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Abstract 

Labuhan Sarangan ceremony is a tradition which is routinely performed by society of 

Kelurahan Sarangan as one activity of villagers’ ritual Bersih Desa (village purification) 

which is held on Jumat Pon, Ruwah month (a certain day which is based on Javanese 

calendar). Labuhan Sarangan ceremony is a tradition which is used by the local society as a 

media to ask for safety and their gratitude to Allah SWT for His blessings. This tradition is 

interesting to be a research topic because the ceremony is held in two activities. They are a 

sacred activity which is done by society of Kelurahan Sarangan and an activity which is held 

by Kabupaten Magetan government as a tourism object. This tradition is more interesting 

with the used symbols, such as Tumpeng Agung Gono Bahui, Hulu Wektu and the procession 

structure of Tumpeng Gono Bahui. This research used qualitative method. Some theories 

were used to analyze Labuhan Sarangan ceremony. The theories are symbolic theory of C. 

Geertz and functional theory of Malinowski. From the research known that this annual 

tradition is held as a media to ask for safety and gratitude expression. In other, this tradition is 

also correlated with environment conservation and the local society need of religiosity. By 

doing the tradition, the society has peace and the nature will be protected to prevent disasters. 

Labuhan Sarangan ceremony is adjusted with nowadays society condition, so that the 

ancestor heritage will be interested by young generation and able to compete with foreign 

culture.  
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Abstrak 

Upacara Labuhan Sarangan merupakan salah satu tradisi yang rutin dilakukan oleh 

masyarakat Kelurahan Sarangan sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan bersih desa yang 

dilakukan pada hari Jumat Pon di bulan Ruwah. Upacara Labuhan Sarangan merupakan 

suatu tradisi yang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai media untuk meminta 

keselamatan dan mengucap syukur kepada Allah SWT atas berkah yang diterima. Tradisi ini 

menarik untuk diteliti karena pelaksanaannya dilakukan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sarangan yang sifatnya sakral dan 

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai bentuk kemasan 

wisata. Tradisi ini semakin menarik dengan berbagai simbol yang dipakai, seperti Tumpeng 

Agung Gono Bahu, Hulu Wektu dan struktur pengiring Tumpeng Gono Bahu. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Beberapa teori juga digunakan dalam analisa 

upacara Labuhan Sarangan. Teori-teori tersebut antara lain adalah teori simbolik C. Geertz 
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dan teori fungsional Malinowski. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa tradisi 

tahunan ini dilakukan sebagai media memohon keselamatan dan media mengucap syukur. 

Selain itu, tradisi ini juga berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan dan pemenuhan 

kebutuhan religi masyarakat setempat. Dengan melakukan tradisi tersebut masyarakat 

memperoleh ketenangan batin dan juga alam akan tetap terpelihara sehingga tidak terjadi 

bencana. Pelaksanaan upacara Labuhan Sarangan sendiri disesuaikan dengan kondisi 

masyarakat saat ini, sehingga dalam perkembangannya tradisi warisan nenek moyang tetap 

diminati oleh generasi muda dan mampu bersaing dengan berbagai budaya asing. 

Kata kunci: Labuhan Sarangan, Upacara, Simbol, Etnografi, Bersih Desa. 

 

 

pacara Labuhan Sarangan merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan 

bersih desa yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sarangan, Kecamatan 

Plaosan, Kabupaten Magetan setiap tahunnya. Upacara Labuhan Sarangan dilakukan 

oleh masyarakat setempat sebagai media untuk mengucap syukur dan media meminta 

keselamatana kepada Tuhan Yang Maha Esa.Pelaksanaan upacara Labuhan Sarangan 

memiliki urutan-urutan tertentu yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat yang tidak 

berubah dari tahun ke tahun. 

Upacara Labuhan Saranganberbeda dari tradisi serupa yang ada di wilayah lainnya 

mengingat dalam tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sarangan terdapat 

simbol-simbol tertentu yang memiliki makna tersendiri dalam penggunaannya.Simbol-simbol 

ini diwujudkan dalam perlengkapan upacara, seperti simbol yang diwujudkan dalam bentuk 

tumpeng, gunungan hasil bumi maupun perlengkapan lainnya, serta struktur pengiring arak-

arakan tumpeng.Perbedaan lainnya adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam dua 

kegiatan yang berbeda, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sarangan 

dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.Adapun kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat Kelurahan Sarangan sifatnya sakral, sedangkan kegiatan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten berupa kegiatan sebagai kemasan wisata. 

Upacara Labuhan Sarangan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sarangan 

juga berkaitan erat dengan mitos yang berkembang di masyarakat setempat tentang asal-usul 

Telaga Sarangan yang menjadi pusat kegiatan Labuhan Sarangan. Masyarakat meyakini jika 

upacara tersebut tidak dilaksanakan maka sing babad Telogo Saranganakan marah yang 

berakibat pada datangnya bencana bagi masyarakat Kelurahan Sarangan. 

UpacaraLabuhan Sarangan di Kelurahan Sarangan sendiri diwujudkan dalam bentuk 

larung tumpeng atau labuh tumpeng.Larung tumpeng atau labuh tumpeng ini dilakukan 
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masyarakat setempat pada hari Jumat Pon di bulan Ruwah menjelang bulan Ramadhan. 

Kegiatan Labuhan Sarangan dilakukan masyarakat setempat sebagai salah satu rangkaian 

kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan setiap tahun dengan harapan masyarakat Sarangan 

diberikan keselamatan. Labuhan Sarangandiwujudkan dalam bentuk melarungtumpeng gono 

bahu setinggi 2,5 meter yang terbuat dari nasi, dan labuh gunungan sayuran serta buah hasil 

pertanian masyarakat setempat. Selain itu terdapat simbol-simbol tertentu yang diwujudkan 

dalam bentuk penggunaan tumpeng, iring-iringan prajurit, domas maupun pasukan berkuda. 

Pengiring tumpeng sendiri dalam pelaksanaanya menggunakan pakaian adat khas Jawa 

(www.disparbudpora.magetankab.go.id). 

Berpangkal dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Widyawati (2003) 

tentang “Upacara Tradisi Labuh Sesaji Sebagai Daya Tarik Wisatawan di Obyek Wisata 

Telaga Sarangan, Kecamatan Magetan” ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

berkaitan dengan tradisi tersebut semakin besar.Penelitian lebih lanjut diperlukan mengingat 

pada penelitian sebelumnya hanya dijelaskan gambaran upacara Labuhan Sarangan secara 

singkat. Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati lebih menekankan pada aspek pariwisata, 

sehingga gambaran dari tradisi, utamanya simbol-simbol dan makna dari setiap simbol yang 

digunakan dalam upacara Labuhan Sarangan yang dilakukan oleh masyarakat Sarangan 

kurang dijelaskan secara terperinci. 

Adapun fokus dari penelitian ini adalah makna dari upacaraLabuhan Sarangan yang 

dilakukan oleh masyarakat Sarangan yang dikaji melalui simbol-simbol yang digunakaan 

dalam tradisi tersebut.Ketertarikan untuk meneliti tradisi labuhan yang ada di Kelurahan 

Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan karena tradisi ini menjadi tradisi yang 

rutin dilakukan oleh masyarakat setempat setiap tahunnya menjelang bulan ramadhan sebagai 

wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT yang masih bertahan 

eksistensinya sampai saat ini. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sarangan juga 

mencakup dua kegiatan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa dan kegiatan 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.Adanya dua bentuk kegiatan ini juga menjadi 

daya tarik tersendiri dalam penelitian.Meski seiring dengan perkembangan zaman tradisi 

Labuhan Sarangan sendiri selain menjadi salah satu rangkaian ritual bersih desa  juga 

menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Berbagai macam hal lainyang 

diwujudkan dalam simbol-simbol tertentu yang memiliki makna tersendiri yang menarik 

untuk diketahui maksudnya juga dapat ditemukan dalam tradisi ini. 

Dalam menganalisa hasil temuan data, penulis menggunakan dua teori yaitu teori 

simbolik C. Geertz dan teori fungsional Malinowski.Simbol menurut Geertz sendiri 



 

merupakan sistem yang saling berhubungan dengan tanda-tanda yang dapat ditafsirkan, 

dimana kebudayaan tidak dapat memberi makna khusus pada suatu peristiwa sosial, perilaku, 

pranata maupun proses. Dalam suatu kebudayaan justru peristiwa sosial, perilaku, pranata 

dan proses berkaitan satu sama lain yang dapat dijelaskan secara mendalam (Geertz, 2004: 

17). 

Menurut Malinowski setiap unsur kebudayaan memiliki fungsinya masing-masing, 

dimana kehidupan masyarakat dan unsur kebudayaan memiliki hubungan timbal 

balik.Kebudayaan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar. 

Kebutuhan dasar manusia ini berhubungan satu sama lain dengan kebutuhan hidup lainnya. 

Jika suatu tindakan dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidup maka akan timbul kebutuhan 

hidup lainnya (Koentjaraningrat,1987: 168-171). Malinowski juga beranggapan bahwa suatu 

unsur kebudayaan akan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur kebudayaan tersebut 

berada (Ihromi, 1996: 59).  

Dari makna simbol-simbol yang digunakan dalam upacara Labuhan Sarangan dapat 

diketahui makna pelaksanaan tradisi itu sendiri bagi masyarakat.Fungsi pelaksanaan upacara 

ini sendiri tidak hanya bagi masyarakat Kelurahan Sarangan, namun juga Pemerintah 

Kabupaten.Selain itu dapat diketahui pula fungsi upacara Labuhan Sarangan yang 

berpengaruh pada tindakan masyarakat, adat maupun struktur dalam lingkungan Sarangan. Di 

sisi lain upacara Labuhan Sarangan juga memiliki fungsi yang berhubungan dengan 

pengaruhnya terhadap keberadaan Labuhan Sarangan itu sendiri. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian tentang upacaraLabuhan Sarangan yang dilakuan masyarakatSarangan 

sebagai sarana mengucap syukur pada acara puncak dalam rangkaian acara bersih desa ini 

bersifat deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena makna pelaksanaan 

upacaraLabuhan Sarangan yang diwujudkan dalam simbol-simbol tertentu yang masih tetap 

bertahan sampai saat ini dijelaskan secara terperinci, sehingga penelitian mengenai larung 

sesaji di Telaga Sarangan, KelurahanSarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan ini 

dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. 

Pemilihan Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan sebagai 

lokasi penelitian karena adanya beberapa alasan, diantaranya: 



 

1. Di wilayah ini upacara Labuhan Sarangan yang merupakan bentuk kegiatan yang 

serupa dengan larung sesaji sebagai rangkaian kegiatan bersih desa yang dilakukan setiap 

tahunnya oleh masyarakat setempat masih tetap bertahan eksistensinya. 

2. Tradisi labuh atau larung yang ada di Sarangan, yang pada dasarnya berada di 

lereng Gunung Lawu dilaksanakan di sebuah telaga, sedangkan kebanyakan tradisi serupa di 

wilayah lain justru dilaksanakan di pantai. 

3. Kondisi masyarakat yang majemuk, baik dari segi kepercayaan, pendidikan 

maupun pekerjaan, namun dalam melaksanakan rangkaian kegiatan upacara Labuhan 

Saranganmampu bekerja sama dan berbaur satu sama lain sehingga tradisi warisan leluhur 

masih mampu bertahan. 

Penelitian tentang upacaraLabuhan Sarangan yang dilakukan oleh masyarakat 

Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan dilakukan dengan cara 

pencarian data melalui informan-informan tertentu. Informan adalah “seseorang pembicara 

asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa atau 

dialeknya sebagai model imitasi dan sumber informasi” (Spradley, 1997: 35). 

Adapun informan dipilih secara purposif, yaitu pemilihan informan dengan 

pertimbangan tertentu sesuai dengan kemampuan dari informan yang dirasa dapat 

memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan tema penelitian. Adapun informan dipilih 

melalui pertimbangan terhadap persyaratan tertentu, seperti (1) enkulturasi penuh, (2) 

keterlibatan langsung, (3) suasana budaya yang tidak dikenal, (4) waktu yang cukup, serta (5) 

non-analitis (Spradley, 1997: 61). 

Observasi selama penelitian sendiri dilakukan di wilayah sekitar Telaga Sarangan 

yang menjadi pusat pelaksanaan upacaraLabuhan Sarangan sertadi tempat-tempat yang 

menjadi tempat pelaksanaan dari rangkaian ritual bersih desa. Observasi selain dilakukan 

untuk mengamati pelaksanaan dari kegiatan Labuhan Sarangan, juga dilakukan observasi 

terhadap peran masyarakat pendukung kebudayaan dari segala sektor kelompok masyarakat 

yang ada serta pengamatan terhadap kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat setempat. 

Obsevasi tentang pelaksanaan ritual sendiri dilakukan peneliti dengan melakukan observasi 

melalui berbagai dokumentasi yang ada seperti melalui foto maupun video yang diperoleh 

melalui dinas maupun kelurahan. Selain itu juga dilaksanakan observasi langsung terkait 

pelaksaan Labuhan Sarangan. 

Data yang diperoleh dalam penelitian tentang upacara Labuhan Sarangan melalui 

wawancara ditranskrip dan disusun dalam suatu kalimat penjelasan.Data hasil wawancara, 

observasi dan studi literatur dikelompokkan berdasarkan fokusnya masing-masing.Setelah 



 

data diolah maka dilakukan pengecekan ulang tentang kebenaran data kepada 

informan.Setelah dilakukan pengelompokan dan pengecekan kebenaran maka dilakukan 

analisis data. Analisis ini dilakukan dengan cara dikaitkan dengan beberapa teori yang 

dipakai dalam penyusunan tulisan. Data-data hasil interpretasi mengenai upacara Labuhan 

Sarangan ini diharapkan mampu memberikan gambaran rinci tentang pelaksanaan tradisi, 

simbol-simbol yang ada dalam tradisi, makna dari setiap simbol serta makna dari upacara 

Labuhan Sarangan itu sendiri. 

 

Hasil  

Kelurahan Sarangan berada di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi 

Jawa Timur. Batas-batas Kelurahan Sarangan antara lain: sebelah Utara berbatasan dengan 

Desa Pacalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngancar, sebelah Timur berbatasan 

dengan Desa Dadi, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngancar. 

Tanah wilayah Kelurahan Sarangan tergolong dalam tanah kering yang dimanfaatkan 

masyarakat setempat sebagai ladang dan pemukiman.Selain itu di wilayah ini juga terdapat 

hutan lindung yang cukup luas.Kelurahan Sarangan yang berada di lereng Gunung Lawu, 

menyebabkan wilayah ini terdiri atas bukit-bukit dengan tekstur tanah berpasir dengan 

tingkat kemiringan    .Kelurahan Sarangan berada pada ketinggian 1.  7 meter diatas 

permukaan laut.Kelurahan Sarangan tergolong dalam wilayah yang cukup dingin karena 

memiliki suhu rata-rata harian 1     dengan curah hujan yang cukup tinggi, yaitu  ,51  Mm 

(profil desa/kelurahan tahun 2012). 

Telaga Sarangan yang menjadi tempat pelaksanaan Labuhan Sarangan sendiri berada 

pada koordinat 7    ’ 3 ” S dan 111  13’  ”  . Telaga Sarangan memiliki luas 30 Ha dengan 

kedalaman 28 meter. Di samping dimanfaatkan sebagai obyek wisata, Telaga Sarangan juga 

dimanfaatkan masyarakat sebagai penyedia air untuk kebutuhan irigasi sawah masyarakat 

yang ada di wilayah sekitar telaga.Hal ini dapat dilihat dari adanya pintu air yang 

mengalirkan air dari telaga ke sungai yang ada di samping telaga, selain itu juga dapat dilihat 

dari adanya aliran pipa yang mengarah ke sawah-sawah warga. 

Di Tengah Telaga Sarangan sendiri juga terdapat pulau kecil.Pulau yang ada di tengah 

telaga ini oleh masyarakat disebut sebagai Pulau Pasir.Lokasi acara upacara Labuhan 

Sarangan sendiri berada di sisi Timur telaga, tepatnya di bawah pohon beringin besar di 

depan Hotel Kintamani yang disebut masyarakat setempat sebagai kepunden. 



 

Wilayah Sarangan yang cukup luas berdasarkan data profil Kelurahan Sarangan tahun 

2012 memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup padat yaitu dengan jumlah penduduk 

3538 orang atau dengan tingkat kepadatan penduduk 81 orang per km². Adapun komposisi 

jumlah penduduknya terdiri atas 1699 laki-laki dan 1839 perempuan, dengan jumlah kepala 

keluarga sebanyak 874.Berdasarkan data diketahui bahwa mayoritas masyarakat Sarangan 

beragama Islam dengan tingkat pendidikan mayoritas warganya adalah tamatan Sekolah 

Dasar (SD).Mayoritas masyarakat Sarangan memiliki mata pencaharian sebagai petani. 

Upacara Labuhan Sarangan dilakukan dalam dua bentuk kegiatan yang berbeda, yaitu 

kegiatan yang dilakukan oleh warga desa dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten.Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten lebih pada suatu suguhan 

hiburan atau paket wisata bagi masyarakat, sedangkan acara yang dilakukan oleh masyarakat 

desa merupakan kegiatan yang sifatnya sakral. Pada dasarnya dua bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat desa dan Pemerintah Daerah memiliki esensi yang sama meski 

diwujudkan dalam kemasan yang berbeda. 

Pada dasarnya dalam kehidupan religius manusia terdapat empat komponen. Empat 

komponen dalam kehidupan religi manusia tersebut antara lain mencakup apa yang disebut 

dengan emosi keagamaaan, adanya keyakinan akan Tuhan serta kehidupan lain selain 

kehidupan manusia, terdapat pula apa yang disebut dengan sistem ritual atau upacara, serta 

adanya kelompok religius (Koentjaraningrat, 2000: 145). 

Upacara Labuhan Sarangan dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sarangan pada hari 

Jum’at pon bulan Ruwah (bulan Jawa) atau bulan Sa’ban (bulan dalam kalender Islam). 

Kalaupun pada bulan Ruwah tidak ada hari Jum’at pon maka Labuhan Sarangan dapat 

dilaksanakan lebih awal, yaitu pada bulan Rejeb namun harinya tetap sama yaitu Jum’at 

pon.Seluruh kalangan masyarakat terlibat dalam tradisi ini, baik masyarakat asli Sarangan 

maupun masyarakat yang bukan asli warga Sarangan.Mereka yang mengikuti tradisi ini 

adalah mereka yang merasa meraup hasil (handapeni) dari sektor wisata Telaga 

Sarangan.Acara yang dilakukan oleh masyarakat Sarangan sendiri lebih bersifat sakral, 

sedangkan acara yang diadakan oleh Pemerintah Daerah lebih pada kemasan paket wisata 

yang bertujuan untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya. 

Rangkaian kegiatan upacara Labuhan Sarangan sendiri dilaksanakan pada hari Kamis 

hingga hari Minggu.Hari Kamis dan Jum’at adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga 

masyarakat Kelurahan Sarangan.Khusunya Jum’at adalah pelaksaan acara yang bersifat 

sakral bagi masyarakat setempat, sedangkan hari Sabtu dan Minggu adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk paket wisata bagi wisatawan domestik 



 

maupun mancanegara.Puncak dari kegiatan Labuhan Sarangan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Magetan dilaksanakan pada hari Minggu.Pada hari Minggu inilah 

dilakukan kegiatan labuh atau larung Tumpeng Agung Gono Bahu. 

Pada pelaksanaan tradisi yang bersifat sakral yang dilakukan oleh masyarakat 

Kelurahan Sarangan, acara dilakukan secara sederhana dengan beberapa hiburan tradisional 

yang sifatnya wajib ada yang menjadi kegemaran masyarakat (klangenan) saat melaksanakan 

kegiatan bersih desa. Berbagai perlengkapan (uborampi) lain seperti panggang tumpeng, 

kembang sekaran (kembang abang putih, kembang telon) arang-arang kambang, jenang 

sengkolo, hasil bumi (hulu wektu), kemenyan (menyan cunduk), pisang raja (gedhang rojo 

ayu), tumpeng robyong, tumpeng rasulan (tumpeng tengel), pitek tulak, dan  kambing kendhit 

juga diperlukan dalam tradisi tersebut. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten sebagai bentuk paket wisata bagi wisatawan, tradisi Labuhan Sarangan dibuat 

meriah dengan berbagai macam hiburan.Tumpeng dalam acara kemasan wisata atau paket 

wisata ini diwujudkan dalam bentuk raksasa.Selain tumpeng raksasa juga terdapat gunungan 

hasil bumi (hulu wektu) yang turut dilabuh bersama dengan Tumpeng Agung Gono Bahu 

dalam ukuran besar pula. Perlengkapan lain sama dengan perlengkapan yang dipakai dalam 

kegiatan sakral masyarakat Kelurahan Sarangan, namun yang membedakannya adalah tidak 

adanya kambing kendhit sebagai perlengkapan untuk pageran deso. 

Pelaksanaan tradisi Labuhan Sarangan sendiri sudah lama, yaitu sejak jaman nenek 

moyang dulu kala. Bentuk kemasan wisata sendiri dilakukan sejak tahun 1985, namun pada 

waktu itu kegiatan masih dilaksanakan dengan nama tradisi larung sesaji. Sejak tahun 2010, 

tradisi larung sesaji berganti nama dengan nama Gebyar Labuhan Sarangan. Perubahan 

nama ini tidak terlepas dari adanya perdebatan yang dilakukan oleh sebagian orang layaknya 

yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Tradisi bersih desa ini pada awalnya hanya dilakukan oleh sebagian orang yang 

tinggal di sekitar telaga, namun lambat laun semakin dikenal oleh masyarakat yang lebih 

banyak.Pada akhirnya kegiatan tersebut berkembang menjadi tradisi yang rutin dilakukan 

oleh masyarakat desa pada masa itu.Tradisi ini kemudian bertahan sampai sekarang yang 

dikenal dengan tradisi Labuhan Sarangan. 

Kegiatan bersih desa sendiri diawali dengan kegiatan kerja bakti membersihkan 

lingkungan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat desa pada hari Kamis pagi. Pada 

kegiatan tersebut seluruh masyarakat berpartisipasi untuk membersihkan lingkungannya, 

tempat-tempat ibadah, kantor Pemerintahan dan juga lingkungan sekitar telaga. Usai 



 

melakukan kegiatan bersih desa, sesepuh desa dan petugas yang memang ditunjuk secara 

khusus melakukan penyembelihan kambing kendhit. 

Pada kamis sore sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan kegiatan slametan atau kirim doa 

di makam yang ada di pulau (pulo) yang berada di tengah Telaga Sarangan. Pulau atau pulo 

yang ada di tengah Telaga Pasir atau Telaga Sarangan ini dinamakanPulau atau Pulo 

Pasir.Pada Kamis malam dilakukan kegiatan tirakatan (lek-lek’an) atau tidak tidur 

semalaman.Dalam kegiatan ini juga dilakukan slametan, dimana seluruh masyarakat yang 

datang dalam kegiatan ini membaca doa kepada Allah SWT, tujuannya tidak lain adalah 

meminta keselamatan utamanya bagi masyarakat Sarangan. Hiburan wajib yang menjadi 

kegemaran masyarakat (klangenan) dalam kegiatan malam tirakatan adalah kesenian 

tradisional tari gambyong.Tepat pukul 00.00 WIB atau tengah malam dilakukan pageran deso 

oleh sesepuh Sarangan dan perangkat desa.Pada kegiatan pageran deso ditanam kaki (tracak) 

kambing kendhit di empat penjuru arah desa (sukupat atau majupat) tepatnya di setiap 

pojokan gapura desa. 

Pada hari Jum’at kegiatan diawali dengan sejumlah ibu-ibu warga Sarangan pada pagi 

hari datang dan berkumpul di pinggir telaga di samping tempat pelaksanaan Labuhan 

Sarangan dengan membawa tumpeng lengkap beserta makanan yang ada di dalam rantang 

makanan (ambengan). Kemudian arak-arakan pembawa tumpeng yang akan dilabuh 

membawa tumpeng dari balai Kelurahan sampai dengan tempat pelaksanaan tradisi. Arak-

arakan pembawa tumpeng anatara lain terdiri dari cucuk laku atau subuho manggolo, 

sesepuh adat Sarangan, lurah dan ibu lurah, juga kelompok kejawen. Usai tumpeng diarak 

dari Kelurahan, sesampainya di kepunden maka kemudian tumpeng siap untuk diacarani atau 

dibacakan doakemudian dilabuh di tengah telaga. Kegitan pada hari Jum’at diakhiri dengan 

kegiatan makan bersama (kembul bujono) tumpeng yang dibawa oleh warga Sarangan tadi. 

Kegiatan bersih desa yang diwujudkan dalam bentuk Labuhan Sarangan selain 

sebagai kegiatan ritual masyarakat Sarangan juga sebagai kegiatan tahunan Pemerintah 

Kabupaten Magetan dalam hal ini dilakukan oleh DISPARBUDPORA Kabupaten.Kegiatan 

tahunan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan ini sebagai bentuk kemasan 

wisata sebagai suguhan bagi para wisatawan yang datang ke Sarangan, baik wisatawan 

domestik maupun mancanegara.Tujuan diadakannya kegiatan Labuhan Sarangan sebagai 

bentuk paket wisata adalah untuk lebih mengembangkan potensi wisata Telaga Sarangan dan 

juga untuk lebih mengenalkan Telaga Sarangan beserta tradisi yang ada di Sarangan itu 

sendiri.Puncak kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dilaksanakan 



 

pada hari Minggu, sedangkan hari Kamis dan Sabtu hanya diselenggarakan lomba-lomba 

serta hiburan bagi masyarakat umum. 

Dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, tradisi Labuhan 

Sarangan diwujudkan dalam kegiatan larung atau labuhTumpeng Agung Gono Bahu.Acara 

labuh Tumpeng Agung Gono Bahu ini oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dinamakan 

dengan Gebyar Labuhan Sarangan.Tumpeng Agung Gono Bahu sendiri merupakan duplikasi 

tumpeng yang besarnya memiliki ukuran tinggi sekitar 2,25 meter dengan lebar 3 meter. 

Dalam acara gebyar Labuhan Sarangan sebagai bentuk kemasan wisata ini, Tumpeng Agung 

Gono Bahu dan hulu wektu diarak dari Kelurahan sampai dengan kepunden atau tempat pusat 

kegiatan Labuhan Sarangan. Susunan arak-arakan Tumpeng Gono Bahu antara lain adalah 

cucuk laku atau subuho manggolo, sesepuh adat, Bupati dan istri, domas, prajurit atau talang 

pati, Bagus Dyah (duta wisata Kabupaten Magetan), tumpeng gono baru, hulu wektu atau 

hasil bumi, kejawen, bonang renteng (alat musik bonang dan kempul), drumb band, pasukan 

kuda, reog dan barongsai. 

Usai arak-arakanTumpeng Agung Gono Bahu yang diarak dari kantor Kelurahan tiba 

di kepunden maka dilakukan penyerahan tumpeng simbolis oleh sesepuh adat Sarangan 

kepada bupati Magetan, kemudian dibacakan doa. Setelah dibacakan doa, rombongan spead 

boat yang membawa Tumpeng Agung Gono Bahu dan hulu wektu mengelilingi telaga. 

Setelah sampai Tengah telaga, Bupati Magetan melabuh tumpeng simbolis yang diterimanya 

tadi, dan diikuti dengan Tumpeng Agung Gono Bahu dan hulu wektu yang dilarung atau 

dilabuh ke dalam telaga pula.  

Dalam upacara Labuhan Sarangan perlengkapan yang diwujudkan dalam simbol-

simbol tertentu juga sesuai dengan budaya warisan leluhur, sehingga makna dari setiap 

simbol yang dipakai dalam tradisi tersebut juga telah disepakati masyarakat dari dulu sampai 

sekarang ini. Adapun perlengkapan atau uborampi yang digunakan dalam upacara Labuhan 

Sarangan antara lain: Tumpeng Gono Bahu ayam tulak, Hulu wektu atau hasil bumi, Gedang 

rojo ayu agepuh singgihsetangkeb, Panggang tumpeng,Arang-arang kambang, Nginang 

komplit, rokok gudang garam klobot, suruh gambir, bako enjet, Jenang abang putih, 

Kembang sekaran (kembang abang putih, kembang telon), Menyan cundhuk atau kemenyan, 

Jenang sengkolo, Kambing kendhit, Tumpeng cok bakal, Tumpeng tengel, Tumpeng robyong 

atau lelawuhan tumpeng gono bahu (lauk tumpeng), Jajan pasar genep. 

 Adapun susunan pengiring arak-arakan dalam tradisi Labuhan Sarangan antara lain 

terdiri dari Cucuk laku atau subuho manggolo, Pasukan kuda, Bonang renteng (kesenian 



 

dengan alat musik bonang dan kempul), Drumb band, pasangan pengantin, Palang pati atau 

prajurit,Domas, Kejawen, Dyah Bagus (duta wisata Kabupaten Magetan). 

Tradisi Labuhan Sarangan sebagai kegiatan tahunan yang dilakukan oleh masyarakat 

Kelurahan Sarangan dilakukan sebagai sarana mengucap syukur dan memohon keselamatan 

pada Tuhan. Tradisi ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan ketenangan, mengigat jika 

tradisi tahunan ini tidak dilakukan maka diyakini akan mendatangkan bencana bagi 

masyarakat Kelurahan Sarangan khususnya dan bagi masyarakat Magetan pada umumnya. 

Tradisi Labuhan Sarangan merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat 

Sarangan yang berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan 

antara manusia dengan alam. 

Upacara Labuhan Sarangan dalam pelaksanaannya memiliki fungsi yang saling 

berhubungan satu sama lain, baik fungsi bagi masyarakat maupun adat lain yang 

berhubungan. Tanpa adanya fungsi yang jelas maka suatu budaya akan hilang seiring dengan 

berjalannya waktu. Suatu kebudayaan dapat dijadikan sebagai media masyarakat untuk tetap 

bertahan terhadap lingkungannya (Suparlan, 1984: 85).Dengan adanya fungsi yang jelas dari 

pelaksanaan Upacara Labuhan Sarangan maka tradisi warisan leluhur ini juga masih dapat 

bertahan sampai dengan saat ini. 

Tradisi ini selain menjadi agenda tahunan masyarakat Kelurahan Sarangan juga 

menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Magetan, utamanya sebagai kemasan wisata 

untuk menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun manca.Seiring perkembangan 

zaman wujud pengembangan tradisi Labuhan Sarangan yang awalnya sebagai sarana 

pemenuhan kebutuhan religi masyarakat membawa dampak besar terhadap perubahan 

ekonomi masyarakat.Semakin dikenalnya telaga Sarangan melalui tradisi Labuhan Sarangan 

yang dimuat dalam berbagai media masa membuat banyak wisatawan datang ke 

Sarangan.Pada akhirnya keadaan ini menjadi sumber pendapatan tambahan yang besar bagi 

masyarakat yang meraup hasil (handapeni) dari sektor wisata telaga Sarangan.Bagi 

Pemerintah Kabupaten pelaksanaan tradisi Labuhan Sarangan pada akhirya membawa 

dampak bertambahnya pendapatan daerah dari sektor wisata. 

Masyarakat berdasarkan pengalamannya melakukan berbagai macam usaha dengan 

tujuan memperbaiki hal-hal yang dianggap salah dengan tujuan agar tidak terjadi 

malapetaka.Salah satu usaha yang dilakukan dikenal dengan istilah pelestarian 

lingkungan.Pelestarian sendiri lebih pada usaha-usaha untuk melindungi daerah-daerah 

tertentu yang memiliki keistimewaan tersendiri. Dengan dilakukan pelestarian maka 



 

ketersediaan sumber daya alam baik bagi kehidupan sekarang maupun generasi mendatang 

akan tetap terpenuhi (Sukadana, 1983: 100-101).  

Berdasarkan pengalaman-pengalamannya, masyarakat Kelurahan Sarangan memiliki 

keyakinan tersendiri terkait dengan fungsi pelaksanaan ritual Labuhan Sarangan yang 

berkaitan dengan lingkungan Sarangan.Fungsi utama dari upacara Labuhan Sarangan adalah 

sebagai sarana pemenuhan kebutuhan religi masyarakat setempat yaitu sebagai sarana 

meminta keselamatan dan ucapan syukur kepada Tuhan.Dengan tetap melakukan tradisi 

tersebut, diharapkan alam tetap terjaga kelestariannya. Dengan tetap terjaganya alam maka 

kebutuhan akan sumber daya alam, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang 

dapat terpenuhi.Salah satu fungsi yang ada dalam tradisi Labuhan Sarangan adalah sebagai 

sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik wisatawan, baik wisatawan domestik 

maupun mancanegara. Selain itu dengan banyaknya wisatawan yang datang maka masyarakat 

pelaku wisata baik jasa kuda, jasa perahu, foto, Pedagang Kaki Lima, hotel, losmen, rumah 

makan juga mendapatkan sumber pendapatan tambahan selain dari sumber pedapatan utama 

mereka sebagai petani. 

Tradisi Labuhan Sarangan sendiri dilakukan di telaga Sarangan karena telaga 

Sarangan merupakan pusat kehidupan masyarakat.Dikatakan demikian karena banyak 

masyarakat, baik warga Sarangan maupun warga yang berasal dari luar Sarangan yang 

menggantungkan hidup dari telaga ini.Banyak penjual jasa yang meraup hasil dari sektor 

wisata telaga Sarangan.Sedangkan para petani menggantungkan irigasi sawahnya di musim 

kemarau dari air yang ada di telaga ini. 

Tradisi Labuhan Sarangan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan religi 

masyarakat mencakup masalah mendasar dalam kehidupan manusia. Lima masalah mendasar 

dalam kehidupan manusia menurut Kluchohn mencakup masalah mengenai hakekat dari 

hidup manusia (MH),masalah mengenai hakekat dari karya manusia (MK), masalah 

mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu (MW),masalah mengenai 

hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (MA), dan (5) masalah mengenai 

hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya (MM)(Koentjaraningrat, 1979: 191). 

 

Kesimpulan 

UpacaraLabuhan Sarangan merupakan tradisi warisan leluhur yang sampai saat ini 

masih dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten 

Magetan setiap tahunnya. Tradisi ini rutin dilakukan pada hari Jumat pon di bulan Ruwah 



 

(bulan Jawa). Tradisi ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan bersih desa yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat. Tujuan utama dari pelaksanaan tradisi Labuhan 

Sarangan sendiri adalah sebagai media untuk mengucap syukur serta media meminta 

keselamatan kepada Tuhan. Diyakini jika tradisi ini tidak dilakukan maka akan 

mendatangkan bencana. 

Dalam upacaraLabuhan Sarangan sendiri dilakukan dua bentuk kegiatan, yaitu 

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Magetan. Tradisi yang dilakukan oleh warga desa sifatnya sakral, sedangkan 

tradisi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lebih pada bentuk kemasan wisata yang 

sifatnya komersil.  

Dalam acara yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Sarangan terdapat hiburan 

wajib yang harus ada setiap kali pelaksanaan tradisi yang menjadi kegemaran warga 

(klangenan), yaitu hiburan tradisional gambyong dan kesenian reog. Sedangkan pada acara 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten hiburan dibuat semeriah mungkin, dianataranya 

dengan mengadakan hiburan berupa lomba-lomba, reog, barongsai, drumb band, dangdut, dll. 

Rangkaian acara yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sarangan dilaksanakan 

pada hari Kamis dan hari Jumat. Pada hari Kamis dilakukan kegiatan bersih desa dan 

pemotongan kambing kendhit untuk pegeran deso di pagi hari. Pada sore hari dilakukan 

slametan atau kirim doa di petilasan yang ada di Pulau Pasir. Pada Kamis malam diadakan 

acara tirakatan dengan hiburan gambyong, serta tengah malam dilakukan kegiatan pageran 

deso di empat penjuru arah (majupat) Kelurahan Sarangan.Sebagai puncak acara yaitu pada 

hari Jumat seluruh warga membawa ambengan berupa tumpeng lengkap yang digunakan 

untuk perlengkapan Labuhan Sarangan. Pada Jumat pagi tumpeng diarak dari kelurahan 

sampai dengan kepunden, kemudian dilakukan pembacaan doa oleh sesepuh desa. Setelah 

pembacaan doa dilanjutkan dengan labuh tumpeng dan makan bersama. 

Acara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan pada hari Kamis, 

Sabtu dan Minggu. Puncak acara dilakukan pada hari Minggu, yaitu dengan melakukan 

kegiatan labuh Tumpeng Agung Gono Bahu, yaitu duplikasi tumpeng dalam bentuk raksasa 

dengan ukuran 2,25 meter serta gunungan hulu wektu atau hasil bumi 

Meski dilakukan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu yang dilakukan oleh warga desa 

dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, namun pada dasarnya tujuan dari 

pelaksanaan tradisi ini adalah sama, yaitu sebagai media untuk meminta keselamatan dan 

mengucap syukur kepada Tuhan. Perlengkapan (uborampi) yang diguanakan dalam acara 

tersebut juga hampir sama, hanya saja tentu terdapat beberapa perbedaan. Perlengkapan 



 

(uborampi) yang digunakan dalam tradisi Labuhan Sarangan sendiri diwujudkan dalam 

simbol-simbol tertentu yang memiliki makna masing-masing dalam penggunaannya. 

Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi tersebut antara lain adalah 

tumpeng gono bahuayam tulak, gedang rojo ayu agepuh singgihsetangkeb, tumpeng tengel, 

tumpeng robyong, panggang tumpeng, tumpeng cok bakal, hulu wektu atau hasil bumi, 

kembang sekaran (kembang abang putih, kembang telon), arang-arang kambang, jenang 

sengkolo, jenang abang putih, kambing kendhit, menyan cundhuk atau kemenyan, nginang 

komplit, rokok gudang garam klobot, suruh gambir, bako enjet. 

Simbol-simbol tersebut memiliki makna tersendiri dalam penggunaannya. Yang 

membedakan antara acara yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sarangan dengan 

Pemerintah Daerah adalah, dalam acara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tidak 

digunakan kambing kendhit untuk pageran deso. 

Simbol-simbol dalam tradisi Labuhan Sarangan juga diwujudkan dalam susunan 

pengiring arak-arakan tumpeng. Adapun susunan pengiring arak-arakan terdiri dari cucuk 

lakuatau subuho manggolo, pasukan kuda, bonang renteng, kesenian dengan (alat 

musikbonang dan kempul), drumb band, barongsai dan reog, pasangan pengantin, palang pati 

atau prajurit, domas, kejawen, Dyah Bagus (duta wisata Kabupaten Magetan). 

Tradisi Labuhan Sarangan sebagai tradisi warisan leluhur terkait erat dengan 

pelestarian lingkungan. Dalam tradisi ini alam dipelihara dengan tidak merusak pohon besar 

dan batu besar agar tidak terjadi erosi sehingga air di telaga tetap ada dan dapat terus 

dimanfaatkan oleh warga, baik untuk wisata maupun irigasi sawah. Pada akhirnya seiring 

dengan perkembangan jaman, selain sebagai saranan pemenuhan kebutuhan religi 

masyarakat, tradisi Labuhan Sarangan juga membawa dampak besar terhadap perubahan 

ekonomi masyarakat. Semakin dikenalnya Telaga Sarangan atau Telaga Pasir serta tradisi 

Labuhan Sarangan maka semakin banyak wisatawan yang datang, dan pada akhirnya 

pendapatan pelaku wisata juga bertambah. 
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