ASPEK RITUAL DAN MAKNANYA DALAM PERINGATAN KASADA
PADA MASYARAKAT TENGGER JAWA TIMUR
Tjitjik Sriwardhani *
Abstrak
Penyelenggaraan upacara tradisional sebagai bagian dari kebudayaan, kelestarian hidupnya
ditentukan oleh fungsinya bagi masyarakat pendukungnya. Salah satu fungsi sosialnya yakni
sebagai penguat norma serta nilai budaya, sehingga dapat dijadikan untuk menentukan sikap dan
tingkah laku pendukungnya. Di Tengger hampir tidak ada hari tanpa upacara tradisi, yang diikuti
seluruh masyarakat termasuk yang bukan pemeluk agama Hindu, salah satunya adalah upacara
Kasada. Upacara Kasada dilaksanakan setiap tanggal 14 atau bulan purnama mangsa Ashada,
dalam acara ngelabuh di kawah gunung Bromo, oleh dukun tertinggi, yang diikuti seluruh dukun
bawahannya, serta masyarakat pendukungnya. Dalam upacara ini setiap desa diwajibkan membuat
2 ongkek, yang terbuat dan terdiri dari bunga kumitir, bunga tonolayu, bunga waluh, kentang, kobis,
kacang-kacangan, daun pakis, daun beringin, daun telatok, daun tebu, jantung pisang, buah pare,
dan buah pisang, yang selesai dibuat sekitar pukul 16.00. Pukul 19.00 dibawa ke rumah carik oleh
wong sepuh, selanjutnya di-pelaspas dukun. Selanjutnya salah satu ongkek dibawa ke poten di
tengah segara wedhi sekitar pukul 01.00 untuk upacara mulunan, sebagai ujian calon dukun. Selesai
pelantikan dukun baru, saatnya mempersembahkan sesaji kehadirat Hyang Maha Agung, jika waktu
telah mencapai putih wetan maka berakhir pula puncak acara tradisional Kasada tersebut.
Kata kunci: acara ritual, Kasada, tradisional, masyarakat Tengger

Pendahuluan
Kebudayaan merupakan milik manusia, di dalamnya mengandung norma-norma, tatanan nilai
atau nilai-nilai yang dihayati oleh manusia atau masyarakat pendukungnya. Penghayatan terhadap
kebudayaan dapat dilakukan melalui proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini, manusia sebagai
makhluk individu mulai dari kecil hingga tua belajar pola-pola tindakan dalam hubungan pergaulan
dengan individu lain, di sekelilingnya yang mempunyai beraneka ragam peranan sosial yang ada
dalam kehidupan sehari-hari (Koentjaraningrat 1980).
Demikian halnya dalam masyarakat yang sudah maju, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan
dipelajari melalui jalur pendidikan, baik secara formal maupun nonformal, sedangkan dalam
masyarakat yang masih tradisional terdapat sarana sosialisasi yang disebut dengan upacara
tradisional, yaitu merupakan kegiatan sosial yang melibatkan warga masyarakat dalam usaha
mencapai tujuan keselamatan bersama (Soepanto 1992:5).
Penyelenggaraan upacara tradisional merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat
pendukungnya, dan kelestariaan hidupnya dimungkinkan oleh fungsinya bagi masyarakat
pendukungnya, serta sangat penting bagi pembinaan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.
Hal ini disebabkan salah satu fungsi sosial dari upacara tradisional adalah sebagai penguat norma*
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norma, serta nilai-nilai budaya yang berlaku, yang secara simbolis ditampilkan melalui peragaan
dalam bentuk upacara yang dilakukan warga masyarakat pendukungnya. Adanya upacara tersebut,
dapat membangkitkan rasa aman bagi setiap warga masyarakat di lingkungannya, dan dapat
dijadikan pegangan bagi mereka untuk menentukan sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupannya
sehari–hari.
Yang dimaksud dengan adanya kepercayaan terhadap kekuatan di luar kemampuan manusia
yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dapat pula diartikan sebagai kekuatan supranatural seperti roh nenek
moyang pendiri desa. Mereka percaya bahwa tidak semua usaha manusia dapat dicapai dengan
lancar, sering mengalami hambatan dan sulit dipecahkan, karenanya sering dipecahkan secara religi
(Supanto 1992:221). Secara bersama mereka mengadakan upacara tradisional seperti halnya yang
telah dilakukan para leluhur untuk mendapatkan keselamatan bagi desa, sehingga dapat menjadikan
kegotongroyongan masyarakat semakin kuat.
Masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai dengan akar tradisi setempat dan sesuai dengan
sumberdaya yang ada di lingkungan mereka. Porsi kegiatan yang selama ini berlangsung lebih
banyak dan lebih besar untuk kepentingan tradisi, dari pada kepentingan pelestarian budaya.
Penyelenggaraan kegiatan biasanya ditangani oleh Kepala Desa, guru, serta dukun desa, yang
dibantu kelompok anak muda yang tergabung dalam organisasi pendidikan terpercaya dan dibina
langsung (sebagai ujung tombak), serta merupakan pendukung inti penyelenggaraan upacara adat
dan seni tradisional.
Suasana di kawasan Tengger dikendalikan oleh suatu ajaran, yaitu yang disebut dengan desa
kala patra atau desa mawa cara yang artinya: suasana tertib harus disesuaikan dengan situasi dan
kondisi desa setempat. Kondisi yang digambarkan seperti tersebut menunjukkan bahwa adat
masyarakat Tengger bersifat dinamis, di samping disebutkan bahwa adat juga merupakan proses
administrasi untuk menciptakan suatu kelayakan di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, yang jika
dilanggar akan mengakibatkan terjadinya kutukan. Dalam hal ini adat masyarakat Tengger telah
menjadi pagar batin bagi masyarakat demi terpeliharanya warisan leluhur terkait hubungan antara
manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, serta manusia dengan sang Pencipta.
Sementara itu tradisi Tengger terutama hanya dapat dipertahankan di desa-desa dataran
tertinggi dekat gunung Bromo dengan penduduk lebih kurang 60 ribu jiwa, mereka adalah rakyat
biasa yang tinggal di pegunungan Tengger, dan teguh pada ajaran Hindu secara turun-temurun, tidak
mengenal kasta, tidak bergaya hidup priyayi, ramah, tulus, yang terpancar di masyarakat Tengger,
dan lebih mementingkan kekeluargaan. Oleh karena itu sosialisasi secara turun-temurun tetap
dipertahankan agar kelestariannya tetap terjaga.
Terkait dengan hal tersebut dalam teori fungsionalisme struktural dikatakan bahwa masyarakat
merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkait dan menyatu,
dengan ciri-ciri menekankan keteraturan, mengabaikan konflik dan perubahan setiap struktur dalam
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sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lainnya. Serta konsep yang selama ini digunakan oleh
masyarakat pendukungnya yang seluruh struktur yang ada harus berjalan sebagaimana mestinya,
yang ditujukan pada orang lain dalam menjaga kelestariannya.
Masyarakat Tengger tidak peduli, sekalipun sikap mereka dinilai oleh pihak lain sebagai suatu
kekolotan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada. Kondisi budaya yang demikian
merupakan fenomena yang menarik sehingga mendapat perhatian dari para cendekiawan, bahkan
dikatakan bahwa sekalipun ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan penting dalam
peningkatan taraf hidup dan martabat bangsa, tetap diperlukan penanaman nilai budaya agar
masyarakat Indonesia tidak kehilangan identitasnya (Supriadi 1989). Hal inilah yang menjadikan
cukup alasan mengapa masyarakat Tengger tetap melestarikan budaya yang mereka miliki. Senada
dengan hal tersebut Mustopo (1984) mengungkapkan bahwa upacara tradisional sangatlah tepat
dipergunakan sebagai wahana proses sosialisasi kebudayaan yang berfungsi untuk mengukuhkan
nilai-nilai, norma yang dalam wujud lahiriah berupa perlambang yang dinyatakan dengan perbuatan,
dan ucapan. Oleh karenanya upacara tradisional yang menjadi sarana untuk menanamkan atau
mengukuhkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat secara simbolis akan merupakan bahan
dalam merumuskan keijakan pengembangan kebudayaan.
Adanya isu sentral pembangunan nasional dewasa ini yang menuntut agar upaya peningkatan
pembangunan memperhatikan keragaman budaya bangsa, oleh karenanya dengan berbagai
pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka aspek ritual dalam peringatan Kasada pada budaya
masyarakat Tengger dipilih sebagai latar kajian, dengan asumsi bahwa jumlah masyarakat
pendukung upacara tradisonal tersebut cukup banyak dan memiliki keunikan tersendiri.
Upacara Tradisi Kasdada dalam Kehidupan Masyarakat Tengger
Tengger merupakan dataran tinggi yang letaknya di sekitar gunung Bromo yang meliputi
lembah-lembah dan perbukitan, yang merupakan sebuah bukit dengan bentuk kerucut terpancung.
Puncak terpancung yang merupakan dinding lingkaran lebarnya kira-kira 1,9 km dengan
rentangannya 10 km, dan kaldera bergaris tengah 11 km. Dibatasi sebelah selatan oleh gunung Iderider, sebelah barat gunung Pusung Kutugan, gunung Ijo, dan gunung Pusung Jemplang. Dinding
lingkar bertebing curam, meluncur ke laut pasir atau yang biasa disebut dengan segara wedhi. Laut
pasir ini konon merupakan dasar kawah gunung berapi, yang di tengahnya terdapat gunung
Widodaren, gunung Batok, dan gunung Bromo. Di pegunungan Tengger, gunung Bromo inilah satusatunya gunung yang masih aktif mengeluarkan belerang dari kepundannya, dengan kawah yang
berbentuk kerucut terbalik, yang bergaris tengah kurang lebih 700 m dendan kedalaman 200 m.
Lokasi tersebut berjarak kurang lebih 49 km dari arah kota Lumajang, 32 km dari kota Malang, 47 km
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dari kota Pasuruan, dan 36 km dari kota Probolinggo, terdiri dari beberapa desa antara lain desa
Argosari, Ranupane, Ngadas, Tosari, Wonokitri, dan desa Ngadiwarno.
Dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut menyebabkan suhu udaranya berkisar
antara 5°-14° C, dengan tanaman dingin terdiri dari pohon cemara, pinus, bunga adelways, kobis,
kentang, wortel, dan jagung. Situasi dan kondisi yang demikian memiliki daya pikat tersendiri bagi
wisatawan, karena di samping merupakan dataran tinggi yang berhawa sejuk/dingin, juga dilengkapi
dengan aneka tanaman dingin yang terbentang luas nan indah, di samping dapat menikmati indahnya
matahari terbit serta dari puncak itu terlihat panorama gunung Bromo, dengan latar belakang
gunung Semeru, semakin menambah pesona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Di
kawasan Tengger pernah ditemukan prasasti Walandit, dan adanya penemuan prasasti tersebut
menjadi titik tolak pengakuan pemuka masyarakat Tengger, yang menyatakan bahwa penduduk
desa Walandit inilah yang merupakan cikal bakal masyarakat Tengger.
Di Tengger hampir tidak ada hari tanpa upacara tradisional. Upacara adat yang
berlangsung di kawasan Tengger sejak dahulu kala diikuti oleh seluruh masyarakat Tengger,
termasuk masyarakat yang bukan pemeluk agama Hindu. Upacara tradisional
tersebut antara lain adalah upacara tradisional yang dikenal dengan upacara Kasada.
Upacara tradisional Kasada ini dilaksanakan pada setiap tanggal 14 atau bulan purnama
mangsa Ashada atau Kasada, yang didatangi oleh berbagai masyarakat desa di kawasan Tengger.
Mereka berdatangan menuju ke gunung Bromo untuk ngelabuh atau mempersembahkan palawija
atau hasil bumi melalui kawah Bromo. Upacara adat tradisional yang ditujukan kepada dewa Brahma
itu, dimulai dengan pembakaran kemenyan yang dilakukan oleh dukun tertinggi dan diikuti oleh
seluruh dukun bawahannya, serta seluruh masyarakat pendukungnya.
Dalam upacara Kasada tersebut ada sebuah mantera yang harus dirapalkan, yang isinya
adalah: Niti Luri wulan Kasada nyekar dhateng kawah gunung Bromo, sarto malih ngelabuh palawijapalawiji sak kerapala kang dipun gemeni katura dhateng Sunan Dumeling kang wonten Mungal,
Sunan Pernoto kang wonten Poten, Sunan Perniti kang wonten Bejangan, lan Sunan Kusumo kang
wonten kawah gunung Bromo. Sampune katur katura Dewo Pandhita Ratu (artinya untuk
memperingati peristiwa korban kehadapan Hyang Brahma pada bulan Kasada yang terjadi sejak dulu,
maka mereka mempersembahkan hasil bumi kepada Sunan Dumeling di Mungal, Sunan Pernoto di
Poten, Sunan Perniti di Bejangan, Sunan Kusumo di kawah gunung Bromo, serta mohon agar
diteruskan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa).
Mantera itu

menunjukkan

bahwa

Kasada adalah suatu upacara peringatan terhadap

perjuangan nenek moyang (cikal bakal) masyarakat Tengger, yang telah membangun dan
memberikan perlindungan terhadap hidup mereka. Dengan demikian upacara itu berkaitan dengan
legenda cikal bakal masyarakat Tengger. Sesaji yang dipersembahkan dalam upacara tradisional
antara lain:
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Pertama, sesaji perorangan, yakni sesaji atau persembahan yang dibawa dan
dipersembahkan secara perorangan pada upacara Kasada, tidak diberi nama khusus. Masyarakat
Tengger biasa menyebut dengan istilah persembahan saja. Di antara jenis sesaji perorangan itu ada
yang berupa kembang rampai, kemenyan, palawija, dan hasil bumi lainnya.
Kedua, sesaji desa. Pada upacara tradisiional Kasada, ada sesaji yang dibuat oleh petugas
khusus, yang disebut dengan ongkek dan dibuat untuk kepentingan desa. Ongkek inilah yang
merupakan sesaji pokok, dan ongkek ini biasanya dikerjakan oleh wong sepuh. Bahan pokok untuk
membuat ongkek ini terdiri dari bunga kumitir atau gumitir secukupnya, bunga tanalayu secukupnya,
bunga waluh secukupnya, kentang 10 biji, kobis 2 bungkul, kacang-kacangan beberapa bungkus,
daun pakis secukupnya, daun beringin secukupnya, daun telotok secukupnya, daun tebu 2 pucuk,
jantung pisang 2 biji, buah pare 2 biji, dan buah pisang 2 sisir. Perwujudan ongkek tersebut
direncanakan dan diatur sedemikian rupa yang dalam pembuatan dan persiapannya dibantu oleh
masyarakat sebagai nilai-nilai yang membangun peradaban (periksa Agus Sachari 1985).
Dalam upacara tradisional Kasada ini, masing-masing desa di kawasan Tengger diwajibkan
membuat 2 ongkek, yang dipersembahkan ke kawah gunung Bromo. Dalam pembuatan ongkek
dilarang menggunakan garam dan ikan laut. Perlengkapan lainnya adalah bambu yang diatur
sedemikian rupa sehingga berbentuk pikulan. Kerangka bambu ini kemudian dihias dengan bahanbahan yang dipersiapkan sebagaimana dikemukakan di depan dan selesai dibuat sekitar pukul 16.00
WIB. Selanjutnya baru sekitar pukul 19.00 WIB ongkek tersebut dibawa ke rumah Carik oleh wong
sepuh untuk selanjutnya di-pelaspas oleh dukun.
Dalam pelaspasan ongkek, dukun memakai perlengkapan pemujaan berupa tempat api, tempat
air (sangku) yang bergambar dewa-dewa, kemenyan yang dibakar, daun pisang yang digulung,
dipergunakan sebagai alat untuk memercikan air, serta kue dan pisang masak yang ditempatkan di
depan dukun.
Dalam pelaspasan ongkek ini tidak ada persembahyangan, baik oleh Carik maupun
keluarganya. Satu hal yang unik adalah tempat pemujaan ongkek di halaman rumah yang beralaskan
tikar. Dalam tugas pelaspasan ongkek, dukun memakai busana khusus yaitu berkain dan berbaju
hitam, memakai tutup kepala yang biasa dikenal dengan istilah blangkon. Dukun berselempang
kain kuning yang melintang menyilang di depan dada, yang ujungnya berisi uang kepeng dan
diikatkan pada rumbai kain kuning yang merupakan selempang tersebut. Tidak terlihat dukun
memakai genta, dan setelah selesai pemujaan, ongkek masih ditempatkan di rumah Carik sambil
menunggu pemberangkatan yang dilaksanakan sekitar pukul 22.00 – 01.00 WIB.
Selanjutnya salah satu ongkek yang telah dibuat dan di-pelaspas di rumah Carik
dipersembahkan di Dingklik (untuk desa-desa kawasan Pasuruan) atau di Cemoro Lawang (untuk
desa-desa di kawasan kabupaten Probolinggo), sedangkan ongkek yang satunya lagi langsung di
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bawa ke Poten, yakni suatu tempat berupa altar memanjang tempat para dukun melakukan pemujaan
di kaki gunung Bromo di tengah-tengah Segara Wedhi. Di tempat itu pula para dukun mulai
berdatangan, masing-masing membawa sebuah ongkek, sangku, perapian untuk membakar
kemenyan dan sesaji berupa makanan.
Pada sekitar pukul 01.00 WIB calon dukun yang akan diuji dan dilantik telah bersiap diri. Ujian
calon dukun yang disaksikan oleh para dukun dari semua desa di kawasan Tengger itu disebut
mulunan, sedang bentuk ujiannya adalah merapalkan mantera-mantera yang telah diajarkan oleh
ketua dukun. Seandainya apa yang telah dipelajari tersebut dapat dirapalkan dengan baik dan
dibenarkan para dukun yang hadir, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus dan berhak menjadi
dukun, dengan ditandai pemasangan atribut selempang kain kuning. Sebaliknya bila yang
bersangkutan salah merapalkan mantera-mantera dan juga disalahkan oleh para dukun, maka
calon dukun diijinkan untuk mengikuti ujian lagi pada upacara tradisional Kasada tahun berikutnya.
Atribut dukun penguji atau dukun lainnya adalah sama, yakni memakai kain hitam atau batik
hitam, berbaju hitam dengan tutup kepala blangkon dan selempang kuning yang kedua ujungnya
ditempatkan di samping agak ke belakang dengan uang kepeng yang dimasukkan di dalamnya.
Setelah selesai pelantikan dukun baru, tibalah saatnya mempersembahkan sesaji ke hadirat Hyang
Maha Agung. Pada saat ini para dukun merapalkan mantera, memercikkan air suci dan membakar
kemenyan. Mestinya pada saat upacara tradisional ini semua dukun harus hadir, kecuali dukun yang
sedang menghadapi pantangan hadir, misalnya jika ada seseorang yang meninggal dunia pada
antara 44 hari sebelum pelaksanaan upacara Kasada.
Setelah selesai pemujaan di Poten dan waktu telah mencapai putih wetan yaitu matahari sudah
mulai terbit, maka saat itu pula upacara ngelabuh sesaji di kawah gunung Bromo telah selesai
dilaksanakan. Setelah upacara selesai dilaksanakan oleh para dukun, maka berakhir pula upacara
tradisional Kasada, yang selalu dilaksanakan setiap tahun di kawah gunung Bromo.
Nilai Budaya Upacara Tradisional Kasada
Upacara tradisional merupakan salah satu bentuk ungkapan budaya, banyak mengandung nilainilai yang dapat diteladani dan diinternalisasi oleh generasi penerus. Pada hakekatnya sistem nilai
merupakan posisi sentral dari struktur budaya suatu masyarakat, dan sistem nilai merupakan
fenomena dan problem dasar kehidupan manusia, karena sistem nilai merupakan perangkat struktur
dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun secara sosial (Griya 1986). Demikian pula
nilai-nilai yang terkandung dalam upacara Kasada, merupakan fenomena dan problematik dasar
dalam kehidupan masyarakat pendukungnya, sehingga upacara ini senantiasa dilaksanakan oleh
masyarakat pendukungnya di kawasan Tengger pada khususnya, dan masyarakat umum yang
menganggap upacara tersebut mempunyai makna atau keunikan bagi dirinya.
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Perwujudan upacara tradisi tersebut direncanakan dan diatur segala sesuatunya lebih dahulu
(Poerwadarminta 1986) yang tidak hanya memecahkan masalah manusia saja tetapi juga
memmpunyai nilai-nilai yang membangun suatu peradaban. Dengan demikian selalu mengalami
perubahan sejalan dengan roda peradaban itu sendiri, serta mempunyai arti penting dalam
kebudayaan manusia yang memberi nilai tertentu sepanjang perjalanan sejarah manusia (Sachari
1985).
Nilai budaya yang dapat dipetik untuk diteladani yang diwariskan oleh nenek moyang
melalui upacara tradisional Kasada antara lain adalah sebagai berikut :
1. Sebagai Penghormatan terhadap Leluhur
Upacara tradisional Kasada merupakan sarana ucapan rasa syukur dari masyarakat kawasan
gunung Bromo kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan perlindungannya karena
keberhasilannya, tidak hanya menjadikan masyarakat meningkatkan sektor pertanian, juga
perdagangan, kerajinan dan kesejahteraan hidup mereka. Pada perkembangan selanjutnya upacara
ini dikaitkan dengan cikal bakal atau sesepuh desa sebagai pepunden-nya dalam memimpin seluruh
kegiatan terkait dengan pelaksanaan upacara tradisional, serta penghormatan terhadap perjuangan
nenek moyang (cikal bakal) masyarakat Tengger yang telah membangun dan memberikan
perlindungan terhadap hidup mereka.
2. Sebagai Kepatuhan
Dalam upacara radisional Kasada, faktor kepatuhan nampak pada masyarakat pendukungnya
secara patuh melaksanakan upacara tersebut yang pada hakekatnya merupakan rasa syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tidak mau melanggar pelaksanaan upacara ini seperti misalnya
mengganti hari pelaksanaan atau bahkan meniadakan upacara itu sendiri.
Faktor kepatuhan juga nampak pada persiapan pembuatan sesaji upacara. Mereka secara teliti
mempersiapkan macam-macam sesaji dengan lengkap, karena kalau salah satu sesaji ada yang
kurang lengkap, maka mereka mempunyai kepercayaan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Dengan adanya faktor kepatuhan seperti tersebut di atas secara tidak langsung masyarakat
pendukung upacara ini telah mempunyai kesadaran akan arti dari kepatuhan terhadap lingkungannya.
Hal ini apabila direfleksikan apa yang telah diperbuat oleh masyarakat pendukung upacara tersebut,
bisa dikatakan sebagai suatu pelajaran bagi masyarakat untuk belajar mematuhi segala aturan yang
ada di lingkungannya.
3. Sebagai Unsur Kebersamaan dan Kerukunan
Sejak persiapan upacara sampai dengan akhir upacara banyak melibatkan masyarakat di
lingkungannya. Keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan upacara, menunjukkan bahwa di
antara mereka terjalin hubungan saling membutuhkan untuk bisa bersama-sama melaksanakan
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upacara. Hal ini nampak pada saat pengumpulan bahan-bahan sesaji, pembuatan kerangka bambu
untuk pembuatan ongkek, serta pembersihan tempat di rumah Carik. Hal ini menunjukkan adanya
kebersamaan dan kerukunan di antara masyarakat, karena di samping mereka membuat sesaji
secara perorangan juga membuat sesaji desa yang berfungsi sebagai unsur utama.
4. Sebagai Aset Wisata
Upacara tradisional Kasada banyak mendapat perhatian dari masyarakat luas, Hal ini terbukti
dengan banyaknya pengunjung yang datang ingin menyaksikan upacara tersebut, tidak hanya
seluruh masyarakat setempat melainkan mereka yang bukan pemeluk agama Hindu pun hadir.
Pengunjung selain mengikuti upacara mereka datang untuk menyaksikan keindahan alam pada saat
malam purnama maupun pagi hari saat matahari terbit di ufuk timur. Banyaknya pengunjung yang
datang untuk menghadiri atau menyaksikan upacara tradisional tersebut secara tidak langsung
merupakan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kondisi demikian akan menambahan
penghasilan bagi masyarakat setempat karena di antara mereka terjadi transaksi jual beli barangbarang dagangannya. Dengan demikian upacara tradisional Kasada yang dilaksanakan di kawasan
gunung Bromo secara tidak langsung merupakan salah satu aset wisata budaya bagi pemerintah
maupun masyarakat di kawasan Tengger.

Penutup
Pada hakekatnya pelaksanaan ujian bagi calon dukun yang berasal dari berbagai desa dalam
suatu upacara tradisi adalah suatu taraf di mana manusia sebagai masyarakat pendukungnya
berupaya melestarikan budaya Tengger yang tetap menjunjung tinggi peran dan kedudukan Kepala
Desa dan dukun sebagai tokoh sesepuh untuk melindungi masyarakatnya dalam kehidupan seharihari serta sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu juga sebagai suatu
penghormatan terhadap perjuangan nenek moyang (cikal bakal) masyarakat Tengger yang telah
membangun dan memberikan perlindungan terhadap hidup mereka.
Eksistensi peran Kepala Desa dan dukun sebagai sesepuh dan pemimpin dalam suatu
masyarakat terbentuk oleh dua hal, yaitu: (a) kedirian yang didukung oleh persepsi, kemampuan,
kemauan dan kesempatan yang ada sebagai faktor internal, dan (b) dukungan sosial yang
mendorong pemimpin menjadi tokoh. Untuk mengoptimalkan kerja sebuah masyarakat perlu ada
suasana yang mendukung agar dapat menjalankan secara maksimal.
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan upacara tradisional Kasada ini
menjadikan kegotongroyongan di antara masyarakat semakin mantap serta secara tidak langsung
merupakan upaya menambah/meningkatkan faktor ketertiban dan kepatuhan. Di samping itu terdapat
simbol-simbol yang merupakan gambaran akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang dapat
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dipakai oleh masyarakat pendukungnya untuk lebih menyadari akan arti pentingnya kepatuhan
terhadap aturan yang ada di lingkungannya.
Akhirnya terkait dengan hal tersebut dapat diungkapkan bahwa upacara tradisional Kasada
yang diselenggarakan di kawasan Tengger gunung Bromo merupakan salah satu bentuk ungkapan
budaya Jawa. Ungkapan budaya tersebut perlu dipahami dan diinternalisasikan kepada generasi
penerus, agar mereka tidak lepas dari akar budaya bangsa, terlebih juga mengingat bahwa upacara
Kasada merupakan salah satu bentuk ungkapan budaya yang dapat dijadikan aset wisata budaya
bagi pemerintah maupun masyarakat setempat.
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