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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Sejarah dan Keunikan Desa Ngadisari 

Sebelum menjadi sebuah desa, wilayah Desa Ngadisari merupakan hutan 

cemara. Kata Ngadisari merupakan perpaduan dari dua kata yakni “NGADI” dan 

“SARI”, “NGADI” yang berarti bagus dan berguna serta “SARI” yang berarti 

bagian inti dari bunga. Sehingga kata Ngadisari mengandung makna bahwa Desa 

Ngadisari adalah desa yang mempunyai harapan untuk menjadi bagian dari 

wilayah yang berhasil guna dan dapat menjadi contoh yang bagus (baik) bagi 

wilayah desa disekitarnya.  

Desa Ngadisari didiami oleh penduduk Suku Tengger. Suku Tengger 

merupakan keturunan dari sebagian para pengungsi Kerajaan Majapahit yang 

mengungsi di Pulau Bali. Di kalangan Suku Tengger ini berkembang sebuah 

legenda yang menceritakan tentang sejarah leluhur mereka. Legenda tersebut 

adalah legenda seorang putri pembesar Kerajaan Majapahit yakni Roro Anteng 

dan Joko Seger yang merupakan putra dari seorang Brahmana. Roro Anteng dan 

Joko Seger yang semula adalah pengungsi di wilayah pegunungan Tengger 

kemudian menikah dan menjadi pemimpin di wilayah pegunungan Tengger 

dengan gelarnya “Purbawisesa Mangkurat Ing Tengger”. Keturunan dari pasangan 

Roro Anteng dan Joko Seger inilah yang kemudian menjadi penduduk Suku 

Tengger.  
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Suku Tengger memiliki sistem penanggalan tersendiri. Sistem penanggalan 

tersebut adalah sistem penanggalan Tahun Saka yang merupakan adopsi dari 

sistem penanggalan Hindu. Maka tidak heran jika sistem penanggalan Suku 

Tengger memiliki kemiripan dengan penanggalan tradisional Jawa maupun Bali. 

Dimana dalam satu tahun terdapat dua belas bulan dan nama-nama bulan tersebut 

antara lain Kasa, Karo, Ketiga, Kapat, Kelima, Kanem, Kepitu, Kewolu, Kesanga, 

Kesepuluh, Kadhesta dan Kesada.  

Disamping itu, Suku Tengger juga kaya akan ritual adat sebagai agenda 

tahunan. Beberapa ritual adat yang hingga saat ini masih terus dilestarikan dan 

menjadi kebijakan adalah ritual adat Karo pada Wulan (bulan) Karo dengan 

pelaksanaan Tari Sodoran, Pujan Kapat, Pujan Kepitu dengan pelaksanaan 

Megeng (Nyepi) yang dilanjutkan Pasa Mutih (Puasa Putih),  Pujan Kewolu, 

Pujan Kesanga dengan pelaksanaan ritual Obor-oboran (Pawai Obor) yang 

diikuti oleh seluruh masyarakat Tengger, Pujan Kesada dengan pelaksanaan ritual 

Semeningga dan Tari Joko Seger dan Roro Anteng sebagai tarian pendukung pada 

Resepsi Yadnya Kasada yang diselenggarakan di Pendopo Agung Desa Ngadisari 

yang kemudian dilanjutkan dengan acara Labuh Sesaji (Ongkek) di kawah 

Gunung Bromo.       

Salah satu ritual adat yang terkenal dan mampu menarik minat para wisatawan 

adalah ritual adat Pujan Kesada atau yang lebih dikenal dengan sebutan Yadnya 

Kasada
66

. Yadnya Kasada ini dilaksanakan pada tanggal 14 bulan Kesada.    

                                                 
66

 BBC Indonesia, Ritual Yadnya Kasada di Tengah aktivitas Gunung Bromo”,diakses dari 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160727_majalah_senibudaya kasada_bromo, 

pada 31 Febuari 2018 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/07/160727_majalah_senibudaya%20kasada_bromo
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Dimana tradisi ini menjadi ajang peringatan bagi masyarakat Suku Tengger untuk 

mengenang pengorbanan putra bungsu pasangan Roro Anteng dan Joko Seger 

yaitu Raden Kusuma yang telah merelakan dirinya demi keselamatan masyarakat 

Suku Tengger akibat janji orang tuanya yang akan mengorbankan anak bungsunya 

ke kawah Gunung Bromo jika dikaruniai keturunan. Sehingga disamping 

mengenang pengorbanan Raden Kusuma ritual ini juga bertujuan untuk memohon 

keselamatan dan berkah.  

Disamping ritual adat yang dilakukan pada setiap tahun di bulan-bulan 

tertentu, ada pula kegiatan ritual adat yang dilakukan setiap lima tahun sekali 

yakni ritual adat Unan-Unan. Ritual adat Unan- unan adalah ritual adat yang 

dilakukan pada bulan november setiap lima tahun sekali. Dimana enam bulan 

sebelum dilaksanakan ritual ini, diawali denganpembentukan panitia dan 

penyusunan program yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dan rancangan 

program kegiatan ritual yang diikuti oleh masyarakat.  
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B. Letak Desa Ngadisari 

Gambar 3.1 Peta Administratif Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura 

Kabupaten Probolinggo 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

 

Sumber: Peta Desa Ngadisari 

      Desa Ngadisari adalah desa yang terletak pada zona dataran tinggi yang 

berkisar 1950 meter dari permukaan air laut (Mdpl). Rata-rata suhu harian di Desa 

Ngadisari adalah 10 – 20 derajat celcius. Desa Ngadisari yang berada di sekitar 

kawasan wisata Gunung Bromo ini termasuk dalam wilayah administratif 

Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Letak Desa Ngadisari adalah 15 

kilometer atau 0,5 jam dari Kecamatan Sukapura dan 40 kilometer atau 1,5 jam 

dari Kabupaten Probolinggo.  

      Secara keseluruhan luas wilayah Desa Ngadisari adalah 778, 300 Ha yang 

terdiri dari luas permukiman 35,737 ha, lingkungan sekolah 1 ha, jalur hijau 2 ha, 

makam 0,5 ha, pertokoan dan perdagangan 0,300 ha, perkantoran 0,300 ha, pasar 
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tradisional desa 0,663 ha, tegalan 456 ha, tempat wisata 279,3 ha, tanah bengkok 

1 ha dan lain-lain 1,5 ha. Dari luas wilayah 778,300 Ha, Desa Ngadisari terbagi 

menjadi 3 (tiga) Dusun yakni Dusun Wanasari, Dusun Ngadisari dan Dusun 

Cemara Lawang. Berikut peta administratif Desa Ngadisari: 

C. Visi dan Misi Desa Ngadisari 

Visi adalah suatu pandangan atau gambaran kedepan tentang kemana dan 

bagaimana Desa Ngadisari harus dibawa serta dapat berkarya secara konsisten dan 

berkelanjutan untuk mencapai cita-cita dengan menggali nilai-nilai luhur yang 

berkembang di lingkungannya. Berdasar pengertian tersebut, visi Pemerintah 

Desa Ngadisari adalah Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Mandiri, 

Berkeadilan, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan. Secara filosofi, visi 

Pemerintah Desa Ngadisari tersebut mengandung makna sebagai berikut
67

: 

1. Terwujudnya  

Kata “Terwujudnya” mengandung makna upaya dan peran Pemerintah 

Desa dalam mewujudkan Desa Ngadisari yang makmur, aman dan tentram. 

2. Masyarakat yang Berakhlak Mulia 

Kata “Masyarakat yang Berakhlak Mulia” mengandung makna bahwa 

Pemerintah Desa Ngadisari tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik saja 

tetapi juga pembangunan non fisik.  

                                                 
67

 Profil Desa Ngadisari. 2017. Visi Misi Pemerintah Desa Ngadisari. Hlm 3-4 
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3. Mandiri 

Kata “Mandiri” mengandung makna bahwa Pemerintah Desa Ngadisari 

mengharapkan masyarakatnya untuk tidak bergantung pada orang lain ataupun 

desa lain. 

4. Berkeadilan dan Sejahtera 

Kata “Berkeadilan dan Sejahtera” mengandung makna bahwa seluruh 

masyarakat Desa Ngadisari tercukupi kebtuhan lahir dan batinnya yakni cukup 

akan sandang, pangan dan papan  

Sedangkan Misi atau tindakan nyata mengenai upaya yang dilakukan untuk 

mewujudkan visi Pemerintah Desa Ngadisari adalah sebagai berikut
68

: 

1. Meningkatkan penghayatan dan pengamatan nilai-nilai agama dan 

pancasila 

2. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

5. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi kerakyatan 

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan 

yang berkelanjutan 

7. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana dasar 

8. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat 

                                                 
68

 Ibid, Profil Desa Ngadisari. 2017. Hlm 4 
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D. Struktur Pemerintahan Desa Ngadisari 

Struktur pemerintahan desa adalah suatu sistem kelembagaan dalam 

pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Pemerintah desa adalah kepala 

desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, 

kepala urusan dan kepala seksi sebagai pelaksana teknis serta kepala dusun 

sebagai pelaksana kewilayahan. Berikut struktur pemerintahan Desa Ngadisari
69

:  

1. Kepala Desa 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

3. Sekretaris Desa 

4. Kepala Urusan  

a. Kepala Urusan Keuangan 

b. Kepala Urusan Umum 

c. Kepala Urusan Perencanaan  

5. Kepala Seksi 

a. Kepala Seksi Pemerintahan 

b. Kepala Seksi Pembangunan 

c. Kepala Seksi Kemasyarakatan 

6. Kepala Dusun 

a. Kepala Dusun Cemara Lawang 

b. Kepala Dusun Ngadisari 

c. Kepala Dusun Wonosari 

                                                 
69

 Profil Desa Ngadisari. 2017. Struktur Pemerintah Desa Ngadisari. Hlm 5-6 



91 

 

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ngadisari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber:  Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ngadisari, 2017 

 

KEPALA URUSAN UMUM 

SUWARTIN 

KEPALA URUSAN 

KEUANGAN 

Dra. SRI ANDAYATI 

 

Dra 

KEPALA URUSAN 

PERENCANAAN 

Dra. SRI SUGIARTINI 

KEPALA DESA 

SRI WAHAYU 

BPD 

Drs. BAMBANG SUPRAPTO, M.Pd 

KEPALA SEKSI 

PEMERINTAHAN 

MATACIS 

KEPALA SEKSI 

PEMBANGUNAN 

MISDIANTORO , S.Pd 

KEPALA SEKSI 

KEMASYARAKATAN  

BUDI SETYO WALUYO, S.Pd 

 

SEKRETARIS DESA 

KEPALA DUSUN 

WANASARI 

LASTOKO, S.Pd 

KEPALA DUSUN CEMARA 

LAWANG 

SUMARTONO 

KEPALA DUSUN 

NGADISARI 

SARIWOKO 
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E. Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa Ngadisari 

1. Kepala Desa 

Kepala Desa merupakan aktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah 

desa. Sebagai pemimpin masyarakat desa sekaligus aktor yang dapat 

menunjuk kuasa hukumnya dan mewakili desanya di dalam dan diluar 

pengadilan, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban dalam membina 

kehidupan masyarakat desa antara lain dalam hal memelihara ketentraman, 

ketertiban dan mendamaikan perselisihan yang terjadi di kehidupan 

masyarakat desa dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup serta 

berkembang di lingkungan desanya.  

Selain itu Kepala Desa juga memiliki kewajiban dalam mengajukan 

Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) bersama Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Selain itu, dalam 

bidang ekonomi Kepala Desa juga berkewajiban untuk membina 

perekonomian masyarakat desa.  

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam sistem pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

menempati posisi yang sangat penting dimana lembaga ini berfungsi untuk 

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. 

Selain itu, lembaga ini juga memiliki kekuatan dalam menyepakati Peraturan 

Desa yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 

desa baik pembangunan fisik maupun non fisik.  
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3. Sekretaris Desa (Carik) 

Sekretaris Desa atau yang sering disebut Carik merupakan kaki tangan 

Kepala Desa yang mana sekretaris desa memiliki tugas dalam membantu 

seluruh tugas- tugas Kepala Desa terkhusus dalam bidang administrasi 

pemerintahan seperti melaksanakan urusan surat menyurat dan laporan, 

melaksanakan urusan keuangan, melaksanakan administrasi pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan, melaksanakan tugas dan fungsi Kepala 

Desa apabila Kepala Desa berhalangan dimana tugas tersebut bersifat 

sementara dalam menjalankan tugasnya serta melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Desa.  

4. Kepala Urusan  

Kepala Urusan (Kaur) merupakan bagian dari unsur Sekretariat Desa yang 

berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Kepala Urusan dalam 

struktur pemerintah Desa Ngadisari memimpin terdiri atas 3 (urusan) pada 

Sekretariat Desa yakni Urusan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan 

Perencanaan yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagaimana 

Tabel 3.1 berikut: 
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Tabel 3.1 Tugas dan Fungsi Kepala Urusan  

Kepala Urusan Umum Kepala urusan umum, memiliki tugas dan 

fungsinya dalam urusan surat menyurat dan 

tugas kearsipan, melaksanakan tata usaha 

kepegawaian dan kesejahteraan perangkat 

desa, menyelenggarakan tugas-tugas rumah 

tangga dan tata usaha perlengkapan, 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

sekretaris desa serta lebih dari itu 

berkewajiban dalam hal menyiapkan tempat 

rapat, upacara dan acara lainnya. 

Kepala Urusan Keuangan Kepala urusan keuangan, memiliki tugas 

dalam menyusun anggaran dan penata usahaan 

serta pertanggung jawaban keuangan, 

mengadministrasikan  keuangan, menghimpun 

data dan pelaporan keuangan serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

sekretaris desa. 

Kepala Urusan 

Perencanaan 

Kepala urusan perencanaan, memiliki tugas 

dan fungsi untuk menghimpun rencana 

pembangunan desa, melakukan pemantauan 

dan evaluasi, mengadakan pengawasan 

terhadap hasil perencanaan serta menyusun 

laporan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan desa. Seperti halnya Kaur 

Umum dan Kaur Keuangan, Kaur 

Perencanaan juga melakukan tugas yang 

diberikan oleh Sekretaris Desa.   

Sumber: Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Aparat Pemerintah Desa 

tahun 2017 

 

5. Kepala Seksi  

Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Seksi atau yang sering disebut 

Kasi adalah unsur pelaksana teknis yang masing- masing terdiri atas 3 (tiga) 

seksi yakni seksi pemerintahan, seksi pembangunan dan seksi kesejahteraan 

masyarakat yang masing- masing memiliki tugas dan fungsi sebagaimana 

Tabel 3.2 berikut: 
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Tabel 3.2 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi 

Kepala Seksi 

Pemerintahan  

Sebagai unsur pelaksana teknis, Kepala Seksi 

Pemerintahan bertugas dan berfungsi dalam 

hal melakukan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan, melakukan pembinaan dan 

pelayanan administrasi pertahanan, 

melaksanakan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil, melakukan pendataan potensi 

desa, memfasilitasi kegiatan pelaksanaan 

pemilu, dan melakukan perencanaan sarana 

fisik perangkat desa serta menyusun program 

pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa.  

Kepala Seksi 

Pembangunan 

Kepala seksi pembangunan memiliki tugas 

dalam melakukan perencanaan pengendalian 

dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, 

menyiapkan keperluan rapat musyawarah 

rencana pembangunan desa (musrenbangdes) 

serta menghimpun hasil sebagai bahan rapat 

koordinasi pembangunan di kecamatan, 

mengawasi pelaksanaan pembangunan desa 

dan menyusun program serta pembinaan 

kebersihan lingkungan hidup. Lebih dari itu 

Kepala Seksi Pembangunan memberikan 

pertimbangan terkait dengan saran dan 

rekomendasi kegiatan survey riset penelitian 

kuliah kerja nyata sekaligus melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh Kepala Desa. 

  

Kepala Seksi 

Kesejahteraan Masyarakat 

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, 

memiliki tugas dalam: 

Menyiapkan data dan pembinaan beragama, 

budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan 

dan olahraga serta peranan wanita. 

 

Merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan kesejahteraan sosial. 

Membina kesejahteraan masyarakat, keluarga 

berencana, pemberantasan penyakit menular, 

transmigrasi dan tenaga kerja.  

Mendata pembinaan terhadap tuna susila, 
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memberikan pertimbangan, permintaan dan 

pengamalan bantuan sosial.  

Membina kelestarian nilai-nilai kepahlawanan, 

keperintisanserta kesetiakawanan sosial. 

Melaporkan hasil pembinaan dan penyaluran 

bantuan sosial. 

Memberdayakan masyarakat dalam 

pemerintahan dan pembangunan. 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Desa.  

Sumber: Tugas dan Pokok (Tupoksi) Aparat Pemerintah Desa Ngadisari, 

tahun 2017 

F. Susunan Kelembagaan Masyarakat Adat Tengger Ngadisari 

Adapun susunan kelembagaan masyarakat adat Tengger Ngadisari, antara lain: 

1. Dukun Pandita 

Dukun merupakan turunan laki-laki dari dukun sebelumnya namun jika 

dukun sebelumnya tidak memiliki keturunan laki-laki maka akan dilakukan 

musyawarah masyarakat adat. Masa jabatan dukun adalah seumur hidup dan 

akan diganti oleh Kepala Desa apabila dukun tidak lagi mampu atau 

meninggal. Dukun tidak memperoleh imbalan yang bersifat tetap untuk 

diterima karena dukun bekerja secara sosial dan merupakan pengabdiannya 

terhadap desa.  
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2. Wong Legen dan Wong Sepuh 

Dukun memiliki bawahan dalam menjalankan tugasnya yakni Wong Legen 

dan Wong Sepuh. Keduanya membantu dalam hal yang bersifat teknis. Dimana 

Wong Legen lebih banyak membantu dibidang upacara perkawinan dan Wong 

Sepuh lebih banyak membantu dibidang upacara kematian. Meski memiliki 

tugas pada bidang tertentu, keduanya secara kolektif selalu membantu dan 

mendampingi  tugas- tugas Dukun dalam setiap upacara adat.  

Penunjukan Wong Legen dan Wong Sepuh didasarkan pada calon yang 

diajukan oleh yang menjabat sebelumnya dan berdasarkan pada persetujuan 

dukun dan Kepala Desa. Berbeda dengan Dukun, yang berakhir masa 

jabatannya ketika tidak mampu dan meninggal sedangkan Wong Legen dan 

Wong Sepuh justru berakhir jabatannya ketika istri meninggal. Untuk itu salah 

satu syarat wajib menduduki jabatan ini adalah telah beristri.  

Disamping itu perlu diketahui bahwasannya dalam Pemerintahan Desa, 

tidak hanya Kepala Desa saja yang dilantik tetapi Kepala Adat yang terdiri dari 

Dukun, Wong Legen dan Wong Sepuh juga secara resmi dilantik dengan 

selamatan perkenalan yang dilakukan di Sanggar Parisade Hindu Dharma 

Indonesia di daerah yang bersangkutan. Berikut bagan Susunan Kelembagaan 

Masyarakat Adat Tengger Ngadisari: 
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Bagan 3.2 Susunan Kelembagaan Masyarakat Adat Desa Ngadisari 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Peneliti, 2018 

G. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Ngadisari 

1 Keadaan Sosial  

a. Penduduk, Agama, Bahasa, Pendidikan 

Penduduk Desa Ngadisari adalah Suku Tengger asli yang selanjutnya 

disebut dengan Suku Tengger Ngadisari. Jikalau ditemukan beberapa 

penduduk yang mengaku bahwa dirinya bukan keturunan Suku Tengger asli 

maka mereka adalah penduduk luar yang tinggal di wilayah suku Tengger 

akibat hubungan pernikahan.  

Desa Ngadisari terdiri dari 511 Kepala Keluarga (KK), 21 Rukun 

Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW). Yang mana berdasarkan data pada 

tahun 2017, jumlah keseluruhan penduduk di Desa Ngadisari adalah 1697 

jiwa dengan masing- masing penduduk perempuan dan laki-laki adalah 731 

DUKUN  

Sutomo 

 

WONG LEGEN 

Adi Waluyo 

Subur 

WONG SEPUH 

Rusman 
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jiwa penduduk perempuan dan 791 jiwa penduduk laki-laki.  Sebagaimana 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur tahun 2017 

No Kelompok 

Umur 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

(jiwa) 

1 0-4 Tahun 34 31 65 

2 5-9 Tahun 40 49 89 

3 10-14 Tahun 66 87 153 

4 15-19 Tahun 48 75 123 

5 20-24 Tahun 61 45 106 

6 25-29 Tahun 65 64 129 

7 30-34 Tahun 60 59 119 

8 35-39 Tahun 52 68 120 

9 40-44 Tahun 53 52 105 

10 45-49 Tahun 62 61 123 

11 50-54 Tahun 53 58 111 

12 55-59 Tahun 43 45 88 

13 60-64 Tahun 39 32 71 

14 65-69 Tahun 25 22 47 

15 70-74 Tahun 15 23 38 

16 75 Tahun
+ 

15 20 35 

Jumlah 731 791 1522 

      Sumber: Data Penduduk Desa Ngadisari berdasarkan Kelompok Umur, tahun  

      2017 

      Dari total penduduk 1522 jiwa, keseluruhan jumlah penduduk perempuan di   

Desa Ngadisari adalah 791 jiwa yang terbagi dalam tiga dusun dengan masing-
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adalah 127 jiwa di Dusun Wanasari, 305 jiwa di Dusun Ngadisari dan 359 jiwa di 

Dusun Cemara Lawang. Sedangkan jumlah penduduk perempuan pada kelompok 

usia 10 - 14 tahun dan 15 – 19 tahun ialah 162 jiwa tahun 2017 dan diketahui 

berdasarkan Data Pemohon Pengajuan Akta Perkawinan Desa Ngadisari, jumlah 

total pernikahan adalah 104 pernikahan dimana 14 pernikahan di Dusun Wanasari, 

32 pernikahan di Dusun Ngadisari dan 58 pernikahan di Dusun Cemara Lawang 

dengan 20 pernikahan dari total tersebut ialah pernikahan yang terjadi pada anak 

dibawah usia 20 tahun (belum menamatkan pendidikan 12 tahun atau setara 

SMA).  

Tabel 3.4 Remaja Putri Menikah dibawah umur 20 tahun di Desa  

Ngadisari 

No Dusun Kelompok Umur  

16- 20 Tahun 

1 Dusun Wanasari 14 pernikahan 

2 Dusun Ngadisari 32 pernikahan 

3 Dusun Cemara Lawang  58 pernikahan 

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Pemohon dan Pengajuan Akta 

Perkawinan, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngadisari, 

tahun 2017 

      Penduduk Desa Ngadisari yang terbagi dalam 3 (tiga) Dusun menganut 2 

(dua) agama yakni agama Hindu (Tengger) dan Islam. Mayoritas penduduk yang 

beragama Hindu adalah penduduk asli Tengger dan minoritas penduduk beragama 

Islam adalah penduduk pendatang atau penduduk bukan asli Tengger seperti yang 

sudah penulis katakan pada paragraf sebelumnya bahwa penduduk bukan asli 

Tengger tersebut berada di wilayah Suku Tengger akibat hubungan pernikahan. 

Berikut jumlah penduduk Desa Ngadisari berdasarkan agama:  
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Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Desa Ngadisari berdasarkan Agama 

No Agama Jumlah  

(jiwa) 

1 Hindu  1489 

2 Islam 33 

      Sumber: Data Penduduk Desa Ngadisari berdasarkan Agama, tahun 2017       

Meski terdapat perbedaan kuantitas yang mencolok antar agama yang dianut, 

penduduk di wilayah Desa Ngadisari ini tetap hidup secara berdampingan. 

Dimana dalam hidup bermasyarakat, satu sama lain saling menjaga kerukunan 

internal umat beragama dan kerukunan antar umat beragama. Artinya bahwa 

adanya perbedaan perspektif dalam satu agama dapat melahirkan suatu konflik di 

dalam suatu agama itu sendiri namun untuk menghindari adanya konflik 

(permusuhan) yang disebabkan perbedaan perspektif/ pandangan mereka 

mengupayakan berbagai cara dengan tidak saling klaim kebenaran dan tidak 

saling curiga atau mencurigai demi menciptakan suasana kehidupan beragama 

yang rukun, damai, tentram, harmonis dan penuh kebersamaan. Terciptanya 

kehidupan bermasyarakat yang demikian dikarenakan oleh penduduk Desa 

Ngadisari yang betul-betul memiliki rasa saling menghormati (toleransi) antar 

sesama umat beragama. 

      Dalam bertutur kata pun penduduk di wilayah ini menghindari perkataan kasar 

yang dapat menyinggung perasaan orang lain terlebih tutur kata yang berbau 

dengan agama. Selain itu, dalam hal menyelesaikan permasalahan, penduduk di 

wilayah ini juga sangat berpedoman pada norma adat yang berlaku dan ajaran 

Hindu yang dianut sehingga perilaku yang ditampakkan dalam pergaulan sehari-
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hari mengandung nilai sopan santun (kesantunan). Hal demikian menunjukkan 

bahwa terdapat sinkronisasi antara kehidupan nyata dengan kehidupan yang 

digariskan oleh ajaran Hindu. Maka dari itu amat sangat wajar dan benar bahwa 

masyarakat Desa Ngadisari yang berarti masyarakat suku Tengger menganut 

ajaran agama Hindu Tengger.  

      Bahasa yang digunakan penduduk Desa Ngadisari dalam berinteraksi sehari-

hari adalah dialek Bahasa Tengger atau Dialek Tengger yang merupakan sub- 

Bahasa Jawa yang oleh suku Tengger di daerah Gunung Bromo dan Gunung 

Semeru yakni dataran tinggi Tengger yang termasuk wilayah sebagian Kabupaten 

Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang. Di Kabupaten Probolinggo, dialek 

Tengger ini ditemukan di desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan 

Sukapura. Seperti Desa Ngadisari, Sariwani, Kedasih, Pakel, Ngepung, Sukapura, 

Sapikerep, Ngadirejo, Wonokerto, Ngadas, Jetak dan Wonotoro. Ada yang 

mengatakan bahwa Dialek Tengger ini juga merupakan turunan dari Bahasa Kawi 

dengan masih mempertahankan kosakata Jawa Kuno yang sulit dipahami oleh 

orang- orang suku Jawa lainnya karena sudah tidak lagi digunakan dalam Bahasa 

Jawa Modern. Berikut contoh bahasa dialek Tengger: 

“ Reang” : sebutan saya (jika yang berbicara adalah laki-laki) 

“ Isun  : sebutan saya (jika yang berbicara adalah perempuan) 

      Sedangkan busana atau pakaian khas yang digunakan oleh masyarakat Desa 

Ngadisari adalah pakaian sehari- hari yang dilengkapi dengan sarung baik laki-

laki maupun perempuan dan dari usia anak-anak hingga usia lanjut. Namun ketika 

melakukan sebuah ritual baik ritual agama maupun ritual adat, pakaian yang 
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dikenakan adalah pakaian adat yang berupa atasan dan bawahan hitam dengan 

dilengkapi sarung dan udeng bagi pria dan kebaya hitam dengan dilengkapi 

selendang kuning serta sarung bagi wanita.  

      Dari segi pendidikan, pada awalnya tingkat pendidikan penduduk di Desa 

Ngadisari masih tergolong rendah. Dimana mayoritas penduduknya hanya lulusan 

Sekolah Dasar (SD). Berikut persentase tingkat pendidikan masyarakat sebelum 

kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini diterapkan: 

Tabel 3.6 Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ngadisari Pra 

Kebijakan  

Pendidikan Persentase 

(%) 

Pendidikan Sekolah Dasar 56% 

Pendidikan Menengah Pertama 135% 

Pendidikan Menengah Atas 5% 

Pendidikan Perguruan Tinggi 2 % 

Sumber: Wawancara dengan Bapak Supoyo Sesepuh Desa Ngadisari, 

November 2017 

      Bukan akibat dari tidak tersedianya sarana pendidikan oleh karena ketika itu 

Pemerintah Desa Ngadisari telah menyediakan sarana pendidikan dengan 2 (dua) 

gedung Sekolah Dasar (SD) dan 1 (satu) gedung Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Selain tersedianya sarana pendidikan SD dan SMP, pemerintah Desa 

Ngadisari juga telah menjalin kerjasama dengan salah satu Perguruan Tinggi 

swasta di Kabupaten Probolinggo yakni  Universitas Panca Marga untuk kelas 
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jarak jauh Program Sarjana. Meski sebenarnya jalinan kerjasama tersebut masih 

dikhususkan bagi aparatur desa yang akan menjabat dan bekerja dengan atas nama 

rakyat.  

      Peruntukan pendidikan Sarjana bagi aparatur desa dikarenakan adanya 

anggapan bahwa kesejahteraan bagi rakyat tidak akan mudah tercapai begitu saja 

tanpa adanya aparatur yang memiliki kemampuan mumpuni sehingga 

pengetahuan aparatur desa harus memadai guna memberikan pelayanan yang baik 

untuk rakyatnya disamping memberikan contoh kepada rakyat bahwa pendidikan 

juga penting dimiliki meski hasil pertanian lebih menjanjikan. Pernyataan tersebut 

dikuatkan oleh Dukun Pandita Desa Ngadisari yang mengatakan bahwasannya 

beliau tidak menginginkan wong Tengger dianggap orang terbelakang.  

      Kondisi pada tingkat pendidikan masyarakat yang rendah mulai berubah 

secara perlahan ketika pemimpin desa membuat kebijakan yang terkesan 

memaksa warga untuk bersekolah sampai jenjang SMA. Berikut Tabel yang 

menunjukkan adanya perubahan dari tingkat pendidikan sebelum diterapkan 

kebijakan dengan tingkat pendidikan setelah kebijakan diterapkan untuk 

kemudian dapat ditemukan bahwasannya ada kemajuan pada tingkat pendidikan 

yang ditandai dengan sebuah kesadaran masyarakat akan pentingnya arti 

pendidikan.  

      Sehingga ketika pemerintah telah menggiatkan Pendidikan Anak usia Dini 

yang biasanya disingkat PAUD, perangkat Desa Ngadisari menyambut baik 

program yang diidealisasi membawa kemajuan dengan berupaya mensukseskan 
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program PAUD melalui pembuatan lukisan kartun pada dinding sekolah PAUD 

agar anak-anak di usia dini tergerak semangatnya untuk menjadi anak yang 

berpendidikan. Pelukisan dinding dengan kartun-kartun populer tersebut juga 

dilanjutkan dengan pelukisan pada dinding Taman Kanak-Kanak (TK).  

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan 

Pasca Kebijakan 

 

Tahun 

 

 

Pendidikan Terakhir 

 

Jumlah 

(orang) 

 

 

2017 

PAUD  31 

TK 17 

SD 723 

SMP 397 

SMA 296 

D-3 4 

S-1 51 

S-2 5 

 PG PAUD 1 
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 PGSD 3 

      Sumber: Data Penduduk Desa Ngadisari berdasarkan Pendidikan yang  

      ditamatkan, tahun 2017  

      Sedangkan tingkat kemajuan terhadap minat belajar anak pada jenjang 

pendidikan SMP, SMA bahkan Perguruan Tinggi khususnya diakibatkan oleh 

adanya kebijakan pemerintah Desa yang mewajibkan bagi warganya untuk 

berijazah SMA terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan. Artinya 

bahwa ijazah SMA adalah salah satu syarat untuk dapat diterimanya ijin menikah 

warga di wilayah Desa Ngadisari sebab ketika kedua pihak belum mendapat 

ijazah SMA maka surat rekomendasi menikah yang diberikan oleh RT dari 

pemohon  ijin menikah kepada Kepala Desa akan ditunda terlebih dahulu. 

      Namun kebijakan dan persyaratan demikian tidak berlaku untuk seorang 

wanita yang belum lulus SMA dan telah hamil diluar pernikahan. Dimana kepada 

pihak wanita yang telah hamil diluar nikah akan diberi ijin menikah dengan 

diberinya alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan yang diberikan adalah sebuah 

perjanjian antara pihak bersangkutan dengan pemerintah desa bahwa setelah 

menikah sanggup melanjutkan pendidikannya  melalui pendidikan Kejar Paket C 

(setara SMA) untuk memperoleh ijazah pendidikan 12 tahun. Kebijakan tersebut 

merupakan ide atau inisiatif dari pemimpin Desa Ngadisari ketika itu pada tahun 

2011 yang kemudian melalui musyawarah, dukungan dan persetujuan dari warga 

Desa Ngadisari ditetapkannya kebijakan sebagai Peraturan Kepala Desa Ngadisari 

dalam rangka terwujudnya visi Pemerintah Desa Ngadisari melalui pencapaian 
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misi ketiga Pemerintah Desa Ngadisari yakni Meningkatkan Kualitas Sumber 

Daya Manusia. 

      Menariknya lagi, untuk memperkuat program pendidikan di wilayah Tengger 

khususnya Desa Ngadisari, secara kultural Pemerintah Desa yakni Kepala Desa 

beserta Perangkat Desa berkolaborasi dengan Lembaga Adat yakni Dukun 

Pandhita untuk menciptakan ritual baru dengan tujuan untuk mensukseskan 

program pendidikan di wilayahnya. Ritual tersebut bernama Mayu Ilmu. 

Penciptaan ritual adat Mayu Ilmu tersebut menjadi pertanda bahwasannya 

masyarakat Tengger Ngadisari telah siap mentransformasikan dan menjalankan 

nilai-nilai modern melalui pengetahuan yang bermanfaat bagi tradisi 

kehidupannya. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai modern bukan sekedar benda 

industrial melainkan sebuah jalan hidup yang harus dihormati, diyakini dan 

dilakukan. Maka dari itu, ritual ini merupakan salah satu bentuk penghormatan 

terhadap kekuatan modernitas ke pikiran masyarakat tradisional.  

2 Keadaan Ekonomi 

a. Kondisi Ekonomi Pra Kebijakan  

Faktor alam terutama jenis tanah yang subur di Desa Ngadisari sangat 

mendukung untuk kegiatan pertanian sehingga mayoritas penduduk di desa 

ini memiliki mata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk yang 

bermata pencaharian sebagai petani di Desa Ngadisari sebanyak 916 

penduduk. Besarnya jumlah penduduk bermata pencaharian petani 

menjadikan kegiatan bertani sebagai rutinitas dan tanggungjawab anggota 
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keluarga mulai dari suami, istri hingga anaknya atas tanah pertanian milik 

keluarga terdahulu.  

Dalam kegiatan bertani atau bercocok tanam, jenis tumbuh-tumbuhan yang 

cocok ditanam di daerah ini adalah tumbuh-tumbuhan seperti kubis, sawi, 

bawang daun dan kentang. Menurut keterangan, hasil terbesar dari berbagai 

sayuran yang ditanam di daerah ini adalah sayuran kubis, bawang daun dan 

kentang dengan masing- masing adalah 270 ha: 4050 ton, 361 ha: 3610 ton 

dan 300 ha: 3000 ton
70

.  

Keberhasilan dalam bidang pertanian pada waktu itu membuat masyarakat 

Desa Ngadisari lebih memilih untuk meneruskan atau bekerja menggarap 

tanah pertanian milik keluarga dibandingkan bersekolah tinggi yang hanya 

membuang waktu, tenaga dan biaya tinggi. Bagi mereka yang tidak 

menjadikan pendidikan sebagai hal yang penting bagi masa depan, hasil dari 

menggarap tanah pertanian lebih menjanjikan dibanding bersekolah yang 

bertahun-tahun lalu pada akhirnya bekerja dengan gaji yang kecil atau bahkan 

tidak mendapat pekerjaan sesuai yang diinginkan. 

b. Kondisi Ekonomi Pasca Kebijakan 

Selain bermata pencaharian sebagai petani, penduduk di daerah ini juga 

bermata pencaharian sebagai buruh tani (sebagian kecil), pedagang, pemilik 

toko, pemilik kios, pemilik pom mini, pemilik warung, pemilik jasa hotel, 

                                                 
70

 Batoro, Jati.  2017. Keajaiban Bromo Tengger Semeru: Analisis Kehidupan Suku Tengger- 

Antropologi- Biologi di Lingkungan Bromo Tengger Semeru Jawa Timur. Hlm 65 
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pemilik villa/homestay, pemilik guest house, pemilik warnet, pemilik jasa air, 

tukang jahit, tukang cukur, tukang kayu, tukang bangunan, tukang kayu, 

pengrajin batik, PNS, TNI, POLRI, Pejabat Daerah, sopir hardtop (paguyuban 

jeep) dan pemandu kuda. Berikut jumlah penduduk berdasarkan mata 

pencaharian: 

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian 

 

No 

 

Mata Pencaharian 

Jumlah 

(orang) 

1 Tani 572 

2 Buruh Tani 37 

3 Pedagang 2 

4 Pemilik Toko  25 

5 Pemilik Kios 7 

6 Pemilik Pom Mini 1 

7 Pemilik Warung 16 

8 Pemilik Jasa Hotel 6 

9 Pemilik  

Villa/Homestay 

 

201 

10 Pemilik Guest House 1 

11 Pemilik Warnet 1 

12 Jasa Air 1 

13 Tukang Jahit 2 

14 Tukang Cukur 3 

15 Tukang Kayu 14 

16 Tukang Bangunan 10 
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17 Pengrajin Batik 7 

18 PNS, Pejabat Daerah 14 

19 TNI, POLWAN 2 

20 Supir Hardtop  400 

21 Pemandu Kuda  200 

Sumber: Data Penduduk Desa Ngadisari berdasarkan Mata Pencaharian, 

tahun 2017 

      Mata pencaharian penduduk yang juga menonjol di Desa Ngadisari bukan 

hanya bertani, dimana sebagian besar penduduk di wilayah ini juga memiliki 

bisnis penginapan dengan jenis guest house, homestay dan  villa. Peluang bisnis 

yang terbilang mudah untuk dijalankan ini tidak lepas dari semakin meningkatnya 

industri pariwisata dan berkembangnya produk wisata.  

      Dari sisi harga, penginapan berjenis guest house, homestay dan villa lebih 

sering digunakan sebagai alternatif masyarakat lokal bahkan wisatawan asing 

yang berkunjung ke daerah wisata kawasan Gunung Bromo karena harga yang 

lebih terjangkau dibandingkan penginapan hotel. Sehingga tidak heran jika bisnis 

penginapan sejenis guest house, homestay dan villa di wilayah ini semakin 

menjamur pada tiap tahun bahkan bulan akibat dari besarnya keuntungan yang 

diperoleh. 

      Disamping sebagai petani dan pemilik jasa penginapan, Pemerintah Desa 

Ngadisari juga telah membuat suatu wadah berupa organisasi untuk komunitas 

jeep dan kuda di wilayah Tengger Ngadisari dimana komunitas tersebut 

dibungkus dalam suatu wadah atau organisasi yang bernama Paguyuban Jeep dan 

Paguyuban Kuda. Dengan adanya paguyuban jeep dan paguyuban kuda 
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wisatawan dapat terbantu dalam mendapatkan jeep serta kuda untuk perjalanan 

wisatanya.  

      Sebab disamping sebagai pemilik penginapan, sebagian besar dari mereka 

juga menyediakan jasa penyewaan jeep dan bekerjasama pula dengan pemandu 

kuda karena tidak semua lokasi dapat dijangkau dengan menggunakan jeep saja 

melainkan ada beberapa lokasi wisata yang mana wisatawan hanya dapat 

menjangkaunya dengan pemandu kuda. Dalam peningkatan pelayanan 

pengunjung, khususnya pemilik bisnis penginapan dan penyedia jasa transportasi 

wisata jeep juga telah dilakukan secara online dengan sebagian besar 

memanfaatkan media sosial seperti instagram, media online seperti website, dan 

media bisnis travel seperti Pegipegi dan Traveloka. 

      Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Ngadisari sebagai sarana 

pendukung kegiatan belajar mengaja ialah sebagai berikut:  
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Tabel 3.9 Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Belajar Mengajar 

sebagai  Penunjang Keberhasilan Pelaksanaan Misi dan Kebijakan  

  

PAUD 

 

TK 

 

SD 

 

SMP 

 

SMA/SMK 

Tahun 

berdiri 

 

2008 
 

2008 

 

2001 

 

 

2003 

 

 

2010 

 

2008 

 

2006 

 

Jumlah 

gedung 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Nama 

Lembaga 

 

PAUD 

Bromo I 

PAUD 

Bromo II 

 

TK Eka 

Dharma 

 

SDN Ngadisari I 

SDN Ngadisari II 

 

SMP PGRI 

Ngadisari 

 

SMKN 

Pariwisata 

      Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Formulir Kades  

      Peduli Pendidikan Kabupaten Probolinggo, tahun 2015  

      Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Ngadisari telah mencetak lulusan 

pendidikan masyarakat sebagaimana Tabel 3.10 

Tabel 3.10 Lulusan Pendidikan Masyarakat 

Lulusan Pendidikan  

PAUD TK SD SMP SMA PG 

PAUD 

PGSD D3 S1 S2 TNI Polwan 

 

31 

 

17 

 

723 

 

397 

 

296 

 

1 

 

3 

 

4 

 

51 

 

5 

 

1 

 

1 

      Sumber: Data Penduduk Desa Ngadisari berdasarkan Pendidikan yang   

      ditamatkan, tahun 2017  
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      Data kuantitatif diatas, tentu sangat mengejutkan ketika dibandingkan dengan  

data kuantitatif pendidikan pra kebijakan yang hanya terhitung 2% lulusan 

perguruan tinggi, 18 % lulusan pendidikan lanjutan (SMA) dan 80 % lulusan 

pendidikan dasar (SD & SMP) yang mana rendahnya tingkat pendidikan ketika itu 

disebabkan oleh minimnya keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya 

dan kecenderungan anak usia sekolah untuk bekerja dibidang pertanian dan 

pariwisata yang lebih dianggap menjanjikan perolehan hasilnya. Penyebab dari 

keengganan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ketika itu disebabkan oleh 

karena tenaga anak sebagai aset berupa tenaga produktif sangat membantu 

pekerjaan pertanian, peternakan dan dalam bisnis pariwisata mereka. Dapat 

disimpulkan bahwa faktor pertanian menjadi penentu utama bagi rendahnya 

tingkat pendidikan di masa pra kebijkan. Dimana kondisi demikian mengalami 

perubahan secara perlahan ketika pemimpin desa membuat kebijakan wajib 

belajar 12 tahun yang disetujui oleh perangkat desa, lembaga adat dan pelaksana 

kewilayahan.  

3 Keadaan Budaya 

Masyarakat Suku Tengger Ngadisari mayoritas bermata pencaharian sebagai 

petani. Dalam kegiatan pertaniannya memiliki beberapa pola tenaga kerja dalam 

mengelola ladang/ tegal. Pertama, Kroyokan, yakni pola kerja yang melibatkan 

keluarga atau kerabat dekat. Kedua, Gentenan, yakni pola tenaga kerja secara 

berkelompok dengan menuntut adanya balasan dari kerja yang sudah dilakukan. 

Artinya ketika terdapat seorang warga dan dibantu oleh beberapa warga lain 

(tetangga) maka warga yang dibantu harus membalasnya dengan bantuan ketika 
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warga yang membantu membutuhkan tenaga. Ketiga, Rewang, yakni pola tenaga 

kerja yang melibatkan kerabat jauh dari generasi yang sama dengan tanpa balasan 

dari bantuan yang diberika. 

Pola tenaga kerja yang demikian, secara tidak langsung melahirkan praktik 

kultural yang mengedepankan keharmonisan yang terjadi antara keluarga, kerabat 

dekat dan kerabat jauh serta tetangga. Selain keharmonisan, cara pandang 

masyarakat Tengger juga tidak berorientasi pada keberlimpahan duniawi tetapi 

berorientasi pada kesederhanaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

yang diperoleh dari tanaman sayur-mayur di ladang.  

Kehidupan yang harmonis di kehidupan masyarakat Suku Tengger, membuat 

masyarakat mampu menciptakan keadaan yang aman dengan karakteristik 

tersendiri yaitu sistem kekeluargaan yang sangat kuat. Sistem kekeluargaan ini 

menyatukan kehidupan antar sesama dalam segala aspek tanpa memandang 

adanya perbedaan pada latar belakang kehidupannya seperti status sosial dan 

status ekonomi. Dimana antar komponen masyarakat mempunyai komunikasi 

yang baik sehingga dapat menimbulkan rasa saling berkoordinasi, saling 

mengawasi dan saling mengendalikan.  

Budaya kontrol sosial masyarakat di wilayah pegunungan Tengger ini 

ditampakkan dari partisipasi atau peran aktif masyarakat dalam menjalani 

aktivitas bermasyarakat. Diantaranya partisipasi atau peran aktif masyarakat 

dalam kegiatan bulan bakti gotong-royong, kamis bersih, pembangunan jalan desa 

dan kegiatan tahunan Silakrama di lingkungan RT se-wilayah Desa Ngadisari 
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serta kegiatan bulanan di tingkat desa yang diikuti oleh Perangkat, Lembaga dan 

seluruh elemen masyarakat.  

Menariknya, dalam hal mempertahankan dan memperkuat program pendidikan 

di wilayah Suku Tengger, secara kultural pemerintah desa melakukan kolaborasi 

dengan kepala adat Tengger untuk menciptakan sebuah ritual dengan tujuan 

mensukseskan program penunjang keberhasilan kebijakan pernikahan usia dini. 

Ritual tersebut bernama Mayu Ilmu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.    




