak hanya masyarakat Situbondo saja, namun lar kota seperti 

Banyuwangi, Bondowoso, Jember, bahkan Surabaya.  

b. Dukun Penentu Hari Baik Melalui Media Terawangan 

 Selain melalui kitab turunan yang di gunakan untuk menerawan , pencarian hari baik 

juga bisa melalui penerawangan orang pintar/ dukun. Biasanya, para dukun akan 

menerawang melalui nama dan tanggal lahir orang yang akan diramal dengan cara 

memejamkan mata dan menerawangan dengan bisikan yang kita yakini atau ketahui dalam 

istilah dukun bisikan jin serta melihat bayangan masa depan. Sama halnya dengan pencarian  
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melalui media kitab turunan, penerawangan juga dipercaya dapat mengasilkan hari yang tepat 

dan beguna bagi pasiennya.  

 Dari beberapa dukun penerawangan yang paling banyak dicari masyarakat adalah Pak 

Ndi. Pria paruh baya ini sudah menjalankan profesinya sudah cukup lama. Berbeda dengan 

Pak Pon yang mewarisi keahliannya melalui kitab turunan, soekarmadilebih menjalankan 

profesinya berdasarkan kelebihan yang dimilikinya. Menurut ceritanya, beliau sudah bisa 

menebak-nebak sesuatu sejak berumur 9 tahun. 

 Seiring berjalannya waktu dan melakukan banyak ritual penerwangannya semakin 

tajam dalam meramal masa depan pasien yang menggunakan jasa pak ndi, apalagi saat beliau 

rutin melakukan sebuah ritual berziarah kesalah satu makam di Situbondo makam keh 

lancengmakam yang di yakini oleh dukun adalah murid dari Syaih Maulana Ishak di mana 

guru keh lanceng ini adalah orang yang juga menyebarkan islam di situbondo sehingga 

menjadi tempat ritual dan sekaligus berziarah di makam keh lanceng merupakan orang yang 

babat alas di Dawuhan dan Ardirjo dan makamnya berada di Ardirjo. Hingga akhirmya, 

banyak orang percaya pada penerawangannya sangat tepat dan daoat dipecaya. Ritualnya 

berziarah, berpuasa dihari-hari tertentu seperti hari kamis, serta meninggalkan larangan 

berupa makan pisang emas. Jika ia tidak mematuhinya, maka penerawangannya akan 

meleset.  

 Para pengunjung yang berdatangan kerumahnya setiap hari tidak hanya melakukan 

penerwangan untuk menentukan hari baik saja, tetapi ia juga mampu menerawang jodoh, 

melalui mata batinnyaatau dikenal dengan sebutan ilmu penerawangan,. Selain itu, Pak ndi 

tidak hanya mampu menerawang lewat pikirannya tetapi membaca ramalan melalui sebuah 

keris untuk mempertajam penerawangannya sebagai medianya.  
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3.4 Sosial Budaya dalam Masyarakat  

 Sosial budaya merupakan sebuah pemikiran manusia yang nuraninya diperuntukkan 

pada lingkungan masyarakat luas. Terciptanya sebuah kebudayaan masyarakat bukan hanya 

dari buahpikiran seseorang namun adanya interaksi. Suatu interaksi tidak dapat bejalan tanpa 

adanya komunikasi antara individu dan individu, kelompok dengan kelompok serta 

masyarakat dengan masyarakat.  

 Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat  Situbondo pada umumnya masih 

memiliki kesadaran akan kekuatan mistik karena lingkungan yang masih di kelilingi dengan 

suasana yang masih kurang moderen di mana masyrakat masih mempercayai dukun dan 

kekuatan jin . Masih banyak peninggalan kebudayaan yang lampau masih dilakukan oleh 

para penduduk Situbondo mulai dari desa hingga ke kota. Banyaknya penduduk yang sudah 

mengenyam pendidikan tak membuat pengaruh mistik di kota tersebut menghilang karena 

banyaknya kepercayaan terhadap dukun dan makam yang memiliki kekuatan yang 

mengabulkan doa seseorang bila berdoa di makm tersebut. 

 Meskipun kehidupan sosial masyarakat Kota Situbondo dapat dikatakan cukup  

individual tepatnya di bagian kota dawuhan , namun rasa toleransi terhadap orang lain masih 

dilaksanakan dengan adanya masyrakat yang melakukan ritual yang melakukan pencarian 

hari baik dan melakukan syarat yang di berikan dukun sehingga ketika ada tetangga yang 

melakukan ritual tidak ada yang mengkomentari secara pedas hanya diam karena sudah 

mengerti dengan yang di lakukan tetangga tersebut. Hal ini terbukti pada saat tetangganya 

akan melakukan hajatan, warga lain biasanya menyarankan untuk datang pada dukn guna 

penentuan hari baik yang akan dilaksanakan.  

 


