
BAB II

KONDISI MASYARAKAT PRINGAPUS  DAN TANGGAPAN 

MASYARAKAT TERHADAP CRKB

A. Kondisi Fisik Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa  Pringapus1  terletak  di  wilayah  Kabupaten  Semarang.  Wilayah 

Kabupaten  Semarang  merupakan  wilayah  Pembantu  Gubernur  Wilayah 

Semarang,  dengan  Ibukota  Ungaran.  Jarak  Pringapus  dari  pusat  pemerintahan 

kabupaten  adalah 9 km ke arah selatan menuju Solo atau Jogjakarta. 

Pada tahun 2001, Desa Pringapus menjadi  kecamatan,  sebelumnya  wilayah 

Desa Pringapus termasuk dalam Kecamatan Klepu. Dalam penelitian ini  objek 

penelitian  lebih  dimaksudkan  kepada  Pringapus  dalam  lingkup  desa  bukan 

kecamatan.  Pada pertengahan tahun 2005 bentuk pemerintahan desa Pringapus 

berubah statusnya  menjadi kelurahan. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis 

tetap menggunakan istilah ’desa’ karena perubahan status tersebut hanya bersifat 

administratif  semata  tanpa  ada  pengaruh  terhadap  data  pada  objek  penelitian. 

Dalam artian perubahan status tersebut tidak berpengaruh pada keberadaan cerita 

yang ada dalam masyarakat. 

Luas wilayah Desa Pringapus 509.380 Ha atau 5.093,8 km2. Desa Pringapus 

adalah pusat pemerintahan Kecamatan Pringapus. Dengan luas terbesar sebagai 

1 Pada perkembangan selama  penelitian, terjadi perubahan status pemerintahan di Pringapus dari 
desa menjadi kelurahan.



lahan pemukiman penduduk yaitu 642 km2  atau 64.202 Ha sedangkan lainnya 

merupakan lahan pertanian baik sawah maupun ladang serta kawasan industri . 

Dengan batas wilayahnya:

1. Sebelah Barat : Desa Derekan, Desa Klepu

2. Sebelah Timur : Desa Pringsari

3. Sebelah Utara : Desa Klepu, Desa Sambeng

4. Sebelah Selatan : Desa Jatirunggo

Gambar1. Peta Desa Pringapus

Insert Peta Desa Pringapus

Desa  Pringapus  termasuk  daerah  dataran  tinggi  karena  letaknya  berada  di 

sekitar kaki Gunung Ungaran dengan ketinggian tanah 600 meter dari permukaan 

laut. Selain itu, wilayahnya terdiri dari 7 dusun yaitu Krajan Barat, Krajan Timur, 

Ngabean,  Tangkil,  Kalikidang,  Ngetuk  dan  Wahyurejo  atau  Trembel  yang 

letaknya terpencar dan sebagian besar di kelilingi bukit-bukit kecil. Dari beberapa 

dusun  tersebut  dusun  Krajan  Barat  dan  Krajan  Timur  merupakan  pusat 

pemerintahan  Desa  Pringapus  saat  ini  sekaligus   pusat  keberadaan  CRKB 
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berkembang.  Oleh  sebab  itu  sebagian  besar  warganya  masih  banyak  yang 

mengetahui CRKB tersebut. 

2. Kondisi Demografi

a. Penduduk  

Berdasarkan data  pada tahun 2006, penduduk Desa Pringapus adalah 7.386 jiwa 

dengan perbandingan penduduk pria sebanyak 3.099 orang sedangkan penduduk 

wanita sebanyak 4.287 orang. Akan tetapi terjadi pertambahan penduduk dalam 

jumlah besar akibat dari banyaknya perantau yang bekerja di pabrik-pabrik yang 

berada di wilayah Desa Pringapus yang kemudian menjadi penduduk sementara. 

Jumlah  penduduk asli  Desa  Pringapus  berdasarkan data  Monografi  desa tahun 

2006:

Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Pringapus berdasarkan umur dan kelamin

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4
0 - 14
15 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55

56 ke atas

716 855 1.581
447 651 1.098
527 596 1.123
205 401 606
178 375 553
127 379 506
217 253 470
162 596 758
69 142 211

318 446 764
Jumlah 3.099 4.287         7.386

Sumber. Data Monografi Tahun 2006

Kehidupan  masyarakat  Desa  Pringapus  walaupun  dalam  kenyataan  sudah 

terjadi interaksi antara masyarakat pertanian dan masyarakat industri, tetapi masih 
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dapat  dikategorikan  tradisional.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  masih 

eratnya  hubungan antar  masyarakat  sebagai  contoh warga Dusun Krajan Barat 

tetap  tahu  dalam artian  mengenal  warga Dusun Wahyurejo  walaupun jaraknya 

termasuk  jauh.  Solidaritas  masyarakat  Desa  Pringapus  satu  sama  lain  masih 

tinggi,  sebagai  contoh  ketika  salah  satu  warga  mempunyai  hajat  seperti 

menikahkan anak, melahirkan bahkan kematian, tanpa adanya undangan hampir 

semua warga lainnya, akan datang dan memberikan sumbangan. Dengan kata lain 

pola  kekerabatan  masyarakat  tidak  terpengaruh  oleh  pola  masyarakat  industri 

yang biasanya lebih cenderung hidup secara individu.  

Sepintas,  tidak  tampak  adanya  perbedaan  dalam  hal  status  sosial  pada 

masyarakat  Desa  Pringapus.  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya  masih  terdapat 

pembedaan  perlakuan kepada beberapa  orang karena  dianggap lebih  terhormat 

dibanding dengan masyarakat biasa yaitu  tokoh agama, pejabat, pengusaha dan 

orang-orang yang dianggap mampu dalam hal ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat 

dengan  jelas  dalam  setiap  acara  yang  diadakan  di  lingkup  desa  maupun 

kecamatan.  Selalu  terdapat  perlakuan  istimewa  kepada  orang-orang  dengan 

kategori mampu tersebut dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.

b. Mata Pencaharian
      

Berdasarkan data pemerintah desa tercatat  bahwa mata pencaharian masyarakat 

desa  Pringapus  sebagian  besar  adalah  sebagai  karyawan  perusahaan  swasta. 

Disebutkan bahwa mata pencaharian pokok penduduk   sesuai usia kerja yaitu 

15-60  tahun  adalah  buruh  atau  swasta  (659  orang  hampir  50%).  Sedangkan 
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sisanya sebagai pegawai negeri, petani, PNS, pedagang dan lain sebagainya. Hal 

itu sesuai dengan data yang disebutkan dalam monografi Desa tahun 2007 yang 

dicatat pada semester I periode Juni 2007, sebagai berikut.

Data mata pencaharian (bagi umur 10 tahun ke atas):

Tabel 2. Mata pencaharian penduduk

No Mata Pencaharian Pokok Jumlah
1. Petani sendiri          123         orang
2. Buruh tani          194         orang
3. Nelayan            -            orang
4. Pengusaha            35         orang
5. Buruh industri          659         orang
6. Buruh bangunan          175         orang
7. Montir            15         orang
8. Pedagang          375         orang
9. Dokter              3         orang

10. Sopir          193         orang
11. Pegawai negeri (Sipil/ABRI)            83         orang
12. Pensiunan            64         orang
13. Ibu Rumah Tangga          329         orang
14. Masih Sekolah          729         orang

Jumlah       2.977         orang
Sumber. Data Monografi Tahun 2006

B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat 

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pringapus, secara umum tergolong baik, 

karena sudah banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, yaitu mencapai 109 

orang.  Namun  demikian,  masih  banyak  penduduk  yang  hanya  lulusan  SD, 

sebagian lulusan SLTP dan SLTA. Di luar itu, berdasarkan data Monografi desa, 
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masih juga ada penduduk yang tidak tamat SD, sebagaimana gambaran pada tabel 

berikut: 

Data Monografi Pendidikan tahun 2006

No Pendidikan Jumlah
1. Tidak Tamat SD 890    orang 
2. Tamat SD 2.672   orang
3. Tamat SLTP / sederajat 1.877   orang
4. Tamat SLTA /sederajat 1.817   orang
5. D1 / D2 / D3 81   orang
6. S1 28    orang
7. S2 -    orang
8. S3 -    orang

Jumlah 7.365    orang
Tabel 3. Penduduk menurut Pendidikan (bagi umur 5 tahun ke atas)

2. Agama

Sebagian besar peduduk  Desa Pringapus yaitu 7.360 orang beragama Islam dari 

penduduk  Pringapus  yang  berjumlah  7.386  orang.  Karena  itu,  menjadi  bisa 

dipahami  kalau  dalam  keseharian  pola  hidup  masyarakat  Desa  Pringapus 

menunjukkan  corak  kehidupan  yang  islami.  Keislaman  menurut  faham  yang 

dilakukan oleh warga NU dan Muhammadiyah. 

Sekilas, kehidupan keagamaan cara NU dengan Muhammadiyah tidak ada 

perbedaan  yang  tajam,  akan  tetapi  pada  tataran  realitas  sosial,  sering  terjadi 

adanya perbedaan pendapat yang mendasar, terutama dalam hal pandangan dan 

cara menyikapi ritual ziarah kubur (makam). Bagi masyarakat NU, ziarah kubur 

tidak dilarang bahkan dianjurkan karena tidak dianggap menyalahi syariat Islam. 

Akan tetapi, bagi warga Muhammadiyah, ziarah kubur dianggap tidak benar dan 

merupakan bid’ah (segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad) 
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(http//  wordpress.com.  2007.  pengertian  bid’ah).  Contoh lain  adalah  pada  saat 

perayaan  hari  raya  Islam kaitannya  dengan  sholat  sunat  Ied.  Biasanya  warga 

Muhammadiyah  cenderung  menjalankan  sholat  Ied  di  tanah  lapang  sementara 

warga NU melaksanakan sholat di masjid.

Kenyataan  tersebut  sedikit  banyak  berpengaruh pada  tradisi  yang  biasa 

dilaksanakan  oleh  masyarakat  Desa  Pringapus.  Secara  keseluruhan,  dalam 

kesehariannya  warga  NU  cenderung  lebih  banyak  melakukan  aktivitas  yang 

mentradisi, sebagaimana uraian berkut.

3. Tradisi dalam Masyarakat Pringapus

a. Yasinan

Yasinan adalah kegiatan keagamaan berupa pembacaan Surat Yasin dan  Tahlil 

serta  doa  yang  biasanya  dilaksanakan  setiap  malam  Jumat,  setelah  Sholat 

Maghrib, yang diadakan di mushola- mushola. Peserta  Yasinan biasanya adalah 

jamaah Sholat Maghrib di mushola. 

Selain  dilaksanakan  secara  rutin  pada  malam  Jumat,  kegiatan  Yasinan 

sering  dilaksanakan  pada  saat-saat  memperingati  meninggalnya  seseorang 

istilahnya  kurmat yang dilaksanakan pada hari ke-3 kematian (nelung dina), hari 

ke-7 (mitung dina), hari ke-40 (matang puluh) hari ke-100 (nyatus), setahun atau 

sependak,  istilahnya  mendak.  Hitungan mendak  ada  tiga  (3) yaitu:  mendak  1, 

mendak 2 dan , mendak 3. Tahun  pertama hitungannya 365 hari disebut mendak 

pisan(1);, tahun kedua disebut mendak pindho (2), dan tahun ketiga hitungannya 

hari ke-1000  disebut  mendak ketelu (3) atau disebut dengan istilah ngentèk. 
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   b.  Nariyahan

Nariyahan adalah  komunitas  sekaligus  kegiatan  keagamaan  berupa  pembacaan 

Sholawat. Istilah nariyahan diperluas dari sebutan Sholawat Nariyah. Kegiatan ini 

biasanya diikuti oleh para ibu maupun remaja puteri, dan  diadakan setiap malam 

Selasa, tempatnya bergilir dari rumah ke rumah para jamaahnya.

c. Selapanan

Kegiatan  Selapanan dilaksanakan  para  pria  yang  sudah  berumah  tangga. 

Dilaksanakan setiap kurun waktu selapan (35 hari). Kegiatannya diawali dengan 

pembacaan  Surat  Yasin  dan  tahlil,  dilanjutkan  dengan  rapat  warga  untuk 

membahas  masalah–masalah  yang  dihadapi  warga  sekitar.  Keanggotaannya 

diikuti oleh semua kepala keluarga dalam satu RT. 

4. Punggahan 

Punggahan ialah istilah untuk acara keagamaan yang diadakan guna menyambut 

datangnya  Bulan  suci  Ramadhan.  Dilaksanakan  pada  akhir  Bulan  Ruwah 

(Sya’ban)  bersamaan  dengan acara  Haul  Syekh  Basyarudin  yang  dilaksanakan 

pada tanggal 25 Sya’ban. Punggahan dilaksanakan di makam Syekh.  

       Tradisi keagamaan sebagaimana di atas, merupakan bentuk dari kohesitas 

masyarakat yang tengah mengalami perubahan. Perubahan dari masyarakat yang 

bercorak agraris ke dalam masyarakat industri. Perubahan itu dapat diamati dari 

pelaksanaannya,  sudah  banyak  dipengaruhi  budaya  luar.  Dalam  hal  jamuan 

makanan  misalnya,  pada  zaman  dahulu  setiap  kegiatan  selalu  menyajikan 

hidangan nasi klubanan atau bancakan atau ambengan (berupa nasi dengan sayur- 
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sayuran,  lauk telur  rebus,  ikan asin,  dll),  tetapi  menu tersebut  saat  ini,  diganti 

dengan makanan kudapan dengan alasan lebih praktis dan dianggap lebih modern. 

3. Kepercayaan Masyarakat terhadap Tempat-tempat yang Terkait     

    dengan CRKB

a. Makam Syekh Basyaruddin di Gunung Munggut

Makam Syekh  Basyaruddin  terletak  di  Gunung  Munggut.  Letaknya  berada  di 

sebelah  Timur  Desa  Pringpus  ±  5  Km,  ke  arah  Timur  masjid  Jami’  Syekh 

Basyaruddin. Gunung Munggut merupakan sebuah bukit,  yang puncak bukitnya 

terdapat  makam  Pangeran  Benowo.  Tempat  yang  sekarang  dipakai  sebagai 

makam  tersebut  dahulu  merupakan  tempat  pertama  yang  didiami  oleh  Syekh 

Basyaruddin dan tempat Syekh mendirikan pondok pesantren dalam menyebarkan 

agama Islam di Desa Pringapus.

                        Foto 1. Makam Syekh Basyaruddin di Gunung Munggut

b. Petilasan Batu Besar di Dusun Trembel

Terdapat  beberapa petilasan yang terletak di Dusun Trembel  (saat  ini  bernama 

Dusun Wahyurejo). Dusun Trembel termasuk dalam wilayah pemerintahan Desa 
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Pringapus  yakni  RW  VII.  Dusun  ini   terletak  di  sebelah  selatan  Pringapus, 

tepatnya  di sepanjang selatan  Kaligedè   (Jawa: Sungai Besar).  Dusun Trembel 

dahulu  bernama  dusun  Nglarangan  tempat  Syekh  Basyaruddin  bertirakat 

(bersemedi)  dan  menulis  Kitab  Blawong.  Konon saat  menulis  Kitab  teresebut, 

Syekh duduk di atas sebuah sèlo (Jawa: batu besar). Berdasarkan informasi dari 

masyarakat sekitar terdapat tiga petilasan yaitu:

i. Sendang Kalijambe
 

Foto 2. Sendang Kalijambe di Dusun Trembel

Konon ceritanya, sendang yang bernama Kalijambe ini dapat berubah-ubah warna 

airnya.  Berdasarkan  informasi  dari  masyarakat  sekitar,  air  sendang  tersebut 

berubah   warna  menjadi  biru,  kuning  dan  hijau  pada  waktu-waktu  tertentu, 

kemudian  kembali  lagi  menjadi  jernih.  Peristiwa  tersebut  masih  sering  terjadi 

sampai  sekarang.  Dahulu,  dengan  air  dari  sendang  inilah  Syekh  Basyaruddin 

ngejeri mangsi (Jawa: mencampur tinta). 

Tempat  ini  terletak  di  tengah-tengah  pemukiman  penduduk.  Akan  tetapi, 

menurut masyarakat sekitar di sendang tersebut didiami oleh makhluk sebangsa 

jin yang lumpuh dan pada waktu-waktu tertentu  sering merasuki  anak pemilik 

rumah yang berada di sebelah sendang tersebut. Menurut warga sekitar, konon 
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jin-jin yang berada di sendang tersebut dipindahkan ke tempat  lain,  tetapi  ada 

yang tertinggal satu yaitu jin lumpuh tersebut.

Sampai saat ini sendang Kalijambe masih difungsikan oleh masyarakat sekitar 

untuk kehidupan rumah tangga sehari-hari seperti mencuci. 

ii.  Pinarakan (Jawa: Tempat duduk)

Foto 3. Sèlo Pinarakan Tempat Syekh Basyaruddin Menulis Kitab Blawong

Konon  ceritanya,  batu  ini  adalah  batu  tempat  Syekh  Basyarudin  duduk  saat 

menulis  Kitab  Blawong.  Beliau  menulis  menghadap  ke  barat  (baca:  kiblat), 

sementara bekal untuk makan (berbuka Puasa) yaitu sego aking dibungkus kandil 

dari kain yang beliau gantungkan di atas, pada sebuah pohon bernama  tunggak 

kudo.  Menurut  cerita,  selama  menulis  Kitab  Blawong,  Syekh  Basyaruddin 

bertirakat dengan  lakon pasa (Jawa: Berpuasa) dan duduk di atas  sèlo,  sampai 

sèlo (batu) yang diduduki Syekh menjadi dekok (Jawa: cekung).

Dewasa ini,  sèlo pinarakan tersebut masih utuh, sementara  tunggak kudo 

yang digunakan Syekh untuk menggantungkan bekal  sego akingnya sudah tidak 

ada.  Masyarakat  sekitar  tidak  berani  membongkar  atau  memindahkan  batu 

tersebut.  
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iii.  Selo Wadah Bak  (Jawa: batu besar tempat tinta)

Foto 4.  Selo Wadah Mangsi Tempat Syekh Basyaruddin Mencampur Tinta 

Sèlo  atau  batu  (lihat  gambar  di  atas),  merupakan  tempat  Syekh  Basyaraudin 

mengaduk dan mencampur tinta (bak) yang penanya terbuat dari sodo aren. Tidak 

diketahui  jenis tinta  yang digunakan Sang Syekh.  Akan tetapi,  terdapat  sebuah 

keistimewaan dari ketiga petilasan yang ada di Dusun Trembel tersebut yang sulit 

dicerna akal pikiran manusia biasa. Keistimewaan dari ketiga petilasan tersebut 

adalah  letak  ketiganya  yang  berjauhan  sementara  dari  cerita,  konon  Syekh 

Basyaruddin  mengaduk  tinta,  mengambil  air  dan  menulis  dalam  waktu  yang 

bersamaan. 

c. Masjid Jami’ Syekh Basyaruddin Pringapus

Masjid pertama yang ada di Desa Pringapus adalah masjid yang dibangun oleh 

Syekh Basyaruddin. Di balik pembangunan masjid ini, terdapat cerita-cerita mistis 

yang berkembang di masyarakat. Menurut sumber cerita, konon masjid itu hanya 

dibangun dalam tempo semalam karena Sang Syekh dibantu oleh makhluk gaib 

(sebangsa jin) yang membawa batu-batu untuk fondasi dari Gunung Munggut ke 

tempat di mana Masjid tersebut akan dibangun. 
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Dahulu, bentuk masjid pertama kali baru berbentuk seperti payung terbuka 

yang  dikelilingi kolam air untuk berwudhu. Pertama kali dibangun seluas 9 m² 

kemudian  dibangun kembali  seluas  21x 14 m pada tahun 1974 dan mendapat 

sumbangan dari Presiden Suharto. 

         Foto 5.  Masjid Jami’ Syekh Basyaruddin Pringapus

d. Kolah (kolam tempat berwudhu pada zaman Dahulu)

Foto 6.  tembok kolah tempat wudhu di depan masjid

Kolah (kolam) merupakan tempat berwudhu Syekh Basyaruddin. Dahulu, bentuk 

kolah ini memanjang, konon sepanjang masjid. Letak kolam ini tepat berada di 

bawah pintu masuk masjid. 
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Dahulu  kolah  ini  hanya  berbentuk  selokan  yang  mengelilingi  masjid 

Berdasarkan sumber  yang  ada,   apabila  masuk  masjid,  harus  melewati  tangga 

yang berada di atas kolah tersebut. Pada saat pemugaran masjid tahun 1960-an, 

kolah ini ditutup dan dibangun tangga. Konon di kolah inilah dahulu merupakan 

tempat  Kitab  Blawong dibuang  oleh  seseorang.  Karena  takut  ketahuan,  orang 

tersebut  lalu  membuang  Kitab  Blawong ke  kolah ini.  Saat  ini  kolah tersebut 

hanya tinggal bekasnya saja.

4. Ritual Masyarakat terhadap Peninggalan CRKB

a. Haul Syekh Basyaruddin

 
        

Foto 7. Pengajian Haul Syekh Basyaruddin

Haul2 dalam bahasa  Arab berarti  ulang tahun,  tetapi  dalam tradisi  masyarakat 

Indonesia,  istilah  itu  dipahami  untuk  memperingati  hari  wafatnya  seseorang, 

terutama tokoh agama. Haul merupakan salah satu kegiatan yang rutin diadakan 

setiap  setahun  sekali,  dijadikan  tradisi  bagi  masyarakat  Pringapus  untuk 

mengenang  perjuangan  Syekh  Basyaruddin  dalam  menyebarkan  Islam  di 

2 Haul / Khaul : Peringatan hari wafat seseorang yang diadakan setahun sekali ( biasanya disertai 
selamatan arwah)(KBBI Balai Pustaka, 2001: 344) 
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Pringapus.  Haul  Syekh  Basyruddin  dilaksakan  bertepatan  dengan  tanggal 

meninggal  beliau  yaitu  tanggal  25  Sya’ban.  Dalam  pelaksanaannya,  Haul 

biasanya disesuaikan dengan penanggalan Nasional, yaitu satu minggu sebelum 

Bulan Suci Ramadhan.  

Dalam  Haul  Syekh  ini  biasanya  disertai  dengan  pengajian  akbar  pada 

malam hari (biasanya setelah waktu sholat Isya’). Prosesi upacaranya terdiri dari 

pembacaan ayat  suci Alquran,  dilanjutkan dengan pembacaan manakib riwayat 

hidup  Syekh  Basyaruddin  oleh  seseorang  yang  ditunjuk,  yang  biasanya  masih 

keturunannya  Syekh.  Sedangkan  pengajian  yang  berisi  ceramah  agama  yang 

disebut  Muidhoh Khasanah,  disampaikan oleh  ustad atau kyai3 yang sengaja 

didatangkan dari luar Pringapus. 

b. Ziarah makam Syekh Basyaruddin. 

i. Ziarah hari-hari biasa

Ziarah ke makam Syekh Basyaruddin dilakukan tanpa ada batasan waktu, dalam 

arti  setiap saat  siapapun dapat  berziarah ke makam tersebut tanpa ada batasan 

siang maupun malam dan tidak terbatas waktunya.  Ritual yang dilakukan biasa 

dengan membaca Surat Yassin dan membaca Tahlil ditujukan kepada Allah untuk 

memohon berkah lewat perantara Syekh Basyaruddin.

ii. Ziarah pada hari tertentu

3 Sebutan bagi seseorang yang ahli dalam ilmu agama Islam.
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Pada waktu-waktu tertentu yang dianggap tepat untuk berwasilah4 terhadap Allah 

dengan cara ziarah dan berdoa di makam tersebut. Waktu-waktu itu adalah hari 

Kamis malam Jumat, Senin malam Selasa menjelang Bulan Ramadhan bersamaan 

dengan acara  punggahan serta Haul Syekh Basyaruddin. Mereka yang berziarah 

biasanya  membaca Surat Yassin dan bacaan Tahlil, serta dzikir.

Pada saat ziarah makam Syekh Basyaruddin yang dilaksanakan bersamaan 

dengan acara haul, ziarah dilakukan pada saat siang hari setelah Sholat Dhuhur 

dan  diadakan  pengajian  dengan  mengundang  kyai  dari  luar  Pringapus  serta 

dihadiri  oleh  keluarga  yang  dianggap  masih  memiliki  garis  keturunan  dengan 

Syekh  Basyaruddin.  Dalam  ritual  ziarah  tersebut  terdapat  acara  diceritakan 

kembali tentang riwayat hidup serta peninggalan beserta karomah-karomah Syekh 

Basyaruddin, salah satunya adalah kisah tentang Kitab Blawong.

Foto 8. Ziarah makam Syekh Basyaruddin.

c. Tabaruk Quran Blawong

4 Mendekat dengan mediasi atau perantara
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Tabaruk5 merupakan  kata   lain  dari  “mengambil  berkah”.  Tabaruk  dalam 

kaitannya dengan Kitab Blawong berarti memperlakukan  Kitab Blawong dengan 

perasaan  hormat  atau  hati-hati.  Kitab  Blawong itu  sendiri  sebenarnya  adalah 

Kitab Al Quran yang ditulis tangan oleh Syekh Basyaruddin. 

Seorang informan, imam Masjid Syekh Basyaruddin yaitu KH Nurhasan 

Ibrahim berkisah,  bahwa konon ceritanya  hanya orang-orang yang berniat  baik 

saja yang dapat membuka dan membaca Kitab Blawong. Secara tersirat, kisah KH 

Nurhasan  Ibrahim tadi,  menjelaskan  bahwa  Kitab  Blawong memiliki  karomah 

(keramat).  Dalam persepsi  seperti  inilah,  maka  bisa  dimengerti  kalau  sebelum 

bertabaruk,  ada  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan terlebih  dahulu.  Di  antara 

etika  yang  harus  dilakukan,  yang  merupakan  prosesi  tabarukan adalah:  (1). 

berwudhu;  (2).  melaksanakan  Sholat  Sunnat  Hajat  sebanyak  dua  rakaat;  (3). 

membaca  Surat  Al  Fatihah  sebanyak  tiga  kali.  Setelah  semua  syarat  tersebut 

dilaksanakan maka dapat dilaksanakan tabaruk kepada Kitab Al Quran tersebut.

Foto 9. Kitab Blawong

C. Tanggapan Masyarakat terhadap CRKB

5 menghormat. Istilah lain “mengambil berkah”. Konsultasi dengan dosen pembimbing tanggal 26 
November 2007.
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CRKB  merupakan  cerita  yang  sudah  dianggap  sebagai  bagian  kehidupan 

masyarakat Pringapus. Hal ini karena cerita CRKB dianggap benar adanya, sebab 

dibuktikan  dengan  adanya  peninggalan  berupa  Kitab  Al  Quran  tulisan  tangan 

yang disimpan di dalam masjid yang diletakkan di dalam rak sebelah  mihrab6.  

Tentu  saja,  tidak semua masyarakat  beranggapan demikian.  Ada saja  sebagian 

warga   masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  cerita  seperti  itu  hanya  sebagai 

dongeng, sebagai  wedèn-wedèn (Jawa: menakuti semata) masyarakat saja. Bagi 

masyarakat  yang tahu mengenai  CRKB akan tetapi  hanya  menempatkan cerita 

tersebut sebagai cerita masa lalu semata tanpa ada pesan apapun, biasanya lebih 

bersikap  acuh  terhadap  mitos  CRKB  maupun  terhadap  segala  sesuatu  yang 

berkaitan dengan cerita tersebut.  

6 tempat imam memimpin sholat
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