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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Proses Sosial Dalam Tradisi Ritual Budaya Keagamaan Peziarah Petilasan 

Airlangga 

1. Petilasan Sebagai Simbol dan Instrumental Akulturasi Kepercayaan 

Dalam konteks kehidupan masyarakat beragama dan berbudaya, 

sebenarnya banyak tradisi-tradisi yang dapat dilihat pada masyarakat salah satunya 

adalah tradisi ziarah petilasan raja Airlangga yang merupakan akulturasi budaya 

Hindu dan Islam.1 Tradisi ziarah petilasan ini telah menjadi bagian dari dimensi 

kebudayaan dalam agama karena menjadi simbol yang selalu bertindak untuk 

membentuk rasa dan perasaan serta tujuan tertentu, dimana individu akan 

memformulasikan sistem simbol mengenai aturan universal dari eksistensinya 

dalam memaknai sistem simbol tersebut, baik secara formal maupun seremonial 

sehingga simbol petilasan terlihat tampak sebagai sebuah fakta yang realistik.2  

Ziarah petilasan raja Airlangga tidak hanya dilakukan secara individual, 

tetapi juga dapat dilakukan secara massal. Praktik ziarah petilasan Airlangga yang 

dilakukan oleh masyarakat desa Adan-Adan baik dari kaum laki- laki, maupun 

kaum perempuan, dari kalangan pejabat, hingga masyarakat biasa, golongan 

orang-orang terdidik dan juga masyarakat awam faktanya telah menjadi bagian 

 
1 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 105 

2 Clifford Geertz, The Interpretation of Culture (New York: Basic Book Inc. 1973), hlm. 91 
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dalam kegiatan ritual keagamaan tersebut baik yang sifatnya formal, nonformal 

dan teroganisir. Berziarah di petilasan Raja Airlangga dalam perpektif Islam 

adalah perilaku yang baik dan sikap sopan. Misalnya; ketika memasuki area 

Petilasan harus mengucapkan salam dan masuk dengan hati yang tunduk. 

Ziarah petilasan Airlangga juga dikatakan sebagai suatu bentuk 

keterhubungan yang mutlak untuk mencerminkan nilai-nilai kekerabatan serta 

keakraban bersama anggota masyarakat desa Adan-Adan terhadap sejumlah tokoh 

atau orang shalih (ulama) yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, 

seperti tokoh raja Airlangga yang hingga sekrang ini masih diyakini 

keberadaannya oleh masyrakat setempat, karena diyakini akan mendapatkan 

karamah atau keberkahan.3 

Petilasan raja Airlangga menurut pandangan masyrakat desa Adan-Adan 

adalah simbol suci yang diyakini mempunyai kekuatan- kekuatan sepiritual dan 

mengandung berkah. Untuk itu, setiap orang yang melakukan ziarah dinilainya 

akan mampu memberikan rasa ketenangan hati atau batin. Termasuk sikap 

simbolik masyarakat untuk penghormatan terhadap arwah leluhur dalam tradisi 

pra-Islam, tradisi Hindu-Budha yang sudah berkembang dan berlanjut ke masa 

Islam dimana bersumber dari serangkaian aktifitas-aktifitas penghormatan, 

sehingga sampai pada saat ini telah membentuk sebuah proses budaya. Namun, 

yang paling penting untuk diketahui bahwa dalam tradisi ziarah petilasan ini 

 
3 Loir dan Guillot, Ziarah dan Wali di Dunia Islam (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 

95 
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memiliki dimensi keduniaan dan keakheratan. Misalnya tradisi ziarah di pertilasan 

raja Airlangga biasanya masayarakat melakukan ziarah untuk memanjatkan doa-

doa agar selamat dunia akhirat melalui perantara petilasan raja Airlangga, selain 

karena adanya tujuan khusus untuk kepentingan duniawi seperti kekuasaan, 

jabatan, pangkat atau kedudukan. 

Tradisi ziarah petilasan sama halmnya dengan ziarah kubur pada umumnya 

yang merupakan tradisi akulturasi keagamaan Islam dan hindu serta kepercayaan 

masyarakat Jawa. Namun demikian, tradisi ziarah petilasan raja Airlangga ini telah 

mengalami proses akulturasi budaya yang juga berdampak pada beragamanya 

bentuk serta pola tindakan yang menyertainya. Oleh karena itu, pola 

keberagamaan tersebut dinyatakan sebagai suatu sistem tindakan dan juga simbol 

yang akan memantapkan perasaan serta motivasi dan tujuan peziarah secara 

universal. Simbol akan berfungsi menjadi kerangka awal yang dapat digunakan 

dari apa yang disebut dengan konsepsi. Konsepsi adalah simbol, karena konsepsi 

ini merupakan ide, sikap, penilaian, formulasi dan abstraksi dari pikiran dan 

pengalaman yang tertuang dalam representasi yang kongkrit.4 

Jika di awal telah digambarkan tentang adanya proses sosial yang 

membentuk suatu tradisi keagamaan masyarakat khususnya menyangkut tentang 

tradisi ziarah di Petilasan Airlangga, maka hal yang demikian adalah suatu 

abstraksi yang menaungi segala pikiran, hasrat, perasaan, emosi, dan pengalaman 

 
4 Parlindungan Siregar, Tradisi Ziarah Kubur Pada Petilasan Keramat/Kuno Jakarta: 

Pendekatan Sejarah, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang 

2017), hlm. 23 
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masyarakat desa Adan-Adan, ketika menjalakan ritual-ritual keagamaannya dalam 

bentuk ziarah. Di Desa Adan-Adan, konsepsi ziarah Petilasan raja Airlangga, tidak 

terlepas dari berkembangnya cerita-cerita atau legenda tentang sosok yang Raja 

atau tokoh suci yang memiliki nilai atau persepsi keramat. Hal tersebut terus 

menguasai perasaan dan hasrat setiap orang untuk dapat melakukan ziarah di 

petilasan tersebut. Sebagaimana halnya dengan tradisi ziarah di petilasan raja 

Airlangga yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Adan-Adan. Menurut sebagian 

besar masyarakat peziarah, mereka melakukan ziarah dan tahu kekeramatan 

petilasan tersebut juga melalui cerita-cerita yang berkembang dari nenek moyang 

mereka terdahulu. 

Mengenai konteks budaya atau tradisi-tradisi lokal yang berkembang 

dalam kehidupan masyarakat, umumnya masih sangat terligitimasi oleh kekuatan-

kekuatan adat-istiadat lama mereka sebagai warisan budaya para leluhurnya. Pada 

setiap tradisi atau budaya lokal masyarakat, tingkat keantusiasannya terhadap 

proses ritual-ritual dalam menjalankannya pun masih begitu kuat. Hanya saja perlu 

dicatat bahwa ketika berbicara mengenai tradisi lokal, kapanpun dan dimanapun 

sepertinya tidak lepas dari peranan seorang aktor sebagai pengendali dan pengatur, 

bahkan menjadi pengelola dari suatu objek (petilasan) atau benda atau penanda 

keramat pada suatu wilayah atau batas tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, jika 

penanda petilasan adalah simbol suci, maka dapat dipastikan bahwa petilasan 

tersebut akan selalu memiliki otoritas kendali sebagai simbol kunci atas 

eksistensinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap petilasan raja 

Airlangga sudah pasti memiliki juru kunci sebagai pemegang otoritas tertinggi 
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dalam mengatur jalannya sebuah tradisi saat orang-orang akan melakukan ritual-

ritualnya. 

Begitu pula dengan keberadaan petilasan raja Airlangga yang berlokasi di 

Desa Adan-Adan, juga memiliki juru kunci. Seorang juru kunci akan banyak 

berperan dalam mengelola, merawat dan menjaga petilasan tersebut. Saat para 

peziarah petilasan berkunjung atau berziarah, peran juru kunci sangat penting 

untuk mengatur serta menjamin para peziarah dengan aturan-aturan yang sudah 

berlaku. Petugas-petugas petilasan diperintahkan untuk mengatur pengunjung 

petilasan saat melakukan ziarah agar proses ziarah berjalan secara tartib, aman, 

dan teorganisir. 

Kemungkinan diberbagai wilayah, bahkan di belahan dunia manapun 

hampir dapat dipastikan bahwa semua petilasan atau tempat keramat memiliki juru 

kunci. 

Menurut Hefner, juru kunci petilasan adalah kasus kompromis yang terjadi 

pada budaya dan agama Islam beserta tradisi-tradisi yang ada sebelumnya. 

Sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang Islam saat itu, maka sangat 

diperlukan atau dibutuhkan para ahli. Biasanya para ahli tersebut mampu 

menguasai bahasa dan doa- doa yang berbahasa Arab yang pernah dipelajari dari 

pedoman agama.5 Petilasan-petilasan diberbagai wilayah, tentu memiliki juru 

kunci atau khadim. Seorang juru kunci petilasan lebih banyak mengetahui asal 

 
5 Hifner Andrew Beatty, Varieties of Javanese Religion (Princeton: Princeton University 

Press, 1999), hlm. 139 
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muasal atau sejarah dari keberadaan petilasan. Oleh karena itu, ia banyak berperan 

dalam memandu tata cara berziarah, aturan ziarah, waktu ziarah, termasuk 

memandu para peziarah dalam berdoa sesuai dengan tuntunan Islam. Tempat 

tinggal juru kunci petilasan biasanya tidak jauh dari lokasi petilasan hingga 

senantiasa dimintai bantuannya untuk memandu para peziarah dalam melafalkan 

doa-doa baik doa keselamatan dunia akhirat atau doa tolak balak. 

Masyarakat desa Adan-Adan telah meyakini bahwa keberadaan petilasan 

raja Airlangga bukan hanya sebagai tempat penyimpanan menetapnya ruh tokoh 

tetapi menjadi suatu simbol suci dan sangat keramat.6 Dalam persepektif 

antropologi, pengkultusan petilasan-petilasan atau tempat keramat yang diyakini 

sebagai tempat bersemayamnya orang-orang suci adalah tempat yang telah 

membawa ingatan bersama dengan segenap hubungan antara “orang suci” dan 

“tempat suci” dalam pemaknaan ruang dan waktu.7 Nampaknya tidak ada satu 

tempat suci dalam tradisi ritus agama-agama besar yang tidak berhubungan dengan 

peristiwa bersejarah dalam hidup orang-orang suci atau para Wali. 

Petilasan raja Airlangga telah mendapat pengakuan dari masyarakat luas 

bahwa beliau adalah seorang raja yang Agung. Dalam kisahnya, kehadiran beliau 

selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi setiap rakyatnya atas kebaikan dan jasa-

jasanya yang selalu dengan kedermawanannya, sopan santun, berbudi perkerti, 

sangat mengharagi orang lain dan sebagainya. Kehadiranya tentu menjadi sejarah 

 
6 Ibid., hlm. 54 

7 Ahmad Falah, Sepiritualitas Muria: Akomodasi Tradisi dan Wisata, Jurnal Walisongo, 

Volume 20, No 2, November 2012, hlm. 430 
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penting bagi masyarakat setempat bahwa beliau pernah hadir sebagai raja di kediri 

untuk mensejahterakan masyarakat kediri saat itu. Karena itu, keberadan petilasan 

raja Airlangga menjadi simbol suci yang sangat dikermatkan oleh masyarakat 

Kediri khususnya masyarakat Desa Adan-Adan. 

Ziarah petilasan Airlangga merupakan salah satu budaya spiritual sebagai 

konsep religius masyarakat. Tradisi ziarah petilasan raja atau tokoh suci juga 

bagian dari sisa-sisa warisan tradisi leluhur, yang tentunya sangat berkaitan dengan 

kepercayaan dan penghormatan terhadap roh para leluhur mereka.8 Sisa-sisa dari 

kepercayaan terhadap para leluhur itupun masih ada hingga saat ini yang kemudian 

direalisasikan dalam bentuk budaya spiritual yaitu ziarah petilasan seperti tokoh 

raja Airlangga. Dalam kehidupan masyarakat desa Adan-Adan, tradisi ziarah 

petilasan dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara tradisi lokal dengan ajaran 

agama Islam. Dalam ajaran agama Islam menyebutkan bahwa Adam dan Hawa 

adalah manusia pertama sebagai nenek moyang manusia di bumi.  

Tetapi, terkait dengan soal keyakinan, masyarakat desa Adan-Adan 

membedakan antara nenek moyang yang sudah lama meninggal dibanding dengan 

yang belum lama meninggal. Nenek moyang yang sudah lama meninggal, dan 

dianggap memiliki jasa atau peran penting dalam kehidupan masyarakat, biasanya 

memiliki petilasan atau tempat khusus yang sangat dikeramatkan. Sedangkan 

nenek moyang yang baru-baru meninggal dan tidak memiliki peran khusus 

dimasyarakat, akan di kubur dengan selayaknya Islam ajarkan yakni di kubur di 

 
8 R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I, (Yogyakarta: 2012), hlm. 73 
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tempat pemakaman masyarakat biasa.9 Sebab menurut kepercayaan masyarakat 

dahulu, para raja tidak di kubur tetepi di kremasi.  

Selanjutnya petilasan orang-orang suci atau raja yang dibuatkan secara 

khusus adalah mereka yang tentunya memiliki jasa serta peran penting lainnya 

dalam kehidupan masyarakat luas. Petilasan-petilasan ini yang kemudian dikenal 

sebagai petilasan atau tempat yang dikeramatkan akan banyak diziarahi atau 

dikunjungi oleh masyarakat untuk berdoa, zikir, membaca Qur’an dan lain 

sebagainya. Untuk itu, petilasan raja Airlangga menjadi simbol suci bagi 

masyarakat, selain karena beliau adalah sosok raja bagi masyarakat kediri pada 

masanya. 

 

2. Proses Sosial dan Ziarah Petilasan Sebagai Tradisi Keagamaan 

Peziarah 

Realitas yang berkembang di tengah kehiduapan masyarakat desa Adan-

Adan merupakan fakta sosial karena tidak dapat dipisahkan secara subyektif dari 

berbagai realitas yang ada. Kehidupan sehari-hari masyarakat desa Adan-Adan 

muncul sebagai kenyataan sosial yang selalu dapat di tafsirkan oleh orang lain 

karena mempunyai makna subjektif sebagai suatu dunia yang koheren. Misalnya; 

tradisi ziarah petilasan atau tempat keramat dapat dikatakan sebagai bagian dari 

pengejawantahan dari proses sosial yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. 

 
9 Harpandi Dahri, Wali dan Keramat dalam Persepsi Tradisional dan Modern, (Mataram: 

IAIN Mataram Press, 2004), hlm. 159 
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Praktik ziarah di petilasan keramat raja Airlangga merupakan salah fakta 

sosial karena terus berkembang dalam kehidupan masyarakatnya, dan tidak bisa 

dipisahkan secara subyektif dari tindakan ritual-ritual keagamaan yang telah 

dilakukan oleh para peziarah. Hal tersebut dilakukan karena mereka percaya 

bahwa Airlangga adalah seorang raja yang membangun Kediri pada masanya 

dahulu. Untuk itu, keberadaan petilasannya tetap dinilai mengandung keramat dan 

kekuatan-kekuatan spiritual sehingga praktik ziarah di petilasannya muncul 

sebagai tradisi keagamaan bagi masyarakatnya. 

Ziarah atau “nyekar” dalam bahasa Jawa berarti kunjungan pada suatu 

tempat yang dianggap suci atau mulia.10 Kata ziyarah dalam bahasa Arab berarti 

berpergian, atau berjalan dari suatu tempat ketempat lain.11 Secara terminologi, 

ziarah merupakan kunjungan kepada seorang yang telah meninggal dan 

dipetilasankan dengan maksud agar yang telah meninggal tersebut dilapangkan 

kuburnya oleh Allah SWT. Karena itu, peziarah dapat mengambil pelajaran 

(‘itibar) agar peziarah (zair) selalu ingat akan datangnya kematian. Ziarah juga bisa 

berarti kunjungan ke petilasan para Wali dan bisa digunakan untuk menyebut 

kunjungan kepada pemimpin suatu kelompok atau golongan (tarekat) dari para 

pnegikutnya. 

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ziarah ke kubur atau tempat yang di 

keramatkan seperti petilasan tokoh yang sudah meninggal dunia seakan-akan dapat 

 
10 Jamhari, “The Meaning Interpreted: The Concept of Barakah in Ziarah”, Journal Studia 

Islamika, Vol. 8, No. 1, 2001, hlm.  87 

11 Nur Syam, Islam Pesisir, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 158 
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menimbulkan kontak sehingga orang yang diziarahi ke petilasannya akan merasa 

tenang dan bahagia.12 Hanya saja para peziarah lebih memaknai bahwa dengan 

dirasakan adanya kontak tersebut akhirnya meyakini bahwa ziarah ke petilasan 

Airlangga akan banyak memperoleh berkah dan keberuntungan. Padahal ziarah 

petilasan raja Airlangga hanya sekedar mendoakan tokoh tersebut agar mereka 

yang masih hidup selalu mengingat akan datangnya kematian disamping 

memperkuat keimanan mereka karena ziarah petilasan adalah suatu perbuatan dan 

tindakan yang baik. 

Pandangan di atas nampak sebagai sebuah realitas keagamaan yang 

mengarah kepada pemaknaan atas suatu pengalaman yang dirasakan atau dialami 

oleh seseorang ketika melakukan ziarah. Pemaknaan tersebut lambat laun akan 

membentuk suatu pola dari konsepsi-konsepsi yang dirasakan atau yang dialami 

sehingga menjadi suatu pemahaman dari pengalaman-pengalaman tersebut. 

Sejalan dengan hal tersebut, Hasan Hanafi13 menyatakan bahwa tradisi merupakan 

sesuatu yang ditransformasikan kepada manusia kemudian menjadi suatu 

pemahaman dan mengarah kepada perilaku kehidupan. 

Tradisi keagamaan dalam bentuk ziarah petilasan umumnya sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun berkembang dan mengakar kuat 

 
12 Nuril Soko Tunggal dan Khoirul Risyadi, Ritual Gusdur dan Rahasia Kewalianya 

(Yogyakarta: Galang Perss, 2010), hlm. 171 

13 Hikmatul Mustagfiroh dan Muhammad Mustaqim, Analisis Spiritualitas Para Pencari 

Berkah (Studi Atas Motivasi Penziarah di Petilasan Sunan Kalijaga Kadilangu Demak,) Jurnal 

Penelitian, Volume 8, N0. 1 Februari, 2014, hlm. 154 
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dikalangan masyarakat jawa terutama kaum umat muslim.14 Ziarah ke petilasan 

para tokoh seolah-olah sedang menyelami hikmah-hikmah kehidupan sesuai 

dengan tuntunan Nabi Muhammad agar selalu mengingat Allah sekaligus momen 

untuk mengintropeksi diri dari perliaku kehidupannya sehari-hari. Namun 

perbedaan-perbedaan dalam tindakan atau perilaku ziarah kadang tercermin 

melalui ekspresi-ekspresi dengan ciri khas mereka masing- masing. Pemaknaan 

atas pengalaman, perasaan, dan pengetahuan yang dialaminya sering menjadi 

pemahaman yang membentuk perilakunya. Jika pemahaman tersebut berpegang 

pada ajaran agama, maka seseorang akan berperilaku sewajaranya sesuai dengan 

ajaran agama. Tapi jika didasarkan pada tradisi-tradisi para leluhur atau nenek 

moyang terdahulu maka tidak menutup kemungkinan pemahamannya akan 

memiliki makna yang berbeda. 

Tradisi ziarah di petilasan raja Airlangga juga telah melahirkan tingkat 

pengetahuan, pengalaman dan pemahaman yang kadang kala berbeda-beda. 

Terlebih lagi petilasan tersebut tidak memiliki tulisan sejarah secara komprehensif. 

Namun demikian keberadaan petilasan tersebut masih tetap dikunjungi atau 

diziarahi oleh masyarakat, meskipun awal mulanya keberadaan petilasan ini 

tersebar melalui cerita-cerita yang berkembang dari mulut ke mulut. 

Dalam proses sosial masyarakat desa Adan-Adan, pengalaman, perasaan 

pikiran-pikiran dan tindakan biasanya memiliki makna subyektif sehingga dapat 

 
14 Hikmatul Mustagfiroh dan Muhammad Mustaqim, Analisis Spiritualitas Para Pencari 

Berkah (Studi Atas Motivasi Penziarah di Petilasan Sunan Kalijaga Kadilangu Demak) Jurnal 

Penelitian, Volume 8, N0. 1 Februari, 2014, hlm. 154 
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diterjemahkan secara internal dalam dirinya dan membentuk pola kepercayaan 

tersendiri. Pengalaman, pengetahuan dan pemahamannya tersebut kemudian akan 

terkonsepsi secara baik, terutama ketika niat hajat peziarah itu terpenuhi. Oleh 

karena itu, pengalaman-pegalaman tersebut tidak menutup kemungkinan untuk 

tidak diceritakan pada orang lain melalui tindakan dan interaksi, sehingga konsepsi 

mengenai eksistensi petilasan-petilasan atau tempat yang keramat kemudian akan 

menciptakan suatu tatanan sistem simbol yang terorientasi pada suatu tindakkan 

atau perilaku bagi individu untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. 

Beberapa tradisi tertentu yang ditransformasikan menuju tradisi yang 

dinamis akan menegakkan kesadaran historis dan kesadaran praksis.15 Dalam 

tradisi ziarah, baik ziarah ketempat keramat atau ziarah petilasan tampak adanya 

perilaku atau tindakan yang sangat beragam. Perilaku tersebut tentu tidak serta 

merta muncul begitu saja, tetapi perilaku itu terjadi karena telah dibentuk dari 

suatu pemaknaan atas pemahaman tentang sejarah, pengalaman, pengetahuan, dan 

atau cerita-cerita yang berkembang dari orang lain. 

Proses sosial dalam sebuah tradisi keagamaan masyarakat, lambat laun akan 

menimbulkan realitas yang dapat ditafsirkan oleh individu karena memiliki makna 

subyektif bagi mereka. Tradisi tersebut kadang-kadang tidak hanya diterima begitu 

 
15 Awalnya, Islam melarang tradisi ziarah kubur, karena saat itu masyarakat Islam baru saja 

terbebas dari peribadatan kepada berhala. Akan tetapi larangan tersebut kemudian telah di nasakh 

(ditiadakan). Sebagaimana Sabda Rasulallalah SAW, “Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur. 

Kemudian aku menyuruhmu berziarah, karena ziarah mengingatkan kalian akan hari akhirat” HR. 

Muslim. 
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saja sebagai sebuah kenyataan sosial oleh anggota masyarakatnya. Akan tetapi 

harus melalui suatu proses yang berasal dari pikiran-pikiran, pengalaman, 

pemahaman dan tindakan-tindakan mereka sehingga dapat dipelihara sebagai 

suatu “yang nyata” oleh pikiran dan tindakan tersebut.16 

Menurut Durkheim, tidak mungkin ada masyarakat tanpa perasaan fisik dan 

kognitif tentang dunia sakral di mana polaritas sakral telah menjadi bagian utama 

dalam pemikiran dan kebudayaan manusia sepanjang sejarahnya.17 Oleh karena 

itu, dapat dikatakan bahwa manusia bukanlah produk dari nenek moyang semata, 

melainkan produk dari kebiasaan-kebiasaan sosial. Kendati demikian, sebagai 

suatu tradisi yang sudah merasuk jiwa serta pikiran manusia cepat atau lambat 

tradisi itu akan membentuk ligitimasi keyakinan dan kepercayaan terhadap dunia 

yang sakral atau keramat. 

Tradisi ziarah di petilasan raja Airlangga di Desa Adan-Adan, Kecamatan 

Gurah, Kabupaten Kediri, telah memperlihatkan adanya kebiasaan-kebiasaan 

sosial serta keragaman pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda sesuai 

dengan tingkat kesadaran historis, eidetis, dan kesadaran praksisnya. Terlebih lagi 

petilasan raja Airlangga tersebut tidak dapat dikunjungi setiap hari. 

Dalam tradisi keagamaan masyarakat lokal desa Adan-Adan, ziarah tempat 

keramat merupakan salah satu tradisi yang paling menonjol karena ziarah ini dapat 

dilakukan oleh hampir semua lapisan masyarakat tampa batas waktu yang tidak 

 
16 Nur Syam, Islam Pesisir, (Yogyakarta: LkiS, 2011), hlm. 249 

17 Peter L. Berger and Thomas Luckmann, The Social Constuction of Reality A Treatise in 

The Sociology of Knowledge (New York: Doubleday & Company 1966), hlm. 70 
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ditentukan bahkan dapat dikunjungi setiap harinya, tidak terkecuali di petilasan 

raja Airlangga di desa Adan-Adan. Dalam pandangan NU, tradisi adalah perilaku, 

kebiasaan, dan aturan-aturan tidak tertulis yang dipegang oleh para Kyai NU. 

Tradisi juga mengandung sejumlah kompleksitas atau konsepsi tentang ide, 

gagasan, nilai-nilai, moral dan peraturan wujud ideal dari kebudayaan yang 

sifatnya abstrak dan terdapat dalam alam pikiran manusia.18 Karena keberadaan 

para ulama (wali) atau tokoh masyarakat lainnya diyakini oleh masyarakat sebagai 

tokoh mata rantai penyambung ajaran Islam sampai kepada ajaran Nabi.19 

Rasulallah Saw pernah bersabda:  

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak 

mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu 

maka barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian 

yang banyak” (H.R. At- Tirmidzi dari Abu Ad-Darda R.A). 

Keberadaan petilasan raja Airlangga akan mendorong lahirnya tradisi 

keagamaan dan kebudayaan masyarakat desa Adan-Adan. Tradisi keagamaan dan 

Kebudayaan tersebut terjadi melalui proses sosial baik secara tindakan maupun 

interaksi. Proses sosial ini sebagai tahap awal untuk mengasosiasikan sebuah 

praktik keberagamaan peziarah terhadap suatu objek tertentu yang dinilai keramat 

 
18 Arti kata wangsit dalam KBBI adalah pesan (amanat) gaib. Misalnya, “menurut wangsit 

yang diterimanya, benda itu harus disimpan dalam keraton”. 

19 Hikmatul Mustagfiroh dan Muhamad Mustaqim, Analisis Spiritualitas Para Pencari 

Berkah (Studi Atas Motivasi Peziarah di Petilasan Sunan Kalijaga Kdilangu Demak, Jurnal 

Penelitian, Vol. 8. No. 1 Febrari, 2014, hlm. 155 
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atau suci seperti petilasan Raja, para Waliyullah, Masjid, Sumur dan lain 

sebagainya. Meskipun seorang ulama atau tokoh raja itu telah meninggal dunia, 

tetapi aura kesuciannya diyakini akan tetap bersemayam di dalam petilasannya. 

Dalam tradisi-tradisi keagamaan, kadang terdapat proses-proses ritual atau 

tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan seperti menyiapkan bunga rampai, 

sesaji, makanan, air bersih, dan lain-lain. Disamping melakukan zikir, doa, 

membaca solawat, dan sebagainya. Dalam tradisi-tradisi tersebut terdapat pula 

doa-doa yang biasa dibaca dalam ibadah, termasuk upacara jenazah sewaktu akan 

diberangkatkan ke petilasan.20 Sementara itu, sebagai salah satu tujuan dalam 

melakukan ziarah petilasan adalah untuk mengingat adanya kematian, tujuan 

tersebut sebagai cerminan dari adanya asumsi-asumi yang dianggap sebagai 

perbuatan syirik21 di sekitaran petilasan atau kuburan, karena syirik merupakan 

perbuatan yang sangat dimurkai Allah Swt.22 Imam Syaukani mengatakan 

tawassul kepada Nabi Muhammad Saw ataupun kepada yang lain (orang shaleh), 

baik pada masa hidupnya maupun setelah meninggal adalah merupakan ijma. 

Tradisi keagamaan dalam bentuk ziarah petilasan raja Airlangga di Desa 

Adan-Adan, juga telah memperlihatkan praktik keagamaan yang tentunya 

disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam seperti bertawassul, berwasilah, wirid 

 
20 Clifford Geertz, The Interpretation of Culture, (New York: Basic Books, 1970), hlm.  91 

21 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Agama Kajian Tentang Perilaku Institusional dalam 

Beragama Persis dan Nahdlatul Ulama, (Bandung; Refika Aditama, 2007), hlm. 25 

22 Zada dan A.  Fawaid Sjadzili Terj, Nahdlatul Ulama:  Dinamika Ideologi dan Politik 

Kenegaraan (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 131 
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atau berdzikir, berdoa dan lain- lain. Para peziarah melakukan tawassul bukanlah 

meminta kekuatan orang yang telah mati atau yang masih hidup, tetapi 

berperantara pada kesalehan seseorang atau kedekatan derajatnya kepada Allah 

karena kedekatan dan ketakwaan mereka tetap abadi walaupun mereka telah 

meninggal dunia.23 Karena itu, tradisi ziarah nampaknya sulit dihilangkan dalam 

budaya kepercayaan masyarakat lokal. Bahkan tradisi ziarah sudah menyatu 

dengan sangat baik dalam kehidupan setiap anggota masyarakat. 

Harus diakui bahwa petilasan para tokoh atau orang suci selalu dibanjiri oleh 

para peziarah sebagai tempat ritual keagamaan mereka dengan cara bertawassul 

atau berwasilah hingga melakukan wirid, membaca doa, membaca Yasin, 

Istigozah, dan berzikir. Selain itu, ada pula petilasan yang dijadikan sebagai pusat 

alternatif kegiatan keagamaan seperti pengajian akbar, kahtmul al-Qur’an, atau 

peringatan hari-hari besar Islam. Petilasan yang dijadikan sebagai pusat alternatif 

kegiatan keagamaan tersebut biasanya petilasan seorang tokoh atau ulama yang 

terletak disekitaran pondok pesantren, masjid bahkan berdampingan dengan 

gedung-gedung sekolah. Tetapi petilasan Raja Airlangga bukanlah petilasan yang 

letaknya bersebelahan dengan pondok pesantren atau masjid seperti yang 

disebutkan di atas. 

Petilasan Raja Airlangga adalah petilasan yang memiliki lahan yang cukup 

luas hingga mampu menampung ratusan peziarah dan memenuhi sebahagian 

 
23 Dadang Khamad, Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama 

(Bandung, Pustaka Setia, 2000), hlm. 16 
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proses ritual keagamaan seperti berzikir, berdoa, tawassul, atau berwasilah, 

membaca Yasin, dan sholawat Nabi. Hanya saja petilasan Raja Airlangga tidak 

berdampingan dengan pondok pesantren, masjid, dan gedung-gedung sekolah 

sebagaimana yang disebutkan di atas. Berarti tidak semua petilasan, makam atau 

tempat keramat selalu berdampingan dengan pondok pesantren, masjid atau 

gedung-gedung sekolah. Tetapi petilasan Raja Airlangga terletak di tengah-tengah 

tepatnya di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. 

Dalam pandangan Islam, ziarah memang dianjurkan sebagai bagian dari cara 

manusia untuk mengingat akan adanya kematian. ‘Abd al-Haqq al-Isybili 

menyatakan bahwa ziarah merupakan suatu sunnah yang diharuskan (sunnah 

wajibah). Akan tetapi tidak dengan cara-cara yang berlebihan seperti meluapkan 

emosi keagamaan yang mengarah pada perbuatan-perbuatan syirik. Misalnya; 

salah seorang peziarah yang menyebutkan bahwa tradisi ziarah itu perbuatan baik. 

Maka setiap kebaikan itu akan ada ganjaran yang diberikan oleh Allah kepadanya. 

Ziarah di petilasan Raja Airlangga adalah agar mengingatkan kita pada akhirat, 

kematian, atau memberikan pelajaran (ibrah). Karena ziarah termasuk cara kita 

mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasulallah dan sahabatnya. Secara 

umum tradisi ziarah itu boleh dilakukan oleh setiap orang kapan saja. Tidak 

terkecuali mereka yang melakukan ziarah dengan tujuan berbuat syirik maka itu 

dilarang dalam ajaran Islam. 

Hubungan manusia dengan ulama’ adalah hubungan yang didasari dengan 

dimensi keagamaan dan dimensi sosial. Dimensi keagamaan adalah suatu 

hubungan yang dilaksanakan atas dasar ajaran agama, seperti ketaqwaan dengan 
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cara berwasilah atau tawassul.24 Walaupun pandangan umat Islam tentang 

tawassul kepada para Waliyullah masih belum dapat disepakati seutuhnya. Hal ini 

akibat dari cara pandang mereka yang berbeda-beda. 

Sebagian kalangan menyebutkan tawassul itu tidak ada masalah, namun 

sebagian lainnya mengatakan kunjungan seperti ini bisa merusak akidah, terutama 

menyangkut keterkagumannya dengan cara yang “berlebihan” terhadap karomah 

yang dimiliki para kekasih Allah tersebut. Memang mengenai al-wasilah tidak 

cukup banyak dijumpai di dalam al-Qur’an. Namun ada beberapa ayat saja yang 

menjelaskan tentang wasilah tersebut. Para Imam mazhab, nampaknya berbeda 

pendapat tentang ziarah petilasan. Misalnya; mazhab yang berpendapat antara 

wajib (menurut beberapa ulama Malikidan Zhahiri), sedangkan mendekati wajib 

(menurut ulama Hanafi), sunnah mandūbah (menurut ulama Syafi.’idan Hanbali). 

Kendati demikian, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum ziarah bagi 

permpuan adalah makruh. 

Tradisi telah menjadi bagian dari identitas masyarakat dengan ragam cara 

yang khas sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka. Tradisi ini terdiri 

atas perilaku, kebiasaan, atau khazanah dan wawasan yang dipahami secara turun 

temurun yang juga bersumber dari ajaran nenek moyang mereka. Shils, 

menyatakan bahwa masyarakat tidak akan pernah menjadi masyarakat jika 

keterkaitannya dengan masa lalunya kosong. Oleh karena itu kaitan antara masa 

 
24 Bruce C Wearne, Exegetical Exploration: Parson’s Convergence Concept, The American 

Socioloist, Vol. 44, Nomor 3, September 2013, (pp. 233-244), Published by: Springer.  

http://www.jstor.org/stable/42635360 (diakses pada tanggal 05, Juli 2020). 
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kini dengan masa lalu adalah basis tradisi. tradisi adalah segala sesuatu yang 

dilahirkan dan tersalurkan kepada generasi- generasi baik pada masa lalu hingga 

masa kini. 

Tradisi ziarah petilasan adalah tradisi keagamaan masyarakat yang disebut-

sebut sebagai warisan budaya leluhur mereka. Sebelumnya, banyak pula 

penjelasan tentang tradisi ziarah sebagai warisan nenek moyang terdahulu. Praktik 

keagamaan dalam bentuk ziarah di petilasan keramat Raja Airlanggaselain dengan 

pola tindakan yang dipraktikan sesuai dengan ajaran syari’at Islam, juga ada 

sebagiannya yang tampak melakukannya dengan pola tradisi lama mereka yang 

masih dipengaruhi oleh budaya leluhurnya. 

Pengertian tradisi dalam konteks yang paling sederhana sebenarnya dapat 

dikatakan sebagai bagian dari warisan sosial budaya yang hanya memenuhi syarat 

ketika masih bertahan hidup hingga masa kini. Misalkan dengan melihat kembali 

masa lalu terhadap adanya bangunan-bangunan kuno bersejarah, bangunan istana, 

tembok kota abad pertengahan, bangunan candi, puing kuno, dan lainnya yang 

merupakan warisan peninggalan masa lalu. Sedangkan dari segi gagasan, di 

dalamnya memuat kepercayaan, keyakinan, norma, nilai, simbol, aturan, dan 

ideologi yang merupakan suatu sistem dan harus bisa dipastikan sebagai unsur 

yang berpengaruh terhadap perilaku serta pikiran sehingga dapat menggambarkan 

makna secara khusus dan meligitimasi masa lalunya. Contoh kecil dari tradisi 

pertama yang lahir melalui pemikiran adalah mengenai gagasan kuno demokrasi, 

keadilan, teknik perdukunan, dan resep masakan kuno. Sedangkan dalam gagasan 
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baru adalah sesuatu yang diyakini dan berasal dari masa lalu sehingga dapat 

diperlakukan secara khidmat.25 

Gambaran di atas, menjelaskan tentang proses sosial yang memuat pikiran- 

dan tindakan manusia atas suatu objek yang diyakini mempunyai kekuatan 

spiritual. Petilasan keramat Raja Airlangga merupkan salah satu bukti sejarah yang 

telah dimiliki oleh masyarakat Kediri, khususnya masyarakat Desa Adan-Adan 

karena adanya bangunan fisik seperti masjid kuno yang letaknya tidak jauh dari 

petilasan Raja Airlangga’, sumur yang dibuat oleh Raja Airlanggadan warisan-

warisan peninggalan sang Wali seperti al-Qur’an, alat shalat, mangkok tanah, 

lampu dan lain sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ziarah di petilasan raja Airlangga 

adalah tradisi yang dapat dilihat sebagai benda material dengan memperlihatkan 

kehidupan masa lalunya. Oleh karena itu, petilasan dapat dikatkan sebagai simbol 

keagamaan sehingga dalam Islam muncul menjadi tradisi keagamaan masyarakat. 

Adapun dari sisi gagasan, petilasan memuat kepercayaan serta keyakinan bahwa 

ziarah petilasan juga mengandung makna tersendiri bagi para peziarah. Oleh 

karena itu, para peziarah tentu akan melakukan penafsiran- penafsiran makna 

sesuai dengan motif atau tujuan tertentu sehingga saat motif atau tujuan tersebut 

dapat terwujud maka ia akan meligitimasi tradisi ziarah sebagai suatu kegiatan 

 
25 Karmanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

UI, 1993), hlm. 85-86 
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keagamaan yang mengandung makna luar biasa sehingga cepat atau lambat 

tindakan itu akan dilakukan secara intensional. 

Namun penting untuk diketahui bahwa tradisi-tradisi yang dipahami secara 

oral history (cerita dari mulut ke-mulut) melalui bahasa lisan, sebenarnya memiliki 

sifat yang terbatas pada ungkapan fakta-fakta sejarah dibanding dengan tradisi 

yang diketahui atau dipahami melalui tulisan-tulisan, naskah, buku, dan lain 

sebagainya karena akan lebih luas wawasan pengetahuan dan pemahamanya. 

Meskipun demikian, sebuah tradisi yang berkembang dan diketahui berdasarkan 

lisan seringkali digunakan untuk mengobjektivikasi pengalaman-pegalaman 

individu terhadap orang lain dari sesuatu yang diketahuinya, padahal ia sangat 

terbatas ruang lingkup penerimaannya bahkan terbatas jangka waktunya. 

Tradisi ziarah petilasan Raja Airlanggajuga diyakini mempunyai keramat 

yang luar biasa oleh masyarakat Kediri khususnya masyarakat Desa Adan-Adan. 

Tentang salah satu keramatnya adalah keunikan di luar batas kemampuan manusia 

biasa. Selain itu, kebanyakan masyarakat yang datang ziarah karena mereka 

pernah bernazar atau berjanji untuk berziarah ke petilasan tersebut sehingga 

mereka datang berziarah hanya sekedar untuk memenuhi janji atau nazarnya saja.26 

Tidak dapat dipungkiri bahwa ziarah telah menjadi bagian dari serangkaian 

aktivitas keagamaan masyarakat di belahan dunia Islam.27 Ritual ziarah ini hanya 

sebatas ritual yang disunnahkan bahkan tidak menjadi keharusan bagi setiap orang 

 
26 Billah, dkk, Kelas Menengah digugat (Jakarta: Fikahati Aneska, 1993), hlm. 43 

27 Peter L. Berger, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial, (Jakarta: LP3ES, 1991), 

hlm. 157 
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muslim, namun tidak sedikit dari kalangan muslim yang justru menjadikannya 

sebagai proses ritual yang sangat penting dengan salah satu tujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Swt, terlebih ketika berziarah ke petilasan para 

ulama atau orang suci yang dianggap mulia. 

Sebagian besar budaya masyarakat Islam di Indonesia tentang ziarah telah 

mewarnai kehidupan sosial keagamaan dengan beragam motivasi yang khas dan 

unik sesuai dengan proses sosial yang dilaluinya dalam dunia lingkungannya. 

Suatu budaya yang terdapat dalam masyarakat akan hidup dan berkembang jika 

secara intensional dapat dilakukan dengan baik oleh setiap anggota 

masyarakatnya. Tetapi suatu tradisi akan hilang jika tidak dihidupkan atau 

dilestarikan dengan baik. 

Ziarah tempat keramat atau petilasan akhirnya muncul sebagai tradisi 

keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang mengandung unsur kebudayaan 

dan kebudayaan tersebut akan membentuk struktur. Setiap struktur akan memberi 

makna dan dalam struktur tersebut terdapat unsur yang hakiki secara partikular 

sehingga cenderung menjauhi pertentangan-pertentangan atau perselisihan yang 

ada. Struktur dalam kebudayaan seperti ini biasanya akan bertahan sangat lama, 

dan bukan seperti kehidupan manusia yang senantiasa berubah. Kadang manusia 

yang hidup dalam sebuah masyarakat tidak menyadari bahwa masyarakat juga 

memiliki struktur. 

Pelestarian suatu tradisi atau budaya sebagai aktivitas keagamaan 

masyarakat lokal, baik dari masa lalu hingga masa kini tentu akibat dari adanya 

proses sosial yang terjadi dalam perkembangan hidup manusia. Tradisi timbul oleh 
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berbagai kebiasaan- kebiasaan yang dapat dijalankan oleh masyarakat secara 

kontinuitas dan berulang- ulang. Selain itu, suatu peristiwa yang terjadi pada 

seorang yang dinilai suci (mulia) acapkali diasumsiakan sebagai sesuatu yang 

sakralitas sehingga akan dikeramatkan menjadi suatu objek suci karena berbagai 

kelebihan yang dimilikinya. Demikian halnya, dengan berbagai kejadian atau 

pertistiwa yang pernah terjadi pada Raja Airlangga sebagaimana yang dijelaskan 

sebelumnya. Oleh karena itu, melalui proses sosial kehidupan masyarakat tradisi 

ziarah di petilasan keramat Raja Airlangga juga terjadi dan muncul sebagai 

aktivitas keagamaan masyarakat di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, dan 

umumnya masyarakat Kabupaten Kediri.  

 

3. Praktik Keagamaan Sebagai Pemahaman Masyarakat Tentang 

Petilasan 

Realitas kehidupan masyarakat adalah sebuah kenyataan dinamis yang 

meliputi ragamnya cara pandang dan variasi perilaku yang walaupun realitas 

tersebut seakan-akan dikotomi melalui kenyataan lain, sebab manusia adalah 

creator dalam kehidupan sosial yang potensial ketika melakukan satu tindakan 

yang disesuaikan dengan hasratnya masing-masing. Hanya saja perilaku individu 

tersebut tidak akan lepas dari norma-norma sosial dalam kehidupan 

masyarakatnya. Dengan berlakunya sistem hidup masyarakat yang berbudaya, 

secara tidak langsung potensi individu itu akan terjebak pada kehidupan normatif 

sehingga dapat menahan proses dinamis dari berbagai potensi individual yang 

dimaksud. 
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Dalam setiap praktik keagamaan, seseorang telah dibentuk melalui norma- 

norma kehidupan masyarakat, tapi bukan berarti potensi individu secara kultural 

dapat diabaikan begitu saja. Karena potensi kultural individual justru 

diadaptasikan dan diitegrasikan secara sosialistik sehingga menjadi sistem sosial 

yang membentuk simbolik dan dapat diterima hingga menjadi citra khas 

masyarakat tertentu. Praktik keagamaan seseorang, mungkin saja telah menjadi 

personifikasi institusional yang merepresentasikan madzhab tertentu. Karena bisa 

saja suatu pola tindakan sosial keagamaan seseorang muncul bukan semata-mata 

hasil pemahaman individu terhadap sumber ajaran Islam semata, tetapi bisa dari 

faktor genetis, ideologis, sosiologis, dan intelektualitas yang telah dibangun lama 

secara turun-temurun.28 

Praktik keagamaan seperti ziarah petilasan Raja Airlangga misalnya; bahwa 

tidak terbantahkan dengan adanya faktor-faktor secara sosiologis dan ajaran dari 

nenek moyang mereka terdahulu selain dari intelektual keagamaan yang 

bersumber dari syari’at Islam. Karena itu, ziarah di petilasan keramat tersebut 

dapat dipastikan bahwa tidak semua masyarakat melakukan ziarah atau 

berkunjung di petilasan tersebut secara keseluruhannya dibangun atas dasar ajaran 

syari’at Islam. Dalam konteks ini, sebagian besar peziarah menyatakan bahwa 

tradisi ziarah di petilasan keramat Raja Airlangga sesungguhnya dibentuk melalui 

pemahaman atau pengetahuan yang telah lama dipraktikkan oleh leluhur mereka 

 
28 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Adul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Ibadah, terj. 

Kamran As’at Irsyady, dkk (Jakarta Amzah, 2010), hlm. 145 
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hingga diceritakan kepada semua generasi-generasi beriktunya.29 Meskipun 

demikian, praktik atau perilaku ziarah yang dibarengi dengan pemahaman dan 

pengalaman bisa saja berbeda- beda, intinya para peziarah memiliki niat atau 

keinginan yang sama. Misalnya; memperoleh berkah, dimudahkan rezkinya, 

memohon agar sembuh dari penyakit, mendapat jodoh dan lain sebaginya. 

Dinamika dari tindakan atau perilaku keagamaan tersebut lambat laun akan 

membentuk kebudayaan dan saling mempengaruhi yang disebabkan oleh tingkat 

kesamaan tujuan yang ingin dicapai, terlebih jika diperkuat dengan hubungan 

fungsional dan pilihan sosial yang teruji serta generalisasi kepentingan 

transformatif dan stabilitas untuk dijadikan sebagai norma-norma kehiduapn 

dalam masyarakat. Hanya saja, secara logika perilaku atau praktik keagamaan 

yang berbeda-beda dengan kesepakatan sosial normatif akan berpotensi mengarah 

pada konflik hingga berakhir pada penolakan dari sistem sosial yang telah lebih 

dulu ada. 

Budaya baru sekalipun logis, tapi jika diakui sebagai bentuk penyimpangan 

dari kemampan kultural yang telah akut, walaupun dapat memberikan dampak 

secara positif atau bisa lebih menguntungkan, tetapi karena budaya sosial yang 

berlaku telah dirasakan manfaatnya, maka penerimaan terhadap budaya baru pun 

tidak segampang yang diharapkan, karena membutuhkan waktu yang cukup lama, 

 
29 Lior dan Guillot Terj. Ziarah dan Wali di Dunia Islam, (Jakarta: Komunitas Bambu, 

2010), hlm. 6 
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disamping dengan sistem yang mampu meyakinkan harapan masyarakat yang 

bersangkutan, sekalipun sistem sosialnya justru akan menjadi semakin kuat 

dengan nilai-nilai religius atas ajaran agama, yang dapat diinternalisasikan secara 

sistematis dan kontemplatif, karena memuat konsekuensi tertentu seperti pahala 

dan sanki, baik secara sosial maupun metafisika.30 

Kita menyadari sepenuhnya bahwa ajaran agama sangat berpengaruh dalam 

menyatukan persepsi kehidupan masyarakat mengenai semua harapan hidup. 

Agama juga menjadi bagian dari sistem budaya, dalam artian agama adalah 

tuntunan yang selalu difungsikan sebagai kerangka penafsiran tindakan manusia.31 

Selain itu, agama juga menjadi sistem simbol yang berguna untuk memperkuat 

suasana batin pada diri manusia dengan memformulasikan konsepsi tentang 

tatanan sosial atas tujuan-tujua tersebut sehingga menjadi realistis. 

Setiap objek atau simbol suci32 biasanya akan terinternalisasi dalam sebuah 

tradisi masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai tradisi keagamaan. Setiap 

tradisi keagamaan membentuk simbol-simbol suci yang dengannya seseorang 

akan selalu menjalankan serangkaian perilaku atau tindakan dalam rangka 

menumpahkan rasa keyakinan mereka melalui suatu pola dalam melakukan ritual, 

penghambaan dan penghormatan. Praktik keagamaan antara seseorang dengan 

yang lainnya kadang tidaklah sama. Kecuali mereka yang dibentuk pemahaman 

 
30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta, 2011, hlm. 289 

31 Henri Chambert-Loir and Claude Guillot, Ziarah dan Wali di Dunia Islam, Terj, Jean 

Couteau dkk, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 25 

32 Nur Syam, Islam Pesisir, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 252 
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dan pengetahuannya atas dasar ajaran agama yang kuat sehingga dapat dilihat dari 

cara yang dipraktikannya dalam menjalankan ritual-ritual keagamaanya. Akan 

tetapi ada anggota masyarakat yang kadang-kadang kurang memahami atau 

mengetahui ajaran agama sehingga ada kecenderungan berperilaku dengan nuansa 

tradisionalnya akibat dari masih adanya pengaruh tradisi nenek moyang mereka 

terdahulu. 

Berbicara mengenai praktik keagamaan yang terjadi pada petilasan-petilasan 

tokoh, selain dari yang diakibatkan oleh pemahaman atas dasar tradisi lama 

meraka, petilasan keramat juga acapkali dinilai sebagai simbol suci. Misalnya; 

ketika berbicara mengenai petilasan secara umum, maka ia memunculkan konsepsi 

khusus terhadapnya dan menjadi kurang menarik perhatian seseorang atau 

sekelompok orang yang mendengarnya. Tetapi ketika bicara petilasan raja atau 

petilasan orang suci, ia akan berubah menjadi simbol yang dapat dikonsepsikan 

sebagai suatu petilasan keramat. Gambaran ini menunjukkan posisi petilasan 

sebagai suatu simbol hingga kemudian masyarakat akan memperlakukan simbol 

itu melalui pola tindakan atau perilakunya sesuai dengan pengetahuannya yang 

tertuang melalui representasi kongkrit terhadap petilasan tersebut. Maka, simbol 

akan terinternalisasi dalam individu dan masyarakat. 

Dalam pola budaya masyarakat (sistem-sistem simbol) terdapat karakter 

yang kuat bahkan menjadi sumber informasi eksternal sehingga memuat konsepsi 

terhadap apa yang dapat diterjemahkan secara internal. Karena itu, seseorang atau 

masyarakat akan selalu membutuhkan konsepsi-konsepsi tersebut secara internal 

dari apa yang dilihat atau dirasakannya melalui proses simbol secara eksternal. 
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Simbol-simbol itu kemudian akan membentuk suatu perasaan, hasrat dan tujuan 

yang kuat yang cenderung bertahan dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk itu, 

petilasan atau tempat keramat merupakan simbol suci, sehingga membuat 

masyarakat dapat terinternalisasi dengan baik melalui disposisi aktivitas-aktivitas 

ziarah. Posisi ini sesungguhnya bagian dari tujuan peziarah yang berupa 

kecenderungan dimana seseorang mampu melakukan tindakan-tindakan tertentu. 

Para peziarah yang melakukan kunjungan ke petilasan Raja Airlangga bukan 

semata-mata dikarenakan tingkat pengetahuan atau pemahaman mereka yang 

bersumber dari ajaran Islam sepenuhnya, tetapi mereka melakukan ziarah karena 

warisan dari nenek moyangnya,33 misalnya; ia datang berziarah karena tradisi dari 

nenek moyangnya, tradisi ziarah ini terus dipraktikkan oleh orang tuanya hingga 

ke anak-anak mereka. Nampaknya agak sulit bagi mereka memberikan jawaban 

ketika diwawancarai mengenai sumber pengetahuan dan pemahaman mereka 

terhadap teks- teks suci tentang perilaku ziarah, dan mereka cenderung menjawab 

secara gamblang bahwa ziarah ke petilasan raja atau tokoh ulama adalah tradisi 

nenek moyangnya, tanpa memberikan penjelasan lebih luas yang berkaitan dengan 

teks-teks suci tentang perilaku ziarah di petilasan keramat tersebut. 

Pola tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, telah menjadi 

realitas sosial keagamaan dimana struktur fungsionalismenya tentang tindakan 

tersebut dapat dilihat berdasarkan organisme, personalitas, sistem sosial, dan 

 
33 Syekh Ja’far Subhani, Tawassul Tabarruk Ziarah Petilasan Karamah Wali Kritik Sanad 

Atas Faham Wahabi, (Bandung: 1995), hlm. 47 
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sistem kultural. Keempatnya tersusun dalam urutan sibernetika (cybernetic orders) 

dan dalam pandangan seorang sosiolog, seperti Parsons adalah sejumlah faktor 

atau unsur yang dapat mengendalikan tindakan-tindakan manusia.34 Praktik 

keagamaan dalam bentuk ziarah kubur atau ziarah petilasan keramat, khususnya 

ziarah petilasan keramat Raja Airlangga di Desa Adan-Adan, Kabupaten Kediri 

sesungguhnya telah memenuhi keempat bagian dari teori di atas. Artinya, sistem-

sistem yang disebut sebagai unsur pengendalian tindakan manusia tersebut telah 

memiliki nilai-nilai, norma-norma serta aturan hidup manusia sesuai dengan 

situasi dan kondisi sosial lingkungannya. 

Munculnya tradisi keagamaan dalam bentuk praktik ziarah di petilasan 

keramat Raja Airlangga juga akibat dari adanya pengaruh secara kultural yang 

ditransformasikan melalui kepercayaan, ide, pemahaman, pengetahuan, nilai, dan 

simbol-simbol. Atas dasar itu, tindakan ziarah menjadi suatu tradisi atau budaya 

yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Kediri, khususnya masyarakat 

di desa Adan-Adan. Perilaku ziarah petilasan akan tercermin melalui tindakan atas 

pengetahuan yang telah memberikan makna-makna kongkrit dalam dirinya. 

Dalam hal ini, masyarakat yang melakukan ziarah di petilasan keramat yang 

oleh sebagian besar peziarah tersebut menganggap tradisi itu sebagai tradisi yang 

pernah dijalankan oleh orang-orang terdahulu, misalnya, ia melakukan ziarah di 

petilasan keramat Raja Airlangga karena ajaran dari orang tuanya. Menurutnya 

 
34 Syahdan, Ziarah Perspektif Kajian Budaya (Studi Pada Situs Petilasan Mbah Priuk Jakarta 

Utara), Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume, 13, No. 1 Juni 2017. 
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ziarah ke petilasan Airlangga adalah perbuatan yang baik karena petilasan seorang 

Tokoh Raja. Oleh karena itu, jika ziarah ke petilasan atau tempat keramat tersebut 

biasanya doa-doa yang dipanjatkan cepat dikabulkan. 

Praktik keagamaan di petilasan keramat tersebut sebenarnya diperoleh 

melalui proses sosial dari berbagai sistem pemahaman yang telah ditanamkan dari 

generasi ke generasi. Tindakan tradisional ini akhirnya telah membudaya atau 

terkulturasi sehingga mereka secara terus-menerus dapat menjalankan tradisi 

ziarah di petilasan atau tempat keramat tersebut. Seperti halnya masyarakat 

setempat dan umumnya masyarakat Kediri dalam mempraktikkan tradisi ziarah di 

petilasan keramat raja Airlangga yang juga terkadang nampak cara-cara yang 

masih tradisional. 

Adanya peziarah yang kadang kala memanfaatkan material-material yang 

ada disekitaran petilasan seperti mengambil kerikil atau tanah disekitar petilasan 

untuk kepentingan tertentu, adalah suatu jenis tindakan yang sudah membudaya 

karena orang-orang sebelum mereka pernah melakukan hal yang sama. Karena itu, 

tradisi ini melekat pada masyarakat sebab pengalaman mereka telah banyak 

memperoleh keberkahan dari praktik ziarah petilasan tersebut. 

Sementara itu, jenis tindakan yang dipengaruhi oleh pemahaman, perasaan, 

dan emosi adalah suatu jenis tindakan yang biasanya agak sulit dapat dipahami 

karena kurang rasional. Dalam tindakan ini peziarah tidak lepas dari adanya niat 

dari hati peziarah saat melakukan ziarah. Selain itu, ada pula jenis tindakan yang 

kadang-kadang sulit dinilai apakah cara-cara yang dipilihnya adalah cara yang 

tepat atau bahkan lebih tepat dari cara mencapai tujuannya. Dalam tindakan ini, 
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tujuan dari cara-cara yang ingin dicapai nampaknya agak susah untuk dapat 

dibedakan. Akan tetapi, tindakannya dibilang cukup rasional karena pilihannya 

memuat cara-cara yang sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan ini 

bisa disebut rasional karena dapat dipertanggung jawabkan untuk dimengerti dan 

dipahami. 

Dalam praktiknya, tampak suatu tindakan-tindakan rasional dan irasional. 

Misalnya; seseorang yang berkunjung ke petilasan Raja Airlangga, bersama 

keluarga dan sanak saudaranya karena motif dari adanya konflik dalam rumah 

tangga. Tujuan ziarah ke petilasan Raja Airlangga, tidak lain karena 

mengharapkan ketentraman dalam rumah tangganya. Biasanya peziarah akan 

mengundang tokoh agama atau juru kunci sebagai pemimpin doa untuk melepas 

bala’ yang dihadapinya, selain itu mereka melakukan tawassul atau berwasillah 

termasuk berdoa dan berzikir. Tapi sebenarnya, tindakan ini, antara tujuan dan cara 

yang dilakukan dirasa tidak sinkron. Meskipun cenderung bersifat rasional 

dikarenakan tujuannya, sebab petilasan merupakan tempat suci dan cocok untuk 

menghadirkan suasana tenang. 

Selain itu, terdapat pula suatu jenis tindakan sosial murni, yaitu suatu 

tindakan pelaku yang tidak sebatas menilai cara yang baik dalam mewujudkan 

tujuannya tetapi memilih dan menentukan nilai dari tujuan tersebut. Meskipun 

demikian tujuan dalam tidakan secara murni ini tidak absolut karena sewaktu-

waktu bisa saja menjadi suatu cara untuk tujuan lain selanjutnya. Artinya ketika 

aktor berekspresi dengan cara yang rasional maka dengan mudah dapat memahami 

tindakannya. Cara yang dimaksudkan di sini adalah cara yang dilakukan oleh 
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kaum modernis dalam tindakan ziarah, di mana terdapat suatu pola yang berbeda 

dari tindakan masyarakat tradisional lainnya. 

Pandangan di atas, menggambarkan bahwa para peziarah yang hadir dalam 

melakukan ziarah di petilasan Keramat Raja Airlangga sebenarnya salah satu dari 

bentuk pemahaman melalui proses sosial sehingga dapat menimbulkan praktik 

keagamaan dengan serangkaian ritual atau praktik yang sangat beragam. Oleh 

karena itu, cara yang dapat dilihat sebagai ciri khas atau karakter dari tindakan para 

peziarah, adalah tergantung pada sistem tindakan atau proses ritual yang dapat 

dijalankan oleh para peziarah sesuai dengan kebutuhan mereka baik dari segi 

tujuan ataupun cara dalam menjalankan sebuah praktik keagamaan dalam bentuk 

ziarah di petilasan keramat. 

Adapun ritual-ritual yang dijalankan saat melakukan ziarah seperti 

Jumenengan, Tawassul atau Wasilah, Dzikir, Tahlil, Berdoa, baca Yasin dan 

sebagainya, merupakan cara atau perilaku seseorang dari kebiasaan-kebiasaan 

yang di dasari oleh pengetahuan dan pengalaman mereka masing-masing dalam 

melakukan ziarah. Setiap cara atau perilaku terhadap seseorang tentunya memiliki 

alasan tersendiri sehingga kita tidak dapat memaksakan setiap individu untuk 

dapat memberikan penjelasan tentang kenapa harus mengambil tindakan-tindakan 

tersebut ketika melakukan ziarah di petilasan keramat tersebut. 

Pola tindakan manusia dalam berperilaku selalu diwarnai dengan gagasan 

dan ide sehingga memiliki sumber informasi yang kuat namun cukup lemah 

dengan energi bahkan aksi. Dalam rangka mencapai tindakan yang nyata dan 

bersifat personality maka sistem sosial cenderung berfungsi sebagai mediator 
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dalam sistem kultural, di mana simbol-simbol budaya selalu diinterpretasikan 

sedemikian rupa dalam sistem sosial yang kemudian disampaikan kepada individu 

dan masyarakat melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Dengan demikian 

semakin rasional tindakan sosial, maka semakin mudah untuk dipahami.35 

Dalam kehidupan bermasyarakat, praktik keagamaan cenderung bersifat 

komulatif dan kohesif yang menyatukan keanekaragaman interpretasi dan sistem 

keyakinan beragama. Namun demikian, pengaruh eksternal dalam memahami 

sumber ajaran Islam, tidak hanya disebabkan oleh situasi dan kondisi sosial politik 

yang dialami oleh setiap pemikir muslim yang berada pada masa kehidupannya. 

Akan tetapi ada faktor secara latar belakang pendidikan dan tempat mereka 

menuntut ilmu (thalabul ilminya). Hal ini menjadi salah satu faktor yang cukup 

signifikan dalam membentuk karakteristik serta corak pemahaman mereka yang 

beragam. Manusia telah dibentuk melalui pemikiran rasional terhadap segala hal 

yang perlu dan harus rasional disamping mengikuti arus kebudayaan lokal yang 

berlaku sehingga ajaran Islam lebih mudah beradaptasi dengan kebudayaan yang 

lebih dahulu tumbuh dan berlaku sebagai hukum yang hidup dan mudah 

dimengerti, atau mudah dipahami untuk pengamalannya. 

Menarik jika digaris bawahi tentang Islam lebih mudah beradaptasi dengan 

kebudayaan yang lebih dahulu tumbuh, bahkan berlaku sebagai hukum hidup 

karena mudah dimengerti. Suatu tradisi yang memuat serangkaian perilaku hidup 

 
35 Syahdan, Ziarah Perspektif Kajian Budaya (Studi Pada Situs Petilasan Mbah Priuk Jakarta 

Utara), Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume, 13, No. 1 Juni 2017. 
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manusia memang agak sulit dapat dipisahkan. Oleh karena itu, Islam pun harus 

melakukan penyesuaian dengan budaya masyarakat yang sudah ada sesuai dengan 

karakter masyarakat dengan kemampuan, penghayatan dan tingkat pemahaman 

manusia dalam membimbing dan menyebarkan ajaranya.36 

Islam bukan hanya mengandung ajaran yang rasional dan profesional, tetapi 

juga mengandung ajaran sosiologis, sebab secara keseluruhan dari segala sesuatu 

yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat 

termasuk kelembagaan dengan sejumlah anggotanya, tentu masih dapat 

diselesaikan dengan pendekatan secara keislaman.37 Sebagaimana yang telah 

disebutkan sebelumnya bahwa agama adalah sistem simbol, maka budaya 

merupakan seperangkat makna atau ide yang ada di dalam simbol tersebut. Melalui 

simbol inilah kemudian orang memperoleh pengetahuan dan pengalaman hidup 

serta pengeksperesikan suatu tindakan atau sikapnya. Oleh karena itu, agama 

terdiri atas pandangan dunia dan etos yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

Di dalamnya terdapat aspek-aspek hukum, moral, budaya, dan lain sebagainya 

maka tingkat pengetahuan serta pemahaman juga telah menjadi rangkaian dalam 

aspek tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut pengetahuan dan pemahaman seseorang yang 

didasari oleh sumber pengetahuan atas suatu realitas yang ada sesungguhnya tidak 

terlepas dari sumber-sumber itu sendiri seperti teks suci, ajaran agama, 

 
36 Syahdan, Ziarah Perspektif Kajian Budaya, (Studi Pada Situs Petilasan Mbah Priuk 

Jakarta Utara), Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Vol. 13. No. 1 Juni, 2013, hlm. 83-84. 

37 Alex Soubur, Kamus Besar Sosiologi, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.  515 
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pengalaman, pemikiran, ajaran nenek moyang, dan sebagainya adalah serangkain 

dari asas pengetahuan dan pemahaman setiap individu. Maka, setiap individu atau 

masyarakat akan melakukan tindakan yang disesuaikan dengan tingkat 

pengetahuan mereka masing-masing dan dengan sumber-sumber dari mana 

pengetahuan dan pemahaman tersebut diperoleh. 

Penjelasan di atas, juga menegaskan bahwa yang utama itu bukanlah 

tindakan atau perilaku seorang, akan tetapi karena adanya norma-norma dan nilai-

nilai sosial yang menuntut dan mengatur perilaku individu itu sendiri. Dalam 

kondisi yang bersifat objektif jika disatukan dengan komitmen kolektif terhadap 

satu nilai atau norma, maka akan menjadi suatu bentuk tindakan atau perilaku 

sosial tertentu. Karena itu, jika merujuk konsepnya Parsons bahwa akan 

memunculkan suatu kecenderungan atas suatu tindakan individu yang dipengaruhi 

oleh banyak sistem.38 

Bellah dalam artikelnya tentang Religious Evolution mengatakan bahwa 

evolusi dalam agama meningkatkan diferinsiasi dan kompleksitas sistem simbol. 

Dan menurutnya, ritual adalah basis tindakan sosial.39 Dalam suatu tradisi 

keagamaan, ia cenderung memuat serangkaian tindakan dan pola perilaku yang 

 
38 Ibid., hlm. 518 

39 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarata: 

RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 48-49 
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terdapat di dalam diri individu atau kelompok masyarakat. Sehingga agama 

menjadi pedoman dan kerangka interpretasi atas tindakan atau perilaku manusia.40 

Agama merupakan sistem simbol yang mempertahankan semangat atau 

tujuan seseorang dengan membentuk ide-ide tentang kehidupan dalam suatu “aura 

faktualitas” untuk membuat motif-motif menjadi “realitas unik.” Dengan demikian 

budaya adalah seperangkat makna atau ide yang ada dalam simbol-simbol di mana 

orang memperoleh pengetahuan dan pengalaman hidupnya untuk 

mengeksperesikan sikapnya.41 Perbedaan dalam suatu tindakan atau perilaku 

keagamaan tentu tidak terlepas dari pengaruh status sosial dan tingkat kehidupan 

masing-masing lapisan sosial tersebut. Pelapisan sosial42 sebenarnya kata lain dari 

stratifikasi sosial. 

Praktik keagamaan dalam bentuk ziarah di petilasan Raja Airlangga 

sebenarnya sebuah ritual yang dilakukan seseorang untuk mengejar tujuan dalam 

keadaan dan situasi di mana norma-norma mengarahkan dirinya untuk memilih 

alternatif baik cara ataupun media (alat) untuk mencapai tujuannya. Hanya saja, 

norma-norma tersebut sebenarnya tidak dapat menentukan pilihannya dari cara 

atau alat tersebut, tetapi pilihan itu ditentukan oleh kemampuan seseorang itu 

 
40 Syahdan, Ziarah Perspektif Kajian Budaya (Studi Pada Situs Petilasan Mbah Priuk Jakarta 

Utara), Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume, 13, No. 1 Juni 2017, hlm. 87- 88. 

41 Syahdan, Ziarah Perspektif Kajian Budaya (Studi Pada Situs Petilasan Mbah Priuk Jakarta 

Utara), Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume, 13, No. 1 Juni 2017, hlm. 87- 88 

42 M. Misbahul Mujib, Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, 

Identitas Keagamaan dan Komersial. Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam, Vol 14, No. 2 Juli- Desember 

2016, hlm. 210 
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sendiri. Dalam hal ini, sesuai dengan apa yang disampaikan Parsons bahwa 

kemampuan adalah volunterism, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan 

tindakan yang telah disesuaikan dengan lingkungannya, pengalamannya, persepsi, 

pemahaman atas penafsiran suatu objek stimulus atau situasi tertentu seperti 

kondisi situasional dari lingkungan budaya, tradisi, dan agama. 

Kemampuan manusia dalam melakukan sebuah tindakan, sebenarnya tidak 

bisa lepas dari dunia lingkungannya, baik dari segi pengalaman, pemahaman, 

persepsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tindakan atau perilaku dalam tradisi 

ziarah petilasan keramat Raja Airlanggamerupakan tindakan dengan ciri khasnya 

yang telah disesuaikan dengan pengalaman, pemahaman, atau persepsi atas 

tafsiran-tafsiran mereka tentang tradisi ziarah tersebut.43 

Harus diakui bahwa tradisi keagamaan juga lahir dan berkembang dalam 

suatu komunitas masyarakat adalah sebagai akibat dari dinamika dialektis 

lingkungan masyarakat itu sendiri. Selain itu, tradisi merupakan identitas dan ciri 

khas komunitas masyarakat yang terdiri dari tindakan atau perilaku, kebiasaan, 

atau khazanah yang dapat ditemukan secara turun-temurun dan merupakan 

warisan para pendahulunya. Oleh karena itu, tradisi-tradisi yang berkembang 

dalam suatu kelompok masyarakat sudah sangat membudaya dengan baik bagi 

kehidupannya. 

 
43 M. Najmuddin Makmun, Sejarah Ringkes Deside Raja Airlangga (Praya: Ponpes Darul 

Muhajirin, 1986/1406 H.), hlm. 1 



127 
 

Pembudayaan suatu tradisi dalam kehidupan masyarakat adalah bagian dari 

cara mereka untuk mempelajari baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap kebudayaan masyarakatnya. M.J. Herskovits44 medefinisikan 

pembudayaan atau enkulturasi sebagai suatu proses bagi setiap inidividu baik 

antara sadar dan tidak sadar, mereka telah mempelajari suatu kebudayaan yang ada 

di dalam kehidupannya. Dengan demikian pembudayaan atau enkulturasi ini 

merupakan suatu proses sosial di mana manusia sebagai mahluk yang intuitif, 

responsihf, punya daya refleksi dan intelgensi, belajar untuk memhami, 

menyesuaikan pola pikir, pengetahuan, dan pemahamannya atas kebudayaan 

sekelompok manusia lain. 

Dalam pandangan Parsons, kebudayaan sebagai tindakan manusia yang 

berpola, selanjutnya disebut sebagai kerangka tindakan atau dengan istilah (Frame 

of the Theory of Action). Dalam pandangan itu terdapat konsepsi yang 

membutuhkan analisis terhadap suatu kebudayaan yang sifatnya menyeluruh dan 

perlu dibedakan secara tajam. Antara keempat komponen yang dari awal sudah 

disebutkan di atas, seperti sistem budaya, sistem sosial, sistem keperibadian, dan 

sistem organisme, yang mana keempat komponen tersebut meskipun memiliki 

 
44 Herskovits, Man and His Work, 39, dikutip dalam Herbert Alphonso and Rober Farcy, 

Priest as Leader: The Process of the Inculturation of a Spiritual-Theological Theme of Priesthood in 

a United States Context, (Rome: Gregorian University Press, 1997), hlm. 29 
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keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, tetapi masing-masing dengan sifat-

sifanya secara tersendiri.45 

Perlu disasari bahwa relasi manusia dan masyarakat terjadi sangat dialektis. 

Maka hubungan manusia dengan masyarakat merupakan suatu proses yang terdiri 

melalui adaptasi, kelembagaan, dan penerimaan kembali atas realita yang ada. 

Dalam momen adaptasi, manusia selalu mengeksperesikan dirinya dengan 

membangun dunianya sehingga melalui momen tersebut masyarakat menjadi 

sebuah kenyataan buatan manusia. Kenyataan ini kemudian menjadi realitas 

objektif, di mana kenyataan yang berpisah dari manusia tapi juga berhadapan 

dengan manusia sehingga akan membentuk pelembagaan atau objektivikasi. 

Masyarakat dengan segala peranata sosialnya, akan mempengaruhi perilaku 

manusia. Dan akhirnya masyarakat diserap kembali oleh manusia melalui proses 

internalisasi.46 

Ziarah merupakan salah satu bentuk dari religious institutions. Sebagai suatu 

proses pembudayaan, ziarah awalnya merupakan suatu kunjungan biasa yang 

berubah menjadi tradisi atau kebiasaan. Dalam tradisi-tradisi seperti ini biasanya 

cenderung dinaungi oleh motif dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal ini, ketika 

keinginan peziarah terwujud maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang 

 
45 Peter Poole, “Socialisation Enculturation and the Development of Personal Identitiy”, in 

tim ingold (ed). Companion Encyclopedia of Anthropology: Humanity, Culture and Social Life. 

(London and New York: Routledge), hlm. 831 

46 Geger Riyanto, Peter L. Berger, Perspektif Metateori Pemikiran (Jakarta: LP3ES, 

2009),hlm.  110-112. 
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lain akan melakukan hal yang serupa atau imitasi (peniruan) mulai dari niat hingga 

tindakannya. 

Tradisi-tradisi seperti ini tidak lagi terhindarkan karena seseorang seringkali 

belajar dengan meniru berbagai macam perilaku individu yang satu dan lainnya 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan yang dimaksud. 

Oleh karena itu, perasaan dan nilai budaya sebagai pemberi tujuan akan tindakan 

meniru, cepat atau lambat akan membentuk tindakan menjadi suatu pola yang 

mapan sehingga membentuk norma bahkan cenderung mengatur tindakan tersebut 

untuk kemudian “dibudayakan”. Berbagai norma dipelajari oleh setiap anggota 

masyarakat dengan cara mendengar, menghayati, meresapi dari orang lain dalam 

lingkungan sosialnya pada saat yang berbeda-beda, menyinggung atau 

membicarakan norma tadi.47 

Pada penjelasan sebelunya, pemahaman terhadap suatu budaya untuk 

menjadi pembudayaan adalah proses individu untuk melakukan penyesuaian alam 

pikiran, melalui adat-istiadat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam 

kebudayaan masyarakatnya. Proses ini sebenarnya disebut sebagai pembudayaan 

yang sudah dimulai sejak kecil dalam alam pikiran masyarakat, yaitu; bermula dari 

orang-orang dalam lingkungan keluarganya hingga ke lingkungan sosial. 

Praktik keagamaan masyarakat dalam bentuk ziarah petilasan 

sesungguhnya, telah dibentuk melalui pemahaman melalui proses sosial yang telah 

dialami atau dijalaninya bersama masyarakatnya. Tradisi ziarah di petilasan Raja 

 
47 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 189 
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Airlangga adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dengan dibentuk 

oleh banyak sistem sehingga tampak sebagai suatu praktik keagamaan yang 

kadang antara cara dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai berbeda-beda. 

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa seseorang banyak dipengaruhi 

oleh sistem sosial, sistem budaya, dan sistem keperibadian. Untuk itu seseorang 

atau masyarakat yang melakukan ziarah di petilasan tokoh tersebut biasanya 

cenderung berperilaku sesuai dengan pengaruh dari sistem tersebut karena akan 

membentuk suatu pemahaman atas tindakan mereka ketika menjalankan ritual-

ritual ziarahnya di petilasan keramat Raja Airlangga tersebut. 

 

B. Implikasi Rasionalitas Nilai Ritual Jumenengan Dalam Membangun 

Kesadaran Tujuan Peziarah 

Pada dasarnya dalam manusia tidak mampu melepaskan diri dari simbol, karena 

simbol merupakan sarana manusia untuk mengkomunikasikan diri atau berinteraksi 

dengan mahluk lainnya. Namun, dalam konteks interaksi ini tidak hanya pada yang 

hidup tetapi benda atau simbol penanda juga mempunyai makna tersendiri. Sehingga 

interaksi manusia secara simbolik bisa dengan apa saja sesuai pemahaman mereka 

terhadap simbol tertentu. Interaksi simbolik bisa di implikasikan kedalam berbagai 

bentuk tindakan atas tujuan dengan pemaham dan tradisi yang telah dibawa oleh setiap 

manusia. Setiap tindakan manusia yang di dasari dengan ilmu ke-Agamaan terutama 

dalam ajaran Islam, pasti memiliki dasar tujuan yang terbentuk didalam pikiran dan 

perasaan, tujuan ini dalam agama Islam disebut dengan istilah niat. Niat sangat di 

anjurkan kepada setiap umat Islam untuk mengawali sebuah tindakan ibadah maupun 
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perbuatan positif lainnya. Niat digunakan untuk menyatukan rasa setiap manusia 

kepada Tuhannya, tentu saja niat secara syariat Islam berupa ucapan. Namun, dalam 

konteks penelitian ini Niat dalam konteks dalam konsep Jumeneng untuk tujuan 

menghayati perasaan agar dapat menyatu dengan sang penciptanya. Jumeneng yaitu 

bermakna sadar, berdiri, dan bangun untuk melakukan sesuatu peribadatan. Manusia 

diminta untuk lebih berkonsentrasi lagi untuk membangkitkan kesadaran dalam 

batinnya. Dengan demikian seseorang harus fokus dan menata niatnya lagi dengan 

mantap sebelum melakukan ritual atau peribadatan yang tertuju pada Allah SWT.   

Niat seringkali tidak terdeteksi melalui rupa atau lisan. Yang pasti, Allah SWT 

Maha mengetahui apa-apa yang terbersit dalam hati dan pikiran manusia. Niat yang 

tertinggi kualitasnya disebut ikhlas; sedangkan niat yang paling rendah kualitasnya 

disebut riya atau sum'ah, yaitu beribadah karena mengharapkan sesuatu selain 

keridhaan Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kekhawatiran tentang 

sesuatu yang di kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Dalam kaitannya dengan 

prosesi ziarah di dalam petilasan Airlangga juru kunci menjelaskan, bahwa konsep 

jumeneng sebelum melakukan ritual Dzikir dan Tahlil merupakan olah rasa untuk 

membangun pondosi hati, agar kokoh menghadap Tuhan tanpa keraguan sedikitpun. 

Atas dasar tersebut peziarah di wajibkan untuk mengikuti prosesi tersebut sebelum 

melakukan ziarah petilasan Airlangga.  

Didalam Jumeneng (sadar) peziarah harus mengheningkan akal, pikiran, 

perasaan, dan perilaku sehingga saling berkesinambungan. Ketika daya cipta dan rasa 

saling terhubung akan menciptakan keadaan batin yang hening atau khusuk kepada 

Allah SWT. Setelah kesadaran dan keheningan didapatkan peziarah, maka peziarah 
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akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Hal tersebutlah yang masuk ke dalam 

jiwanya, dan membuat jiwanya seolah-olah memiliki energi positif. Jiwa yang 

diselimuti energi positif, akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan mampu 

melakukan hal bermanfaat bagi orang lain. Dari Ritual Jumeneng ini peziarah 

diharapkan mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal buruk. Karena jiwanya sudah 

di isi dengan energi positif yang membuatnya melakukan hal positif dalam hidupnya. 

Dengan begitu peziarah akan kokoh hatinya karena didalam dirinya sudah tertanam 

niat baik, dan akan berpikir baik, berperilaku mulia, dan berucap baik yang 

membuatnya menjadi tenang dan bahagia secara lahir dan batin. 

 

C. Intepretasi Dzikir Dan Tahlil Dalam Konsep Perilaku Instrumental Ritual 

Peziarah Petilasan 

Tahlilan atau istilah yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat 

Islam di Jawa terutama peziarah petilasan Airlangga yang berkaitan dengan. Proses 

tahlilan yang dilakukan menggunakan perilaku jumeneng sebagai simbol penataan 

pondasi tujuan dan niat peziarah, sehingga simbol inilah yang membedakan proses 

tahlilan di petilasan Airlangga dengan proses tahlilan di daerah lain, serta masyarakat 

sekitar sangat meyakini bahwa simbol-simbol yang terdapat pada proses pelaksanaan 

tahlilan saling berkaitan dengan asal mula kehidupan. Makna simbol dalam tahlilan ini 

diidentifikasikan lagi sesuai konteks tertentu, antara lain simbol dalam lingkup etika, 

makna simbol dalam lingkup estetika, dalam lingkup filosofi, dan dalam lingkup religi 

atau keyakinan kepercayaan masyarakat. 
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Agama Islam sangat menekankan nilai moral yang tinggi. Tergusurnya moral 

spiritual yang berarti tergusurnya jiwa keislaman, meskipun masih melaksanakan 

sholat lima waktu atau masih menjalankan rukun Islam.  Islam yang asli adalah Islam 

yang diperagakan atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan 

Khulafa’urrosyidin, yakni pada periode pemerintahan Islam di Madinah.  Suatu hal hal 

yang merupakan anugerah Tuhan adalah Islam yang diturunkan dalam kota Makkah 

dan Madinah yang berfikir rasional. Yakni mampu membedakan yang Islami dan yang 

tidak islami. Sebagai bagian dari adat istiadat dan wujud dari kebudayaan dan sistem 

budaya yang seolah-olah berada diluar, dan atas setiap individu yang menjadi warga 

masyarakat yang bersangkutan dalam tradisi. Individu itu sejak kecil telah diresapi 

dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga sejak dulu dan udah 

lama berakar dalam alam jiwa mereka. Dalam presesi ziarah petilasan Airlangga 

terdapat beberapa ritual agama Islam yakni Pembacaan Tahlil dan Dzikir. 

Pembacaan kalimat-kalimat dzikir seringkali digandengkan dengan pembacaan 

tahlil, bahkan sudah biasa kedua bacaan tersebut di gandengkan. kalimat-kalimat dzikir 

dan tahlil telah menyatu menjadi bacaan-bacaan diberbagai masyarakat terutama 

peziarah petilasan di desa Adan-Adan. Tahlil berarti bacaan kalimat la ilaha illallah 

yang artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Pembacaan tahlil merupakan salah satu 

tradisi masyarakat terutama pada saat mendo’akan orang yang sudah meninggal dunia, 

biasanya dilakukan selama tujuh malam. Di dalam pembacaan tahlil terdapat bacaan 

surat-surat al-Qur’an dan ayat-ayat pilihan, salah satunya adalah ayat kursi dan 

kalimat-kalimat dzikir, termasuk membaca kalimat tahlil la ilaha illalah.  
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Tradisi Tahlil di petilasan raja Airlangga merupakan ritual yang berlandaskan 

syariat Islam yang sangat kental dengan nuansa kebudayaan masyarakat desa Adan-

Adan. Tidak ada data tertulis mengenai kapan dan bagaimana awal mula tradisi ini 

berlangsung. Tradisi Tahlil ini dilakukan dan disampaikan secara turun temurun 

melalui lisan dengan peraturan yang sudah diturunkan oleh leluhur. Menurut Agus 

Zulkarnaen salah satu pengunjung mengatakan bahwa tradisi bacaan tahlil dan dzikir 

di petilasan Airlangga sudah dibiasakan sejak dulu, setiap hari kamis lebih tepatnya 

setiap malam jumat, terutama di bulan Suro. Tradisi ini diisi dengan ziarah dan do’a 

bersama yang dipimpin Juru Kunci dan sesepuh desa.  

Tradisi ritual pembacaan kalimat Tahlil sudah menjadi tradisi masyarakat Islam 

Jawa pada umumnya, namun yang tidak bias jika itu dilakukan di petilasan raja-raja 

jawa, yang mayoritas beragama Hindu. Tradisi ini merasuk dalam setiap sudut 

masyarakat desa Adan-Adan. Selain nilai religius juga masyarakat desa Adan-Adan 

mengamalkan kalimat Tahlil sebagai sarana interaksi secara simbolik kepada Tuhan 

melaui petilasan raja Airlangga. Peranan petilasan sebagai simbol penanda keberadaan 

pesan tokoh, yang memicu pemahaman tentang wasilah atau sebagai perantara Tuhan. 

Selain itu, bacaan tahlil juga sebagai Adab untuk meminta atau berdoa kepada Allah 

SWT.  


