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BAB III 

SETING PENELITIAN 

3, 1 Pesarean Gunung Kawi 

Terletak di Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Wonosari Desa Wonosari 

Dusun Wonosari, Malang, Pesarean Gunung Kawi memiliki sejarah bermula dari 

kekalahan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda, para pengikut Pangeran 

Diponegoro banyak yang mengalihkan perjuangan sementara dan berpindah kearah 

Timur tepatnya di Jawa Timur. Sebagai salah satu penasehat Pengeran Diponegoro 

yaitu biasa disebut Eyang Djoego, beliau pergi ke berbagai daerah diantaranya Pati, 

Bangelan, Tuban, lalu pergi kea rah Tenggara ke daerah Malang tepatnya Kepanjen, 

padepokan yang telah berkembang mengakibatkan banyaknya pengunjung yang 

akhirnya tidak sedikit dari pengunjung memilih menjadi murid Eyang Djoego. 

R.M.Iman Soedjono dan Ki Moeridun sebagai salah satu murid Eyang Djoego 

mendapat perintah untuk pergi ke lereng Gunung Kawi selatan untuk membuka 

wilayah baru di Gunung Kawi yang akan dijadikan tempat tinggal serta pemakaman 

Eyang Djoego setelah beliau wafat, serta Eyang Djoego berpesan bahwa wilayah yang 

akan dibuka tersebut suatu saat menjadi wilayah padat penduduk serta menjadi salah 

satu penggungsian. 

Satu Selo tepatnya Senin pahing tahun 1817, Mbah Djoego meninggal dan 

jenazahnya dikebumikan di Dusun Wonosari yang berangkat dari Dusun Djoego  Blitar 

menuju Wonosari oleh para pengikutnya sebagai salah satu amnanat yang disampaikan 
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beliau sebelum beliau meninggal, tepat di Bukit Gajah Mungkur di selatan Gunung 

Kawi, tiba di Gunung Kawi Rabu Wage malam dan dimakamkan hari Kamis Kliwon 

pagi. 

Kahirsma dan sifat luhur Eyang Djoego dan R.M Iman Soedjono tetap dikenang 

dan dihormari masyarakat Gunung Kawi, pemeliharaan makam dan acara yang 

berfokus di pesarean Gunung Kawi menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat sangat 

mengormati kedua sosok yang dimakamkan tersebut. Banyaknya kunjungan peziarah 

ke makam Eyang Djoego dan R.M Iman Soedjono bukan hanya karena makam tersebut 

dikeramatkan oleh masyarakat namun untuk menjunjukkan rasa terima kasih dari 

masyarakat yang menghormati beliau, dan menurut kepercayaan dapat mendatangkan 

keberkahan dari Tuhan karena dipercaya kedua sosok yang dimakamkan adalah sosok 

yang dekat dengan Tuhan dan memiliki sifat dan budi yang patut dicontoh. 

Pengunjung Pesarean didominasi oleh masyarakat Cina, Islam serta Jawa, 

kunjungan dilakukan untuk menyampaikan hajat dari masing-masing etnis dengan 

tradisi sesuai dengan kepercayaan masing-masing peziarah Gunung Kawi dengan 

aturan yang sesuai dengan budaya Jawa. 
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Gambar 3.1. : Denah tempat Pesarean Gunung Kawi 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

 

3.2 Sumber mata Pencaharian Masyarakat Wonosari  

Daya tarik di Pesarean Gunung Kawi sebagai wisata religious yang bersifat 

supranatural, daya tarik inilah yang menjadi magnet utama peziarah untuk datang ke 

Gunung Kawi. Dampak dari lonjakan pengunung tentu memberikan sumbangsih bagi 

perkembangan di Gunung Kawi, mayoritas masyarakat memanfaatkan kelebihan alam 
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dan kunjungan peziarah untuk usaha mandiri dan kretif guna mendapatkan tambahan 

ekonomi dengan berkembangnya wisata Pesarean Gunung Kawi membawa 

keuntungan bagi masyarakat Wonosari dalam meningkatkan perekonomian desa serta 

sarana prasarana di desa Wonosari. 

 

Gambar 3.2. : Usaha kecil masyarakat Gunung Kawi di Gang Soto 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

 

Tabel 3 1 . Sistem Pencaharian masyarakat Desa Wonosari 

Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

Buruh Tani 15 orang 5 orang 

Pegawai Negeri Sipil 33 orang 7 orang 

Pengrajin 40 orang 29 orang 

Pedagang barang kelontong 32 orang 15 orang 
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Sumber : Data Desa Wonosari 2019 

 Berdasarkan table diatas kebanyakan masyarakat Wonosari memiliki pekerjaan 

sebagai pedagang dikarenakan lokasi pemukiman warga berlokasi dekat Pesarean 

Gunung Kawi dibandingkan dengan masyarakat Desa lain. Mayarakat Wonosari 

menjajahkan dagangan seperti menjual kemenyan, bunga sebagai syarat wajib ziarah, 

makanan khas desa serta mayoritas pedagang berjualan alat dan kelengkapan ritual 

untuk kebutuhan pengunjung. Selain berdagang masyarakat fokus pada hasil pertanian 

olahan maupun mentah juga sebagai petani untuk menunjang perekonomian tiap 

keluarga. Perdagangan yang difokuskan oleh masyarakat adalah hasil pertanian pribadi 

serta kebutuhan peziarah pesarean Gunung Kawi untuk memnuhi permintaan pasar. 

Peternak 130 orang 0 orang 

Montir 5 orang 0 orang 

Ahli Pengobatan Alternatif 1 orang 0 orang 

TNI 3 orang 0 orang 

POLRI 2 orang 0 orang 

Pengusaha kecil, menengah dan besar 65 orang 40 orang 

Guru swasta 6 orang 4 orang 

Pedagang Keliling 9 orang 2 orang 

Tukang Kayu 15 orang 0 orang 

Tukang Batu 46 orang 50 orang 

Tukang Cuci 0 orang 6 orang 

Karyawan Perusahaan Swasta 80 orang 55 orang 

Jumlah Total Penduduk 695 orang 
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3 3 Budaya Masyarakat Wonosari  

Masyarakat desa Wonosari berpegang pada adat kebiasaan masyarakat dahulu 

masih dilestarikan , beberapa adat kebiasaan masyarakat Wonosari antara lain :  

a. Setiap Satu Suro diselangarakan selamatan yang dilaksanakan desa diareal 

Pesarean diikuti oleh semua masyarakat Wonosari untuk mendapatkan 

keberkahan dan keselamatan untuk masyarakat di Gunung Kawi. 

b. Tahlil Akbar yang diselengarakan tepat duabelas suro yang diselengarakan 

oleh Yayasan Ngesti Gondho guna memperingati wafat Imam Soedjono, 

yayasan beserta masyarakat sekitar Pesarean Gunung Kawi yang dihadiri 

oleh tokoh dari keratin Solo dan Yongyakarta. 

3.4. Agama masyarakat Desa Wonosari  

Tabel 3.2 Agama Masyarakat  Desa Wonosari  

Agama Laki-laki Perempuan 

Islam 3318 orang 3291 orang 

Kristen 93 orang 107 orang 

Katholik 3 orang 3 orang 

Hindu 1 orang 3 orang 

Budha 7 orang 2 orang 

Jumlah 3.422 orang 3.406 orang 

Sumber : Data Wonosari 2019 
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Masyarakat Wonosari mayoritas memeluk agama Islam, hal ini dikarenakan 

keberhasilan kedua tokoh dalam memberikan pengajaran budi pekerti agama islam, 

masyarakat wonosari menunjukkan toleransi pada kepercayaan lain yang turut 

berkembang di Gunungng Kawi. Toleransi masyarakat terlihat dengan adanya 

Kelnteng yang berdiri tidak jauh dari tempat ibadah masyarakat Islam serta terdapat 

Gereja di Kawasan Desa Wonosari. Pembauran dalam masyarakat Desa Wonosari 

sangat berpengaruh pada kerukunan masyarakat, walaupaun banyak budaya dan 

kepercayaan yang berkembang di Desa Wonosari namun masyarakat tetap dapat hidup 

berdampingan dengan harmonis tanpa adanya kecemburuan social antar budaya yang 

berkembang di masyarakat. 

Di kawasan desa Wonosari terdapat makam yang di keramatkan oleh 

masyarakat desa wonosari dari seluruh lapiran kepercayaan guna untuk berdoa di 

makam Eyang Djoego serta R.M Iman Soedjono, masyaraakat Islam desa Wonosari 

memberikan sumbangan pada nilai- nilai kepercayaan budaya masyarakat secara 

umum utamanya untuk ritual Pesarean Gunung Kawi, hal ini terlihat ketika 

memperingati wafatnya Eyan Djoego serta R.M Iman Soedjono dilaksanakan dengan 

membacakan doa tahlil untuk mengiringi ritual selamatan.. 

Kepercayaan Islam masyarakat Wonosari termasuk Abangan yaitu 

kepercayaan masyarakat pemeluk agama Islam yang mendapat pengaruh ritual 

pesarean sebagai salah satu tempat mendapatkan keberkahan, kepercayaan masyarakat 
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Abangan memiliki karakteristik adanya pencampuran unsur kepercayaan Islam dan  

budaya berkembang dalam pelaksanaan ritual tertentu serta mengkeramatkan beberapa 

lokasi tertentu oleh masyarakat. Keberadaan kepercayaan islam abangan terbukti 

dengan adanya pelaksaan ritual duabelas Suro pada kalender Jawa dilaksanakan ritual 

arakan sesaji di Pesarean Gunung Kawi diikuti masyarakt Wonosari tanpa memandang 

etnis dan budaya serta agama, ziarah makam ritual malam Senin Pahing dilakukan 

masyarakat Wonosari serta melakukan selamatan rutin serta selamatan hajat diwaktu 

yang sama. 

3.5 Yayasan Ngesti Gondho 

Dibangun ahli waris R.M Iman Soedjono sebagai bentuk keinginan untuk 

menyatukan kerabat yang besar, dalam hal ini menyatukan kekerabatan masyarakat 

tanpa memandang suku, etnis, agama, budaya dalam satu wilayah yang harmonis. 

Yayasan ini merupakan refleksi dari ajaran social kemasyaraakatan Eyang Djoego dan 

R.M Iman Soedjono serta yayasan ini berdiri sendiri di Desa Wonosari dengan tidak 

membuka cabang dimanapun untuk menjaga budaya serta tradisi yang diajarkan oleh 

Eyang Djoego dan R.M Iman Soedjono. 

Selain untuk menjaga kerukunan masyarakat, yayasan ini memberikan aturan 

yang harus dipatuhi oleh peziarah guna untuk menjaga keharmonisan masyarakat, 

yayasan fokus pada pemberian pemahaman, pemantauan serta bantuan dalam 

pelaksanaan peribadatan di Pesarean Gunung Kawi sesuai dengan adat istiadat dan 
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aturan yang berlaku di masyarakat.untuk menambang kenyamanan dalam peribadatan 

peziarah di Pesarean Gunung Kawi. 

3 6 Bangunan di Kawasan Pesarean Gunung Kawi 

3.6.1. Padepokan Iman Soedjono  

 R.M Iman Soedjono mengunakan tempat tinggalnya sebagai tempat 

mengajarkan ajarana agama Islam kepada masyarakat, disekitar padepokan terdapat 

rumah R.M Iman Soedjono, tempat ibadah orang Cina lengkap dengan lilin dan relief 

Cina ditemboknya. 

Air Sumber manggis digunakan R.M Iman Soedjono untuk memenuhi keperluan hidup 

serta untuk pengobatan penyakit, beliau juga menanam pohon dewandaru 

dipekarangan rumahnya. 

 

Gambar 3 3. : Tanaman Dewandaru Padepokan ImanSoedjono 

Sumber : Gisriwati, 2017 
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Gambar 3  .4. : Tempat peribadatan masyarakat Cina di Padepokan Iman Soedjono 

Sumber : Gisriwati, 2017 

  

Gambar 3 .5 : Padepokan Iman Soedjono 

Sumber : Gisriwati, 2017 
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Gambar 3. 6. : Sumber mangis 

Sumber : Gisriwati, 2017 

 

 

Gambar 3 .7: Padepokan Iman Soedjono 

Sumber : Gisriwati, 2017 
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3.6.2. Masjid 

Iman Soedjono diangap sangat berjasa dalam kehidupan masyarakat Gunung 

Kawi hingga didirikan bangunan tempat beribadatan masyarakat Islam dengan nama 

masjid Iman Soedjono untuk mengabadikan namanya. 

 

Gambar 3.8. : Masjid Iman Soedjono 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

 

3.6.3. Toko Souvenir  

 Toko souvenir kebanyakan berjualan utnuk keperluan ritual oleh pedangang di 

kawasan Pesarean Gunung Kawi terutama yang mencerminkan budaya jawa dan Cina, 

toko dikawasan ini menunjukkan masyarakat Tinghoa mempengaruhi pengetahuan 

perdagangan masyarakat Wonosari, nilai-nilai Tionghoa yang berkembang dengan 

perpaduan budaya Islam dan Jawa memberikan runag interaksi antar etnis budaya yang 

berada di Pesarean Gunung Kawi, ikatan solidaritas antar pedangang secara kolektif 

dengan melakukan persaingan secara kompetitif dilakuakn secara terbuka dengan 

harmonis. 
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Gambar 3.9. : Toko Souvenir Cina dengan penjual Islam bersuku Jawa 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

 

 

3.6.4 Homestay dan Penginapan 

 Adanya kawasan pesarean menciptakan peluang usaha bagi masyarakat Gunung 

Kawi dengan mendirikan rumah singah sementara, motel, hotel, losmen, serta 

homestay guna untuk menunjang kebutuhan peziarah, penginapan ini tersebar disekitar 

jalan menuju Pesarean Gunung Kawi dengan jarak tempuk bervariasi terhitung dari 

lokasi pelaksanaan ritual di Gunung Kawi terutama jarak menuju lokasi Makam Eyang 
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Djoego dan R.M Iman Soedjono.

 

Gambar 3.10. : Penginapan disebelah pintu masuk Komplek Pesarean Gunung Kawi 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

 

3.6.5  Pasar Tradisional 

Pasar ini tidak pernah sepi pengunjung selain karena kawasan pasar ini tepat 

berada di jalan menuju Makan Eyang Djoego dan R.M Iman Soedjono juga karena 

penjual menjual barang yang diinginkan dan dibutuhkan peziarah. 
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Gambar 3.11. : pasar di Komplek Pesarean Gunung Kawi 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

 

Gambar 3.12: Pedagang yang menjual produk olahan pertanian dengan mengenakan 

pakaian batik 
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Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

 

Gambar 3.13: Dagangan salah satu penjual untuk kebutuhan Ritual 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

 

3.6.6. Klenteng Dewi Kwan Im 

Terletak dekat Masjid Iman Soedjono, akibar kebakaran besar yang terjadi 

menghanguskan keseluruhan isi bangunan, areal bagunan yang menjadi satu bangunan 

yang relative lebih kecil dari bangunan utama yang sebelumnya terbakar dan 

mengakibatkan peziarah yang datang untuk ibadah harus bergantian untuk masuk dan 

melakukan ibadah. 
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Gambar 3.14. : Kelnteng Dewi Kwan Im 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

 

Gambar 3.  15. : Tempat membakar dupa Klenteng Dewi Kwan Im 

Sumber : Gisriwati, 2017 
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3.6.7. Ciam Si 

Ciam Si atau lebih dikenal dengan nama Jiam Si terletak disebelah klenteng 

Dewi Kwam In sebagai tempat ibadah masyarakat Konghuchu, dikenal dengan tempat 

untuk meramalkan nasib dengan melakukan tata cara sesuai dengan kepercayaan 

masyarakat Cina dengan cara mengocok sebuah wadah yang berisi petunjuk nasib 

pengunjung yang melakukan ramalan, hal ini dilakukan hingga salah satu batang 

ramalan jatuh ke lantai secara tunggal dan jika jatuhnya hasil ramalan ganda atau lebih 

dari satu harus diulangi dan hasil yang keluar diberikan kepada penjaga tempat Ciam 

Si untuk diberikan penjelasan mengenai peruntungan pelaku ritual pada satu periode 

kedepan, adapun jika hasil dari ramalan kurang memuaskan akan diberikan masukan 

oleh penjaga Ciam Si mengenai hal yang dapat dilakukan. 

Ramalan yang biasanya dilakukan oleh peziarah yang datang sebelum atau 

sesudah melakukan ziarah ke makam Eyang Djoego dan R.M Suedjono yang memiliki 

kepercayaan tentang keakuratan ramalan ini biasanya untuk mengetahui nasib dan 

keberuntungan, dalam hal jodoh, karis, kehidupan social, serta kehidupan pribadi. Para 

pelaku ritual Ciam Si akan diberikan kertas yang berisi syair, hasil dari ramalan 

kemudian dibakar di bagunan Cina yang bersebalahan dengan Ciam Si sebagai 

kepercayaan bahwa ramalan tersebut dipercaya terjadi dimasa depan terutama ramalan 

dan peruntungan baik. Yang diharapkan akan terjadi oleh pelaku ritual. 
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Gambar 3.16. : Bagian dalam bangunan Ciam Si 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

 

 

Gambar 3.17 dan 3.18: Alat meramal di Ciam SI dan Hasil Ciam si 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 
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3.6.8. Tempat Pendaftaran Nadzar dan Selamatan  

Pengunjung yang memiliki hajat sebagai keperluan untuk melaksanakan ritual 

di pesarean, tempat ini menyediakan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan 

pengunjung dengan harga yang tertera sesuai dengan hajat yang akan dilaksanakan oleh 

pengunjung dan tempat mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan 

tentang ritual dan hajat yang akan dilaksanakan pengunjung. 

 

Gambar 3.19.: Ragam harga yang ditawarkan untuk Slamatan dan Nadzar yang 

terletak di Loket Pendaftaran 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 
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Gambar 3.20: Harga Tumpeng yang terletak di Loket Pendaftaran 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 

  

Gambar 3.21: Dapur Masak Pesarean yang terletak di sebelah Loket Pendaftaran 

Sumber : Observasi Lapangan, 2019 
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Gambar 3.22: Tempat Pagelaran Wayang 

Sumber : Gisriwati, 2017 

 

3.6.9 Pendopo Agung Pesarean Kyai Zakaria II dan RM. Iman Soedjono 

Kharisma serta sifat luhur dari Eyang Djoego dan R.M Iman Soedjono tetap 

dikenang dan dihormati, kunjungan peziarah ke makam kedua Eyang diangap sebagai 

penghormatan masyarakat kepada sosok yang dimakamkan di Pesarean Gunung Kawi 

juga dipercaya peziarah yang datang dapat melapangkan berkah Tuhan dan 

memberikan keberuntungan bagi pengunjung yang memiliki kepercayaan tersebut.  

Pengunung di dominasi dari kalangan masyarakat Tionghoa yang mengenal 

Eyang Djoego dari kisah lama yang dikabarkan oleh penulis bernama Kim Wang Cu 
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sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan Tuhan dan memiliki wawasan luas 

serta tidak membedakan seseorang yang ingin mencari ilmu pada masa hidupnya.  

Di samping pesarean terdapat sumber air tepat samping makam Eyang Djoego 

yang saat ini sumber air tersebut sudah mengalami perubahan untuk mempermudah 

pengunjung mengambil air dengan telah disediakan wadah air untuk dibawa oleh 

pengunjung yang ingin mengambil air di makam Eyang Djoego sebagai air yang 

dipercaya masyarakat sebagai air tolak bala atau air yang menjauhkan dari keburukan, 

air tersebut berasal dari sebuah sumber sekitar desa Wonosari dimasukkan dalam Guci 

besar yang digunakan Eyang Djoego sebagai pengobatan saat terjadi bencana penyakit.  

Kepercayaan lain di Pesarean Gunung Kawi untuk mendaptkan keberkahan 

lebih yaitu mitos kejatuhan daun pohon dewandaru, hal ini dipercaya oleh masyarakat 

dan peziarah sebagai sumber dari keberuntungan yang memiliki kelebihan dibadingkan 

ritual laiinya, seseoranag yang mendapati dirinya dijatuhi daun pohon dewandaru yang 

belum menyentuh tanah harus membungkus daun tersebut dengan uang yang dibawa 

oleh peziarah, biasanya uang 1000rupiah yang diutamakan. Dipercaya oleh masyarakat 

bahwa keberuntungan mengenai perekonomian akan meliputi pengunjung yang 

beruntung dan berhasil membawa pulang daun dewandaru yang jatuh sebelum 

menyentuh tanah. Kemudian bagi peziarah yang mendapatkan keberuntungan dan 

ingin mendapatkan keberuntungan lebih disarankan untuk melakukan selamatan sesuai 

hajat yang diinginkan dan jika hajat tersebut berhasil maka diwajibkan pelaku ritual 

untuk melakukan selamatan nadzar di Pesarean Gunung Kawi sesuai nadzar yang 

diucapkan. 
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Hal inilah yang menjadi sorotan utama kedatangan peziarah ke Pesarean 

Gunung Kawi dikarenakan sejarah yang tersebar lebih kepada keberhasilan peziarah 

yang kejatuhan daun dewandaru sebelum menyentuh tanah menjadi sukses dan 

berhasil. Kemudian bukti lain dari keberhasialn peziarah adalah adanya bagunan 

Klenteng dan bangunan yang mendapatkan dana dari donator yang berhasil dalam 

ritual pencarian berkah tersebut. 

 

Gambar 3.23 : Pendopo Agung Pesarean Kyai Zakaria II dan RM. Iman Soedjono 
Sumber : Observasi lapangan, 2017 


