
UPACARA MAHESA LAWUNG 

 

 

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Wawasan Budaya Nusantara  

Program Studi Televisi dan Film  

Jurusan Seni Media Rekam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH : 

 

IKE NOVA PRASETIANI 

16148120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN  
INSTITUT SENI INDONESIA  

SURAKARTA  
2019 

  



 
 

2 
 

 
DAFTAR ISI 

 
 
 
 
 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ 1 

DAFTAR ISI ............................................................................................................. 2 

I. PENDAHULUAN 

1. Latar belakang .............................................................................. 3 

2. Tinjauan Teori .............................................................................. 4 

 
II. METODE PENELITIAN........................................................................ 7 

III. WUJUD BUDAYA MAHESA LAWUNG 

1. Budaya Gagasan ........................................................................... 8 

2. Budaya Tindakan .......................................................................... 9 

3. Wujud Artefak ............................................................................ 11 

IV. KESIMPULAN ..................................................................................... 12 

 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 13 

 

 

 

 
  



 
 

3 
 

 
I. PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

 

   Pada hakekatnya yang dimaksud dengan budaya merupakan hasil 

perpaduan antara budi dan daya dari manusia yang mencerminkan nilai-nilai dari 

diri manusia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keaneka-ragaman budaya, 

karenanya pelestarian budaya yang ada menjadi keharusan bagi kita semua terutama 

generasi penerus bangsa. Kebudayaan merupakan bagian yang terintegrasi dengan 

kehidupan masyarakat, tidak ada kehidupan masyarakat yang tidak memiliki 

kebudayaan sebagai bagian dari ciri khas mereka. Hal itu sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Darmansyah bahwa " masyarakat dan kebudayaan ibarat dua sisi 

mata uang, satu sama lain tidak dapat dipisahkan" ( Darmansyah, 1986:59). Negara 

indonesia sebagai negara yang membentang luas memiliki berbagai aneka ragam 

kebudayaan lokal dari satu tempat dan tempat lain. Oleh karena keanekaragaman  

tersebut terdapat keunikan yang tidak dijumpai di daerah lain, sehingga sangat 

menarik untuk diteliti dan salah satunya adalah upacara adat.  

   Adapun salah satu upacara adat yang masih dilestarikan saat ini yaitu 

Mahesa Lawung yang diadakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta di desa 

Krendowahono Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang juga tidak jauh dari 

kediaman penulis. Acara ini diadakan setahun satu kali dan masih bersifat sakral 

karena diikuti oleh sejumlah pengangeng parentah keraton, abdi dalem, maupun 

kerabat keluarga keraton. Hal ini tentunya sudah sangat jarang ditemui bahkan 

dimengerti oleh generasi masa kini. Oleh karena itulah penulis hendak meneliti 

upacara Mahesa Lawung sebagai objek penelitian yang berfokus pada upacara 

kebudayaan jawa . Upacara Mahesa Lawung layak dijadikan bahan penelitian dalam 

rangka turut serta dalam proses pelestarian budaya serta membuka peluang wisata 

religi di Kabupaten Karanganyar, serta sebagai sarana komunikasi pendidikan 

berbasis kebudayaan. 

   Pentingnya nilai dari kebudayaan lokal tersebut dapat menjadi sesuatu 

yang bernilai tinggi serta dapat menjadi sebuah ikon budaya bagi daerah masyarakat, 

disamping warisan budaya tersebut sangat penting sebagai sumber pengetahuan dan 

pembelajaran sejarah lokal guna membangun karakter bangsa. Karenanya suatu 
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perancangan media audio visual yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dianggap 

penting dan diperlukan terutama bagi generasi muda pada era globalisme saat ini. 

 

2. Tinjauan Teori  

 

Upacara adat merupakan salah satu kebudayaan yang di turunkan oleh nenek 

moyang untuk memberikan salah satu rasa syukur kepada sang kuasa atas apa yang 

telah di berikan. Banyak sekali bentuk upacara adat yang dilaksanakan suku-suku di 

Indonesia. Dengan adanya upacara adat ini semakin menambah aneka ragam 

kebudayaan Indonesia. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki cara yang 

berbeda antara yang satu dengan yang lainya. Pelaksanaan upacara tradisional suatu 

masyarakat umumnya sangat menarik, karena memiliki keunikan, kesakralan, dan 

nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. 

 Kebudayaan yang merupakan pribadi manusia atau bangsa yang di dalamnya 

mengandung norma-norma, tatanan nilai atau system nilai dan nilai-nilai itu perlu 

untuk dimiliki dan dihayati oleh manusia maupun bangsanya. Setiap kebudayaan 

yang di milliki oleh tiap manusia itu mempunyai 7 unsur kebudayaan yang bersifat 

universal. Diantaranya yaitu Bahasa, system pengetahuan, organisasi sosial, system 

peralatan hidup, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Adapun 

sistem tatanan kebudayaan jawa yang masih kental di Solo tepatnya yaitu berada di 

Keraton Surakarta. 

Keraton berasal dari kata “rat” mendapat awalan “ka” atau “ke” dan akhiran 

“an” mempunyai arti tempat tinggal ratu, pusat pemerintahan ratu, atau ibu kota 

kerajaan. Sedangkan kerajaan berasal dari kata “raj” mendapat awalan “ke” atau 

“ka” dan mendapat akhiran “an” mempunyai arti tempat tinggal raja yang erat 

hubungannya dengan daerah atau wilayah kekuasaan raja. Menurut Darsiti 

Soeratman dalam bukunya Kehidupan Dunia Keraton Surakarta arti keraton 

memiliki beberapa makna, antara lain yang pertama negara atau kerajaan dan yang 

kedua yaitu pekarangan raja, meliputi wilayah di dalam cepuri (tembok yang 

mengelilingi halaman). Pada intinya Darsiti Soeratman menyebutkan bahwa 

keraton yaitu ruang lingkup tempat kediaman raja.(Soeratman, 1989 : 1) . 

 Salah satu keraton yang masih ada di Indonesia adalah Keraton Surakarta 

Hadiningrat. Keraton Surakarta didirikan oleh Ingkang Sinuhun Kanjeng 

Susuhunan Paku Buwana II pada Rabu, 17 Februari 1745 sebagai pengganti 
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Keraton Kartasura yang telah hancur karena serangan dari pemberontak. Sejarah 

dari tanggal berdirinya Keraton Surakarta diambil dari kepindahan Keraton 

Surakarta ke Desa Solo.(Puspaningrat, 2006:7). Adapun contoh adat budaya leluhur 

yang masih dilakukan oleh Kraton Surakarta yaitu “Mahesa Lawung”. 

Menurut penjelasan Gusti Haryo Dipokusumo sebagai pengageng 

parentah keraton adalah sebagai berikut: Asal mula perjalanan Mahesa lawung 

berasal dari Demak, Pajang, Mataram, Pleret , Kartosuro, kemudian barulah tiba 

di Surakarta. Acara Mahesa Lawung dilaksanakan berdasarkan prosedur resmi 

keraton berupa surat perintah / dhawuh dhalem sinuwun utk menyelanggarakan 

upacara yang kemudian jika sudah disetujui akan diproses oleh pangageng 

parentah keraton & pangageng parentah keraton keputren. Upacara Mahesa 

Lawung dalam bahasa jawa Mahesa berarti kerbau, sedangkan Lawung berarti 

jantan, liar dan belum pernah kawin. Dalam upacara tersebut dibutuhkan sesaji 

berupa ayam panggang, kelapa muda, nasi putih, bunga tujuh rupa dan kepala 

kerbau yang masih dibungkus kain putih. Acara ini biasa dilakukan pada 100 hari 

dari indahnya Keraton Surakarta setelah berpisahnya dari Kartosuro. 100 hari dari 

ketika keraton berpisah dari kartosuro,  yaitu pada bulan Ba'da Maulud. 100 hari 

setelah sekaten. pelaksanaannya di Jumadil akhir minggu akhir Senin/ Kamis 

(Gusti Dipokusumo, wawancara 19 Desember 2018).       

   Adapun pihak yang terlibat adalah pengageng parentah keraton & 

parentah keputren. Adapun tugas-tugasnya yaitu pengageng parentah keraton 

bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis 

pelaksanaan acara seperti akomodasi, sarana pra sarana, sedangkan bagian 

pangageng parentah keputren bertugas menyiapkan ubo rampe / sesajen. Adapun 

sesajen yang disiapkan antara lain seperti mahesa / kepala kerbau, bunga 

matahari,  gecok bakar / mentah, sambel goreng urip-urip (sambel goreng dengan 

ikan lele mentah yang masih hidup) serta ubo rampe simbolik dari masyarakat 

yang meliputi hasil alam seperti hasil berkebun umbi-umbian, buah-buahan, dupa, 

nasi dengan beberapa lauk, serta beberapa jenis bunga juga disediakan (Gusti 

Dipokusumo, wawancara 19 Desember 2018) 
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Gambar 1. Krendowahono adalah satu lingkup kawasan sangiran. 

Foto diambil 9 Desember 2018 oleh Ike Nova. 

 

Lokasi dari Krendowahono termasuk dalam salah satu ruang lingkup dari 

Sangiran. Ditemukannya beberapa fosil pada kala itu dipercaya masyarakat pada 

zaman dahulu bahwa telah ada kehidupan lama yang sebelumnya pernah ada di 

lokasi tersebut. Tidak hanya bersejarah namun Krendowahono juga dianggap 

memiliki nilai magis yang pernah digunakan sebagai sarana kegiatan agama Hindu 

pada jaman dahulu. Punden Krendowahono dipercaya sebagai tempat 

bersemayamnya Betari Durga. Selain itu Punden Krendowahono juga dipercaya 

sebagai salah satu dari 4 penjuru penting, di antaranya adalah timur = Gunung Lawu 

, selatan = Pantai Selatan / Kanjeng Ratu Kencono Sari atau Kencono Wungu, barat 

= Gunung Merapi / Kanjeng Ratu Kedathon, utara = punden di Krendowahono 

/Betari Durga.(Darsono, wawancara 17 Desember 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Punden yang dianggap magis sebagai tempat 

bersemayam Betari Durga. Foto diambil 9 Desember 2018 

 

Upacara Mahesa Lawung ini rutin diadakan oleh Keraton Surakarta dalam 

rangka melestarikan kebudayaan nenek moyang, sebagai media untuk mewujudkan 

rasa syukur dan menolak bala dari segala energi negatif di bumi dari roh-roh 

maupun segala hal yang terlihat. Selain sebagai salah satu sarana pelestarian budaya, 

upacara Mahesa Lawung ini juga sedang dalam proses pengembangan sebagai objek 

pariwisata religi dengan campur tangan Dinas Pariwisata Karanganyar. (Darsono, 

wawancara 17 Desember 2018)  
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II. Metode Penelitian 

 

 

1. Wawancara Narasumber  

2. Observasi Lapangan 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan kuncen 

Krendowahono yaitu Bapak Darsono serta Pengageng Parentah Kraton Gusti 

Dipokusumo. Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi 

langsung di lapangan pada saat diadakannya upacara Mahesa Lawung pada 7 Januari 

2019 di Punden Krendowahono , Karanganyar, Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Gusti Haryo Dipokusumo di 

kediamannya di lingkungan Keraton Surakarta. Foto diambil pada 

19 Desember 2018 oleh Ike Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Pak Darsono (kuncen Punden 

Krendowahono) di kediamannya di Krendowahono. Foto diambil 

pada 17 Desember 2018 oleh Ike Nova. 
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III. Wujud Budaya Mahesa Lawung 

 

 

1. Wujud Budaya Gagasan (pemahaman / filosofi sesajen) 

 

  Media utama yang dipersembahkan dalam prosesi upacara Mahesa Lawung 

adalah kepala kerbau. Adapun Filosofi penguburan kepala kerbau yaitu sebagai 

persembahan kepada Betari Durga, selain itu juga sebagai simbol penguburan 

kebodohan. Digunakannya kerbau pada jaman dahulu karna jumlah kerbau pada 

jaman dahulu sangat banyak. Selain kepala kerbau, persembahan sesaji juga berasal 

dari alam yang meliputi buah-buahan dan umbi-umbian. Filosofi umbi-umbian dan 

buah-buahan sebagai raasa perwujudan syukur atas apa yang sudah diberikan alam 

kepada manusia. Kemudian, sebagai wujud dari perkembangan jaman sekaligus 

melengkapi sesajen yang kini mulai langka bahan baku untuk mengolahnya, 

dihadirkan pula beraneka jajanan pasar sebagai kemakmuran pangan.  

 Selain itu dihadirkan pula sesajen berupa Lele Sajodho Kendhil yang 

digunakan untuk menaruh sepasang ikan lele tersebut harus diisi dengan air sungai 

tempukan atau tempuran yaitu air yang diambil dari pertemuan dua arus sungai. 

Menurut keperayaan orang Jawa di keraton Surakarta Hadiningrat, air pertemuan 

dari dua arus sungai merupakan air yang memiliki energi yang dapat digunakan 

untuk sarana meditasi serta dupa sebagai fungsi yang sama yaitu meditasi. Adapun 

pakaian yang digunakan yaitu pakaian kejawen sanes padintenan. filosofi 

penggunaan pakaian kejawen sanes padintenan yaitu adalah pakaian jawa yang tidak 

biasa dipakai sehari-hari. Pakaian ini hanya digunakan untuk upacara tertentu, 

seperti upacara Mahesa Lawung.” (KGPH Dipokusumo, wawancara, 19 Desember 

2018) 
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2. Wujud Budaya Tindakan (urutan kegiatan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Persiapan menuju Punden dan meletakkan sesaji di Punden 

Krendowahono. Foto diambil pada 7 Januari 2019 oleh Ike Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembacaan doa - doa oleh Pangageng Parentah Kraton. 

Foto diambil pada 7 Januari 2019 oleh Ike Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penguburan Kepala kerbau dan ditutupi kain putih. Kemudian 

di siram dengan air bunga setaman. Foto diambil pada 7 Januari 2019 

oleh Ike Nova. 
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Gambar 4. Dilanjutkan dengan menyiramkan air suci yang sudah 

dicampur dengan bunga setaman. Foto diambil pada 7 Januari 2019 

oleh Ike Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerabat keraon ngeriung /menikmati makanan yang dibawa 

dari keraton secara bersama-sama. Berisikan umbi-umbian, buah-buahan 

yang berasal dari alam. Foto diambil pada 7 Januari 2019 oleh Ike Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pangageng Parentah beserta seluruh kerabat keraton kembali 

pulang dengan diiringi penjagaan dari prajurit keraton. Foto diambil pada 

7 Januari 2019 oleh Ike Nova. 
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3. Wujud Budaya / Artefak  

 

1. kain putih, kepala kerbau, darah kerbau, kendi kecil, papan kayu 

2. bunga sekar setaman, setangkai bunga matahari , kinangan 

3. setangkep pisang raja, daun pisang 

4. buah-buahan 7 rupa & aneka macam umbi-umbian 

5. aneka jajan pasar 

6. sambel goreng urip-urip 

7. arang, kemenyan / dupa 

8. ikan lele sejodho, di dalam kendhil 

9. arak 

10. Pakaian adat keraton surakarta. 
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IV. KESIMPULAN 

 

Upacara Mahesa Lawung adalah upacara rutin yang diselenggarakan oleh 

Keraton Surakarta Hadiningrat pada setiap hari senin / kamis pada bulan Ba’da 

maulud di Punden Krendowahono, Karanganyar. Adapun proses ritualnya masih 

sangat sakral yaitu diikuti oleh kerabat keraton dengan membawa sesajen yang 

sudah ditentukan secara turun temurun. Upacara Mahesa Lawung ini terdiri dari 

rangkaian acara, dengan proses ritual utamanya yaitu pemendaman kepala kerbau 

yang belum pernah bekerja / kawin sebelumnya. Ritual ini selalu dilakukan oleh 

Keraton untuk menolak bala , sebagai rasa syukur, serta melestarikan budaya leluhur 

yaitu sebagai persembahan kepada Betari Durga. Peneliti menyadari bahwa Upacara 

adat semacam ini sudah minim perhatian dari generasi muda, oleh karena itu hal ini 

layak untuk dijadikan bahan referensi sebagai pembuatan film dokumenter yang 

bersifat edukatif dan bermanfaat untuk meneruskan kelestarian budaya di Indonesia 

ini sebagai pembentuk karakter bangsa yang berbudaya.  
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