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SAMBUTAN  

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN CILACAP 

 

Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, atas karunia dan ridlo-Nya, Program Pengembangan Nilai 

Budaya berupa Penyusunan Naskah Sejarah ini dapat 

terlaksana sesuai tahapan yang telah ditentukan. Pemerintah 

Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

memang terus berupaya mendorong para guru meningkatkan 

kompetensinya di bidang penulisan karya ilmiah. Sementara 

itu, bahan bacaan yang berisi informasi tentang masa lalu suatu 

daerah makin dibutuhkan masyarakat. 

Telah disadari bersama, di tengah kepungan beragam 

identitas, setiap masyarakat perlu mengetahui siapa dan 

bagaimana dirinya. Dengan demikian mereka dapat menyadari 

betapa dirinya merupakan entitas nilai budaya yang memiliki 

peran penting, baik di masa lalu maupun masa kini. Berpegang 

pada pengetahuan seperti itu, masyarakatpun menjdai lebih 

percaya diri dalam menjelankan dan menentukan apa yang 
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perlu dilakukan untuk kejayaan di masa-masa yang akan 

datang. 

Maka guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 

bahan bacaan yang menyajikan informasi suatu wilayah, 

bebeberapa guru yang dipandang kompeten di bidang 

penulisan karya ilmiah, kami libatkan dalam proses 

penyusunan naskah sejarah lokal Kabupaten Cilacap tematik, 

yang kami terbitkan ini. Kami berharap apa yang dihasilkan 

oleh para guru, akan memperkaya khazanah sejarah, makin 

memperkuat posisi Sejarah Kabupaten Cilacap sebagai bagian 

dari Sejarah Nasional. 

Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, 

perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima 

kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses 

peneyusunan naskah sejarah berjudul “Napak Tilas Sejarah dan 

Budaya Desa Kalikudi”, karya Wheny Dewi Sumiratsih, S.Pd. 

ini, dari mulai penelusuran bahan, verifikasi data, pengolahan 

data, seminar-seminar, penyusunan naskah, editing hingga fit to 

print (layak diterbitkan. 

Demikian yang dapat kami sajikan. Selamat membaca. 

 

Cilacap, Juli 2019 

Drs. BUDI SANTOSA, M.Si. 
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KATA PENGANTAR PENERBIT 

 

Puji syukur kami persembahkan kehadirat Illahirobbi, 

yang senantiasa menjaga ilmu dan kecintaan kita terhadap 

pengetahuan, atas terlaksananya penyusunan naskah sejarah 

tematik lokal sebagaimana yang direncanakan. Penyusunan 

naskah sejarah yang dilakukan secara bertahap ini dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan. 

Untuk itu karya-karya yang dipandang mampu memperkuat 

kesadaran masyarakat akan kekuatan masa lalu dirinya, dan 

dinyatakan fit to print (layak diterbitkan). 

Namun belum semua karya diterbitkan pada Tahun 

Anggaran 2019. Atas pertimbangan para editor, prioritas 

diterbitkan adalah : 

1. Tradisi Keturunan Ki Bonokeling di Kabupaten Cilacap, 

karya Kurniawan Widiaji, S.Sos., S.Pd. dan Bambang 

Joko Sunarto, S.Pd.; 

2. Jejak Sejarah Kuno Kabupaten Cilacap (Kerajaan 

Nusatembini dan Donan sebagai Cikal Bakal Kabupaten 

Cilacap), karya Ika Ratnani, S.Pd.; Waluyo Setyobudi, 

S.Pd. dan Sri Rahayu, S.Pd.; 
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3. Napak Tilas Sejarah dan Budaya Desa Kalikudi, karya 

Wheni Dewi Sumiratsih, S.Pd.   

Dengan demikian, upaya para penyusun dengan 

berbagai capaiannya sebagaimana yang akan sidang pembaca 

simak, mendapatkan penghargaan secukupnya. Namun yang 

kami lakukan ini kiranya masih “jauh panggang dari apinya”. 

Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, kami mohon saran 

masukan, semoga ke depan dapat menyajikan bahan bacaan 

yang lebih bermutu. 

 

Terima kasih. 

 

 

Cilacap,    Mei 2019 

Pengelola Penerbitan, 
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PENGANTAR  PENULIS 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT, 

hanya dengan limpahan karunia, rahmat dan hidayah-Nya 

penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat serta salam 

teruntuk Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik yang 

telah memberi penerangan kepada umat manusia 

Dalam penulisan ini penulis banyak menerima 

bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih pertama 

sekali penulis sampaikan kepada orang tua, suami dan anak-

anak tercinta atas semua cinta, dukungan dan doanya. Penulis 

juga mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Cilacap; 

2. Bapak Tarno., S.Pd,.M.Pd. selaku Kepala sekolah; 

3. Bapak Suparman Hadi Utomo, selaku Kepala Desa 

Kalikudi; 

4. Ibu Dra. Rifana Wahyunarni, ketua penggerak PKK 

Desa Kalikudi; 

5. Bapak Lisno Rindang Prabowo, Kasi Pembangunan 

Desa Kalikudi; 
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6. Bapak Waluyo, Kasi Pemerintahan Desa Kalikudi; 

7. Bapak Dayat HadiPranoto, Ketua LPPMD Desa 

Kalikudi; 

8. Bapak Sunardi Khuntang Ketua Lembaga Adat ATAP 

Desa kalikudi; 

9. Ibu Sarilah, putri almarhum Hidayat (salah satu panitia 

penyusun riwayat Desa Kalikudi); 

10. Ibu Sawen, warga Desa Kalikudi, putri almarhum Yasa 

Wikarta; 

11. Nakam Wimbo Prawiro, Kepala Dusun Pejaten Desa 

Kalikudi; 

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian 

penulisan ini. 

 

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 

sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga 

tulisan ini bermanfaat. 

     Maos,  April 2019 

     Wheni Dewi Sumiratsih 

 

 



xi 
 

 

 

SEKAPUR SIRIH EDITOR 

 

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah system 

gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Budaya Jawa 

adalah budaya yang diciptakan, berasal dan dianut oleh 

masyarakat Jawa. Ada beberapa jenis kebudayaan dari suku 

Jawa yang diwariskan sampai sekarang yaitu Bahasa Jawa, 

Filosofi, Sistem Kepercayaan, Kesenian, Kalender Jawa, 

Hitungan Jawa, Rumah Joglo dan Ilmu Spiritual. 

Buku “Napak Tilas Sejarah dan Budaya Desa 

Kalikudi” ini merupakan deskripsi naratif perjalanan panjang 

sejarah Desa Kalikudi beserta budaya yang tercipta. Ini 

merupakan salah satu kekayaan budaya yang perlu diketahui 

masayarakat di wilayah Cilacap khususnya, dan Indonesia 

umumnya.  

Pada bagian awal buku ini diceritakan mengenai 

sejarah Desa Kalikudi, kemudian deskriptif geografis Desa 

Kalikudi. Pada bagian selanjutnya dinarasikan para pemegang 

kekuasaan dan tokoh masyarakat di Desa Kalikudi. Hal ini 
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dapat memberikan gambaran kepada pembaca betapa 

dinamisnya kondisi sosial di desa tersebut. 

Desa Kalikudi merupakan kelompok masayarakat 

yang mempunyai tatanan tradisi luhur sebagai bukti tingginya 

kualitas karya budayanya. Pada bagian akhir dipaparkan 

berbagai peninggalan sejarah Desa Kalikudi baik berupa 

bangunan rumah, gapura, sumur, makam dan lainnya.  

Diungkapkan juga tata cara adat Desa Kalikudi yang 

merupakan ciri khas desa tersebut. Di bagian akhir buku 

diungkapkan mengenai lembaga adat dan tradisi anak putu atau 

keturunan dari masayarakat Desa Kalikudi. Banyak kegiatan 

yang terdeskriptif dalam buku ini yang dapat menambah 

pemahaman kita terhadap tradisi budaya Masyarakat Jawa 

khususnya Cilacap yang selama ini belum kita ketahui. Melalui 

buku Napak Tilas Sejarah dan Budaya Desa Kalikudi ini, 

setidaknya kita tidak menafikan banyaknya karya budaya luhur 

yang tercipta dari tingginya kualitas peradaban dan 

kemampuan olah rasa, olah pikir dan olah raga dari para 

pendahulu kita. 

Akhirnya semoga dengan lahirnya buku ini, akan 

menambah semangat berliterasi masyarakat Kabupaten 

Cilacap, baik literasi baca maupun literasi tulis. Dengan 

demikian akan banyak terukir dan terdokumentasi peristiwa 
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budaya yang ada di sekitar kita. Inilah salah satu wujud 

kepedulian kita terhadap kebudayaan nenek moyang dengan 

nguri-uri / melestarikan, dan mengembangkannya agar tetap 

eksis di tengah gempuran budaya asing. 

 

 

    Cilacap, Mei  2019 

Editor  
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BAGIAN  

 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Desa Kalikudi merupakan salah satu desa yang berada 

di wilayah Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Desa ini 

berbatasan langsung dengan Desa Klapagada (Kecamatan 

Maos) di sebelah utara, Desa Adipala (Kecamatan Adipala) di 

sebelah Selatan, Desa Karangsari, (Kecamatan Adipala) di 

sebelah barat dan Desa Doplang (Kecamatan Adipala) di 

sebelah timur. Desa Kalikudi memiliki luas wilayah 381,168 

Ha. Sebagian besar penduduk Kalikudi bekerja sebagai petani 

dan buruh harian lepas. 

 Desa Kalikudi memiliki sejarah desa yang diceritakan 

dari generasi ke generasi. Pada tahun 1982, panitia penyusun 

riwayat Desa Kalikudi di bawah pimpinan Lurah Desa 

Kalikudi pada waktu itu, yaitu Bapak H. SM Thohir Shubkhi 

berhasil menghimpun riwayat Desa Kalikudi  yang kemudian 

ditulis dalam Bahasa Jawa oleh Bapak Kasiman Iman Santosa 

(seorang guru SD). Desa Kalikudi juga memiliki tempat-

1 
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tempat yang dihormati dan dianggap suci, serta ritual adat 

istiadat yang masih dijalankan hingga saat ini 

 

B. SEJARAH DESA KALIKUDI 

Sejarah Desa Kalikudi dimulai dari kisah seorang 

ksatria  bernama Rangga Tahun yang berasal dari Mataram 

(Kasiman : 3). Menurut nara sumber (Bapak Nakam), sejarah 

terjadinya Desa Kalikudi berlangsung sekitar tahun 1771 M. 

Dari catatan silsilah kerajaan Mataram yang dimiliki oleh 

beberapa tokoh adat/anak keturunan cikal bakal Desa Kalikudi 

(terlampir) dapat diketahui, bahwa Rangga Tahun merupakan 

keturunan dari Prabu Amangkurat IV/Amangkurat Jawa yang 

merupakan raja keempat Kasunanan Kartasura yang 

memerintah tahun 1719 M sampai dengan 1726 M. 

Rangga Tahun pergi berguru kepada Kyai/Panembahan 

Purbasari. Panembahan Purbasari adalah  Kepala Desa Daun 

Lumbung, yang kemudian menjadi Juri Kunci Sekar/Bunga 

Wijayakusuma yang kemudian dikenal dengan sebutan Mbah 

Dhaun Lumbung. Menurut cerita rakyat, Panembahan 

Purbasari merupakan putra dari panembahan Banokeling,  

salah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari 

Pasirluhur (perbatasan Jawa tengah dan Jawa Barat) untuk 
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menyiarkan Agama Islam di wilayah Kabupaten Banyumas 

pada abad ke 15, yang ketika meninggal dimakamkan di 

wilayah Pekuncen. 

Kyai Purbasari  memiliki seorang putri yang kemudian 

dinikahkan dengan Rangga Tahun. Rangga Tahun dan istrinya  

dikaruniai 2 orang putra, putra pertama bernama Cakrapraja 

dan putra kedua bernama Rangga Kusuma. Ketika menginjak 

dewasa, Rangga Kusuma dinikahkan dengan putri kyai 

Nayadipa, seorang demang di Desa Bunton. Setelah menikah 

Rangga Kusuma berganti nama menjadi Ditakerta yang 

kemudian terkenal dengan sebutan Kyai Ditakerta dan tinggal 

di Kademangan Adiraja.  

Kyai Ditakerta mengetahui, bahwa wilayah 

Kademangan Adiraja sebelah utara masih berupa hutan, 

sehingga ingin membuka hutan tersebut untuk dijadikan 

tempat tinggal dan tempat bercocok tanam untuk mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya. Hutan yang ingin dibuka oleh 

Kyai Ditakerta merupakan daerah kekuasaan pemerintah 

Kademangan Adiraja, sehingga sebelum membuka hutan Kyai 

Ditakerta meminta ijin dulu kepada penguasa saat itu, yaitu 

Demang Adiraja. Setelah mendapat ijin dari Demang Adiraja, 

Kyai Ditakerta  bersama anggota keluarganya kemudian masuk 

hutan dan mulai membuka lahan. Sebagai tokoh yang pertama 
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kali membuka hutan untuk dijadikan lahan Kyai Ditakerta 

kemudian dikenal dengan sebutan Cikal bakal. 

Lahan yang dibuka oleh Kyai Ditakerta ternyata subur 

dan makmur, sehingga banyak yang ikut membuka lahan. 

Beberapa tokoh yang memiliki andil cukup besar dalam 

membuka lahan (Kasiman : 7) di antaranya adalah: 

1. Kyai Bansadinaya, yang berasal dari Petanahan 

(Karanganyar) yang kemudian diambil menantu oleh 

Kyai Kertapada; 

2. Kyai Jayaguna yang berasal dari desa Kitiran, Tlahab-

Banyumas, yang kemudian diambil menantu oleh 

Kyai Danasari (cucu cikal bakal); 

3. Kyai Anggentaka yang berasal dari Purbalingga; 

4. R.M. Setrowadono dari Mataram beserta tiga 

temannya yaitu: Kyai Citradinaya, R. Setroyudo dan 

Buyut Brajageni. 

Daerah yang dibuka oleh Kyai Ditakerta/cikal bakal 

kemudian dikenal dengan nama desa Kalikudi, yang berasal 

dari gabungan dua kata yaitu Kali dan Kudi. Kata Kali berasal 

dari kata akali yang diambil sebagian suku katanya  yaitu kali, 

yang artinya menggunakan akal atau diakali dalam 

mempermudah dalam membuka lahan hutan, dan kata kudi 

yang diambil dari sebagian kata “Kudi cenggarang”. Kudi 
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cenggarang adalah alat/senjata/pusaka tradisional yang 

digunakan Kyai Ditakerta (Cikal bakal) untuk membuka lahan 

hutan. Kata kali dan kudi kemudian digabung menjadi 

KALIKUDI (Kasiman : 14). 
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BAGIAN  

 

 

 

 

 

A. WILAYAH DESA 

Hutan yang berhasil dibuka Kyai Ditakerta/cikal bakal 

semakin lama semakin luas dan banyak penduduknya, akan 

tetapi pada saat itu belum menjadi desa yang mempunyai 

pemerintahan dan lurah sendiri, karena masih menjadi bagian 

Kademangan Adiraja 

Karena jauhnya lahan yang dibuka dari pusat pemerintahan 

Kademangan Adiraja, sehingga perlu ditunjuk wakil demang 

untuk mengawasi dan mengatur daerah yang baru dibuka. Kyai 

Ditakerta kemudian ditunjuk sebagai sesepuh, sebagai wakil 

Demang Adiraja. Lahan yang berhasil dibuka oleh Kyai 

Ditakerta meliputi: Semingkir, Pedudutan, Pejaten, Peturusan, 

Glempang, Doplang Lor, Kalijaran, Klapagada dan Gumbril 

(Kasiman : 4).  

Saat ini, wilayah Desa Kalikudi tidak meliputi semua 

wilayah grumbul di atas, hal ini dikarenakan adanya aturan tata 

pemerintahan yang mengatur pembagian luas wilayah desa. 

Desa/grumbul yang kemudian masih dalam wilayah Desa 

2 
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Kalikudi meliputi : Semingkir, Pedudutan, Pejaten, Peturusan 

dan Glempang.  

Dalam perkembangannya wilayah Desa Kalikudi 

mendapat tambahan wilayah baru yaitu  Grumbul Klapagading 

dan Kalipomahan yang tadinya merupakan wilayah desa 

Penggalang. Sementara grumbul seperti Doplang Lor menjadi 

wilayah Desa Doplang, Grumbul Kalijaran menjadi desa  

tersendiri, wilayah Klapagada dan Gumbril masuk ke dalam 

wilayah Desa Maos Kidul. Setelah ada pemekaran wilayah, 

Klapagada dan Gumbril dipisah dari wilayah Desa Maos Kidul 

dan menjadi desa sendiri yaitu Desa Klapagada. 

 

B. PEMEGANG KEKUASAAN DAN TOKOH 

MASYARAKAT 

Saat ini, Desa Kalikudi dipimpin seorang kepala desa 

yang dipilih secara demokratis oleh warga. Dalam sejarahnya, 

ada beberapa sebutan untuk pemegang tampuk pemerintahan/ 

kekuasaan dan tokoh adat yang dihormati di desa Kalikudi, 

yaitu: 

1. Sesepuh 

Di awal dibukanya lahan hutan yang kemudian 

menjadi wilayah Desa Kalikudi,  pemegang kekuasaan 

disebut sesepuh, yang pada saat itu diangkat oleh 
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Demang Adiraja. Sebutan sesepuh, digunakan sebelum 

adanya jabatan lurah. Sesepuh mempunyai kewajiban 

mengatur jalannya pemerintahan, menjaga ketentraman 

dan mengatur pelaksanaan adat Desa Kalikudi yang 

merupakan bagian wilayah Kademangan Adiraja. Ada 

tiga sesepuh yang pernah memegang kekuasaan di Desa 

Kalikudi, yaitu: 

a. Kyai Ditakerta (Cikal Bakal) 

Sesepuh pertama Desa Kalikudi adalah 

cikal bakal yaitu kyai Ditakerta, tokoh yang 

membuka lahan hutan. 

b. Kyai  Kertapada 

Kyai Kertapada adalah putra kedua dari 

Kyai Ditakerta. Putra pertama Kyai Ditakerta 

bernama Purwagama. Kyai Kertapada memiliki 3 

anak yaitu Nyai Bangsadinaya, Danasari dan 

Sarikerti. Selain sebagai sesepuh, Kyai Kertapada 

juga sebagai kunci Pasamuwan yang pertama. 

c. Kyai Kyai Danasari. 

Kyai Danasari adalah putra kedua Kyai 

Kertapada. Jadi kyai Danasari adalah cucu Kyai 

Ditakerta dari anak kedua yaitu Kyai Kertapada. 
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Selain sebagai sesepuh, Kyai Danasri juga 

merupakan kunci Pasamuwan yang kedua. 

2. Lurah 

Lurah adalah sebutan untuk pemegang 

pemerintahan yang mempunyai kewajiban mengatur 

pemerintahan desa yang merupakan bagian dari 

pemerintahan Negara. Istilah lurah digunakan setelah 

terjadinya perubahan tata pemerintahan pasca terjadi  

peperangan antara Demang Adiraja melawan 

Tumenggung Babakan.  

Setelah perang berakhir, kedemangan di 

sebelah Bengawan Adiraja yaitu Kademangan Adiraja, 

Bunton dan Penggalang menjadi Katumenggungan 

Adiraja. Yang diangkat menjadi Tumenggung Adiraja 

untuk pertama kalinya bernama Ketapraja yang berasal 

dari Banyumas dan tinggal di Adiraja. 

Ketumenggungan Adiraja dibagi menjadi desa-desa 

atau kelurahan yang mempunyai pemerintahan dan 

pemimpin pemerintahan /lurah sendiri.  

Pada waktu itu Kyai Danasari dipanggil oleh 

Tumenggung Adiraja untuk diangkat sebagai lurah 

pertama di Desa Kalikudi, tetapi Kyai Danasari 

menolak karena merasa umurnya sudah tua. Kemudian 
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Kyai Danasari  menyampaikan permintaan, agar yang 

ditunjuk sebagai lurah adalah keponakannya yaitu 

Bangsacandra yang merupakan anak pertama dari kakak 

perempuan Kyai Danasari yaitu Nyai Bangsadinaya. 

Permintaan itu dikabulkan oleh Tumenggung Adiraja.  

Sepulangnya dari menghadap Tumenggung 

Adiraja, Kyai Danasari kemudian mengadakan 

pertemuan yang menghasilkan beberapa keputusan 

(Kasiman : 9). Keputusan yang diambil di antaranya 

adalah : 

1. Menetapkan Kyai Bangsacandra sebagai lurah 

pertama Desa Kalikudi; 

2. Menetapkan Kyai Jayaguna sebagai kunci Depok; 

3. Menetapkan Kyai Ranantika sebagai Kunci 

Pasamuwan; 

4. Menetapkan Kyai Wangsadinangga untuk menjaga 

riwayat Cikal bakal; 

5. Menetapkan R.M. Setrowadono sebagai juru 

petang/hitung yang berkewajiban membuat 

perhitungan hari-hari baik.  

Sebagai lurah pertama, Kyai Bangsacandra 

diberi kewajiban menjaga ketentraman desa 

berdasarkan aturan pemerintah dengan baik. Pada 
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waktu itu, lurah pertama dibantu Buyut  Brajageni dan  

Kyai Bangsadinaya (Bapak Kyai Bangsacandra).  

Berikut ini daftar nama lurah yang berkuasa di 

desa Kalikudi, dari lurah pertama hingga saat ini: 

a. Bangsacandra :  

b. R.Astrawedana :  

c. Ranawecana :  

d. Ketadiwirya dari tahun 1882-1899; 

e. Arsadikara Ranawecana II dari tahun 1899-1916; 

f. Wangsadiwirya dari tahun 1916-1944; 

g. Harjodiwongso dari tahun 1944-1965; 

h. Diran dari  tahun 1965-1966; 

i. Sidas Hadiwijoyo dari  tahun 1966 - 1988 

H. SM Thohir Shubkhi 

j. Ngadio Hadi dari  tahun 1988-1996; 

k. PJ Pak Sigit dari  tahun 1996-1998; 

l. Slamet Purwadi, A.Md. dari tahun 1999-2007; 

m. Narwan Dwi Paprianto, SE. dari tahun 2007-2013; 

n. Suparman Hadi Utomo dari tahun 2013-2019; 

3. Kunci 

Pada waktu saresehan yang menetapkan Kyai 

Bangsacandra sebagai lurah pertama, ditetapkan juga 

Kyai Jayaguna sebagai kunci Depok yang berkewajiban 
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menjaga padhepokan Cikal bakal dan sumur Ketos, dan 

Kyai Ranantika sebagai Kunci Pasamuwan 

menggantikan Kyai Danasari yang sebelumnya disebut 

Sesepuh dan juga kunci Pasamuwan yang kedua. 

Kunci Pasamuwan mempunyai kewajiban 

mewariskan pelaksanaan adat kepada anak cucu dan 

juga merawat candhi (kuburan para leluhur). Ada 

perbedaan yang mendasar antara kunci dengan sesepuh. 

Kalau sesepuh mempunyai kewajiban mengatur 

pelaksanaan adat dan pemerintahan, sedangkan kunci 

hanya mengatur tata cara pelaksanaan adat saja. 

Berikut ini daftar nama para kunci tempat-

tempat yang dianggap keramat dan suci oleh keturunan 

Cikal Bakal : 

a. Kunci Pasamuwan Lor  

1. Kyai Kertapadha;   

2. Kyai Prayawecana; 

3. Kyai Danasari;   

4. Kyai Arsapada; 

5. Kyai Ranantika;    

6. Kyai Astrapada; 

7. Kyai Jayabangsa;    

8. Kyai Asmapada; 
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9. Kyai Ketandana;    

10. Kyai Arsa Wikarta; 

11. Kyai Tirtajaya; 

b. Kunci Pasamauan Kidul  

1. Kyai Purwagama;    

2. Kyai Wiryajaya; 

3. Kyai Bangsadinangga;   

4. Kyai Karyapada II; 

5. Kyai Bangsasari;    

6. Kyai Ketapada; 

7. Kyai Bangsapraya;    

8. Kyai Setrapada; 

9. Kyai Wangsandana;    

10. Kyai Asma Pada; 

11. Kyai Karyapada I;    

12. Kyai Candra Karya; 

13. Kyai Resapada;   

14. Karyapada Winata; 

c. Kunci Depok-Sumur Ketos 

1. Kyai Jayaguna;   

2. Kyai Wiryajaya; 

3. Kyai Sadinangga;    

4. Kyai Natasentika;  
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5. Kyai Bangsadiwirya;   

6. Kyai Kartosuwarno;  

7. Kyai Kayasa;   

8. Kyai Chandra Pada;  

9. Kyai Kriyabangsa;   

10. Kyai Arja Pawira; 

11. Kyai Dipareja;   

12. Kyai Perna Wijaya; 

13. Kyai Bangsadinangga;  

d. Kunci Kedhawung (Krapyak Kedawung 

Semingkir) 

1. Kyai Wanadiwangsa;  

2. Kyai Sunardi; 

3. Kyai Wanakrama;     

4. Kyai Multuting; 

5. Kyai Wanawijaya Sanrawi;   

6. Kyai Dasum; 

7. Kyai Wanawikarta;  

e. Kunci Krapyak Asem (Peturusan)  

1. Kyai Martasemita;   

2. Kyai Mulyareja; 

3. Kyai Kramasemita;    

4. Kyai Asmawecana; 
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5. Kyai Partadiwirya;    

6. Kyai Madsuadi; 

f. Kunci Krapyak Kendhal (Keanggung-Pejatan) 

1. Kyai Trunapati;    

2. Wisadiwirya; 

3. Kyai Kretawijaya;    

4. Yasa Wigena Biru; 

5. Kyai Karyadiwangasa;   

6. Karya Wigena; 

7. Kyai Lamiharja;  

g. Kunci Krapyak Wringin (Klapagading) 

1. Kyai Nayadipa;  

2. Kyai Muryamamad;   

3. Kyai Kramadimeja; 

4. Kyai Wiryantama; 

5. Kyai Sisgering (Siswo Martono). 

 

C. PENINGGALAN SEJARAH DESA KALIKUDI 

Ada beberapa benda atau tempat yang menjadi bukti 

sejarah berdirinya Desa Kalikudi, di antaranya : 
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1. Depok 

Pada waktu membuka hutan, karena sulitnya 

lahan yang ditempuh dan jarak yang cukup jauh, kyai 

Ditakerta kemudian jarang pulang ke rumahnya di desa 

Adiraja. Untuk itu Kyai Ditakerta kemudian 

membangun gubug sebagai tempat beristirahat atau 

menginap ketika tidak pulang.  

Sampai sekarang tempat untuk istirahat/ 

menginap ini dikenal dengan nama Dhepok dan 

menjadi tempat yang dikeramatkan/suci oleh anak cucu 

keturunan dari Cikal bakal. Sampai saat ini Dhepok 

juga masih digunakan untuk melakukan berbagai ritual 

oleh anak cucu/keturunan Cikal bakal. 

 

Gambar 1. Panembahan Depok 

(Sumber : Sarilah) 
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2. Beji/Sumur Ketos 

Di dekat Dhepok yang didirikan oleh Kyai 

Ditakerta terdapat  beji/sumur yang airnya sangat jernih, 

setelah dibersihkan airnya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan air sehari-hari pada waktu itu. Karena 

sumurnya terletak di bawah pohon Ketos sehingga 

dikenal dengan nama Sumur Ketos.  

Sumur  Ketos sampai sekarang menjadi tempat 

yang dikeramatkan dan dianggap suci oleh anak 

keturunan Kyai Ditakerta. Sekarang ini, sumur Ketos 

berada dalam Komplek Panembahan Dhepok dalam 

kondisi masih terawat dan airnya jernih. Air sumur itu 

sekarang hanya digunakan untuk kebutuhan atau ritual 

tertentu dan tak boleh dikonsumsi sehari-hari 

3. Tempat Istirahat Cikal Bakal 

Dalam membuka lahan hutan, Kyai Ditakerta 

semakin lama semakin jauh dari padhepokan, sehingga 

merasa perlu membuat tempat peristirahatan sementara, 

yang digunakan untuk beristirahat sejenak ketika lelah  

bekerja membuka lahan. Ada tiga tempat peristirahatan 

sementara yang dibangun, yaitu : Kedhawung di 

grumbul Sumingkir, Krapyak di Grumbul Peturusan, 

dan Ketanggung di Grumbul Pejaten. Tiga tempat itu 
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hingga kini  dianggap keramat dan suci oleh anak 

keturunan Cikal Bakal (Kasiman:4). 

4. Pasamuwan/Pasemuan 

Pada awalnya, Pasemuan adalah tempat yang 

didirikan Kyai Ditakerta sebagai tempat berkumpulnya 

warga untuk sarasehan, dan mengatur jalannya 

pemerintahan desa. Hingga saat ini Pasamuwan masih 

ada, hanya saja telah mengalami pergeseran fungsi. Jika 

dulu dijadikan tempat mengatur jalannya pemerintahan, 

sekarang digunakan untuk membahas pelaksanaan adat. 

Di Desa Kalikudi, ada 2 Pasamuwan, yang 

masing-masing memiliki Kunci sendiri, yaitu : 

a. Pasamuwan Lor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pasamuwan Lor 

(Sumber : Sarilah) 
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Yang menjadi Kunci di Pasamuwan Lor 

adalah keturunan Kyai Kertapada (Putra kedua 

Cikal Bakal/Kyai Ditakerta). 

b. Pasamuwan Kidul 

Yang menjadi Kunci di Pasamuwan Kidul 

adalah keturunan dari Kyai Purwagama (putra 

pertama Cikal bakal/Kyai Ditakerta). 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3. Pasamuwan Kidul 

(Sumber : Sarilah) 

5. Barongan Ebeg 

Yaitu berupa barongan yang digunakan ketika 

pentas ebeg pada waktu-waktu khusus. Kesenian 

ebeg/kuda lumping di desa Kalikudi didirikan oleh Kyai 
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Sidakaya dari Grumbul Klapagading dengan dibantu 

oleh Kyai Wiryadipa. Setelah Kyai Sidakaya 

meninggal, kemudian diteruskan oleh Mbah 

Kramadimeja dan diwariskan secara turun temurun 

pada keluarganya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kesenian Ebeg Kalikudi ikut memeriahkan  

HUT RI  

(Sumber : www.kabarkalikudi.web.id.) 

 

6. Kudi 

Adalah alat tradisional yang terbuat dari besi 

berbentuk seperti parang tetapi di bagian bawahnya 

melebar membentuk seperti semar. Kudi ini disebut 

http://www.kabarkalikudi.web.id/
http://www.kabarkalikudi.web.id/kesenian-ebeg-kalikudi-ikut-memeriahkan-hut-ri-ke71/
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Kudi blenduk. Pada saat membuka lahan Kyai Ditakerta 

menggunakan alat/senjata tradisional Kudi  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Senjata/alat tradisional Kudi Blenduk dan 

kethoprak (tempat)-nya (Sumber : Sarilah) 
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7. Kitab 

Kitab adalah pedoman Eyang Cikal bakal 

dalam mempraktekan kehidupan sehari-hari. Sebagai 

bekal hidup Cikal bakal belajar dari pengalaman yang 

dialami langsung maupun bersumber kepada  

kitab/buku yang dipelajari dengan seksama sampai 

tuntas.  

Cikal bakal diyakini oleh anak putu 

mempunyai  kharisma yang besar, juga  apa yang 

diperbuat dan di-pitutur-kan (nasehat) menjadi sebuah 

kebenaran/kenyataan. Hal inilah yang akhirnya oleh 

anak putu setiap perbuatan dan pitutur (nasehatnya) 

menjadi pedoman/falsafah dalam kehidupan sehari-hari, 

dan akhirnya anak putu menganggap setiap perbuatan 

dan pitutur (nasehat) Eyang cikal bakal menjadi kitab 

turki (pituture si kaki), artinya petuah/nasehat dari si 

kakek. 

8. Makam 

Makam cikal bakal/Kyai Ditakerta saat ini 

berada di komplek Panembahan Adiraja yang berada di 

wilayah Desa Adiraja. Panembahan Adiraja merupakan 

komplek pemakaman leluhur para penganut kejawen 

Kalikudi yang tergabung dalam Paguyuban Resik 
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Kubur Rasa Sejati (PKRS). Sedangkan untuk tokoh 

yang dimakamkan di Daun Lumbung Cilacap adalah 

makam orangtua Kyai Ditakerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Situasi Ziarah Makam Kubur Cikal bakal  

di Adiraja 

(Sumber : Lisno) 

 

D. TATA CARA ADAT DESA KALIKUDI 

Anak keturunan cikal bakal adalah salah satu di antara  

lapisan masyarakat yang menganut paham kepercayaan 

peninggalan leluhur (biasa disebut kejawen/ kejawan). Mereka 
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menyebut dirinya sebagai penganut Kepercayaan Kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Warga masyarakat yang menganut 

kepercayaan tersebut terkumpul dalam suatu paguyuban dalam 

setiap keturunan keluarga besar yang menjadi cikal-bakal di 

desa itu (srandilselok.blogspot.com). 

 Di Desa Kalikudi didirikan lembaga Adat Tradisi Anak 

Putu (ATAP) sebagai wadah dari Paguyuban Resik Kubur Rasa 

Sejati (PRKRS) dan Paguyuban Suran/Puji Mulya dan 

paguyuban lain yang berkembang di desa Kalikudi yang 

mewadahi anak putu/keturunan Cikal bakal dalam 

melaksanakan adat istiadat. 

Ada beberapa tata cara adat yang masih dilaksanakan 

oleh keturunan cikal bakal sampai saat ini, di antaranya : 

1. Resik kubur ( Ziarah) 

Ziarah kubur yang dilaksanakan   setiap selapan 

hari (36 hari) sekali tepatnya setiap hari Kamis Wage  

dengan dipimpin oleh Kunci Pasemuan, yang 

dilanjutkan selamatan/kenduri bersama di Pasemuan 

pada  malam harinya (Malam Jumat Kliwon). 

2. Sadran Sumur 

Adalah sebuah ritual/selamatan yang dilaksanakan di 

Panembahan Dhepok pada pertengahan Bulan 

Syaban/Sadran sebagai awal kegiatan/kegiatan 
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pembuka sebelum pelaksanaan ritual Punggahan dan 

Nyadran  yang semua bertujuan memohon keselamatan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Ritual Sadran Sumur. 

3. Dandan 

Menurut pemangku adat Anak Putu Kalikudi, 

Perna Gupala (Gatra News) “Dandan adalah ritual para 

anak putu Kalikudi untuk mempersiapkan barang 

bawaan atau “ubo“ untuk keperluan ritual Sadran 

Punggahan di makam leluhur di Panembahan 

Bonokeling”. Di Kalikudi, anggota Paguyuban ATAP 

yang terdiri dari Paguyuban Resik Kubur Rasa Sejati 

(PRKRS) dan Puji Mulya melakukan ritual Dandan 
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pada hari Rabu, di Pasemuan Lor dan Pasemuan Kidul.  

Pada waktu itu, ditentukan berapa pikul bahan makanan 

dan barang bawaan yang akan dibawa sebagai bekal 

yang akan dibawa ke makam Panembahan Bonokeling. 

Barang bawaan yang dibawa, antara lain bahan 

makanan berupa hasil pertanian dan hewan ternak yang 

akan diserahkan ke tuan rumah berupa beras, ketela, 

sayur mayur, bumbu dapur, kambing dan ayam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Ritual Dandan Jelang Punggahan ke Bonokeling 

(Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/...) 

 

http://www.gatra.com/nusantara/jawa/...
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4. Punggahan 

Punggahan adalah Resik Kubur/ziarah kubur 

/ziarah leluhur yang dilaksanakan di akhir bulan 

Sadran/Ruwah/Syaban. Sebagian anak cucu keturunan 

cikal bakal ada yang melakukan ziarah kubur di desa 

sendiri (Kalikudi), sebagian lagi ada yang ziarah kubur 

di Panembahan Bonokeling yang berada di Pakuncen 

(Jatilawang), ada juga yang melakukan ziarah kubur 

dan juga melaksanakan selamatan menurut adat 

Pasemuan yang disebut Wukon Ageng. Di komplek 

Pemakaman di Pekuncen , di makamkan Panembahan 

Bonokeling, yang merupakan orang tua dari Kyai 

Purbasari (guru sekaligus mertua dari Ranga tahun). 

Prosesi Punggahan dimulai dengan ritual 

Dandan pada hari Rabu, dilanjutkan perjalanan dengan 

berjalan kaki menuju Bonokeling pada hari Kamis pagi. 

Anggota ATAP yang mengikuti prosesi Punggahan, 

berjalan melalui jalur yang sudah ditentukan secara 

turun temurun beserta lokasi peristirahatan. Lokasi 

yang dijadikan tempat peristirahatan di antaranya 

adalah Pasar Kesugihan, Budinan, Durenan, Pasar 

Dadak, dan terakhir di Bonokeling Pakuncen. 
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Gambar 9. Situasi Lerenan/istirahat anak putu saat Pudhunan 

dan Punggahan 

(Sumber: Atap Kalikudi/Lisno) 

 

 Setibanya di komplek pemakaman Panembahan 

Bonokeling, peziarah  dan seserahan barang bawaan 

yang nantinya akan digunakan sebagai sesajen maupun 

dimasak bersama diterima oleh juru kunci. Pada Jumat 

Kliwon dinihari, seluruh peziarah melaksanakan ritual 

muji, berdoa untuk Panembahan Bonokeling. Persiapan 

puncak bekten dimulai pada pukul 05:00 WIB.  
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Peziarah terbagi menjadi beberapa kelompok 

berdasar asal daerah dan keturunan. Ada yang 

mempersiapkan tempat memasak, menyembelih hewan, 

membersihkan dan mengecat seluruh kompleks makam. 

Sekitar pukul 12 siang ritual bekten dimulai. Kali ini, 

kaum perempuan mendahului lelaki memasuki 

pepunden. 

Pada Jumat malam, ritual muji dan murak 

tumpeng dilakukan. Peziarah akan berkumpul di 

pasemuan agung di dalam kompleks makam 

Panembahan Bonokeling. Selesai berdoa, makanan 

yang disiapkan di dapur massal disajikan. Setelah itu, 

peziarah akan beristirahat di lokasi yang sudah menjadi 

hak turun temurun dan pemondokan yang dipersiapkan 

tuan rumah. 

Ritual Punggahan berakhir pada Sabtu pagi 

ketika para peziarah dari berbagai daerah berpamitan 

(bekten) ke juru kunci Panembahan Bonokeling. 

Setelah sarapan bersama, peziarah pulang ke daerah 

masing-masing. Perjalanan juga dilakukan dengan 

berjalan kaki. Bagi rombongan „sepuhan‟ atau orang 

lanjut usia/peserta punggahan yang tak kuat lagi 

melaksanakan perjalanan jarak jauh disediakan mobil. 
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Tradisi ini dilakukan untuk menghormati nenek dan 

kakek moyang zaman dulu serta melatih keikhlasan 

anak cucu dalam menjalankan ibadah. 

5. Pudhunan 

Pudhunan adalah ritual kepercayaan ziarah 

kubur yang dilaksanakan pada Jumat kedua setelah 

Lebaran/1 Syawal. Sebagian anak cucu keturunan cikal 

bakal melaksanakan resik kubur/bersih kubur  di desa 

sendiri, dan sebagian lagi resik kubur/bersih kubur di  

komplek pemakaman anak keturunan dan kerabat Mbah 

Dhaun Lumbung yang berada di kelurahan Tambakreja 

kecamatan Cilacap Selatan (Kasiman : 6).  

Para anak cucu keturunan Cikal Bakal berangkat 

di pagi hari dari desa Kalikudi dengan berjalan kaki dan 

memakai pakaian adat, sampai di makam Dhaon 

Lumbung pada malam harinya. Di sana mereka 

berdzikir dan berdoa. Pada pagi harinya, kegiatan 

dilanjutkan dengan membersihkan serta merawat 

komplek makam Dhaun Lumbung. 

Menurut anak putu keturunan cikal bakal, 

merawat, menjaga makam leluhur merupakan salah satu 

kewajiban dari penganut aliran kepercayaan beserta 

keturunannya. Hal itu juga dilakukan sebagai ungkapan 
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rasa syukur kepada sang pencipta maupun leluhur. 

Dalam kegiatan ini ada upacara selamatan dengan 

menyembelih kambing. Pada malam hari setelah 

pelaksanaan bersih kubur, dilaksanakan kenduri. 

Selanjutnya panganut kejawen akan kembali ke 

Pasamuwan, kemudian kembali ke rumah masing-

masing  dengan berjalan kaki. 
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Gambar 10. Ritual Punggahan/Pudhunan 

(Sumber : Wisata Gatra.com dan Lisno) 

 

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa 

prosesi dalam ritual Punggahan dan Pudunan sama, 

meliputi : 

- Dandan, yang  dilaksanakan pada hari Rabu; 

- Keberangkatan/laku yang dilaksanakan pada hari 

Kamis pagi; 
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- Ziarahl/Ritual/selamatan yang dilaksanakan Jumat 

pagi sampai dengan selesai; 

- Pulang kembali ke tempat asal yang dilakukan pada 

hari sabtu pagi.         

6. Labuhan 

Labuhan secara bahasa artinya datangnya masa 

untuk  memulai menggarap sawah, karena musim hujan 

telah tiba. Sebelum mulai menggarap sawah biasanya 

diadakan wilujengan atau slametan atau kenduri yang 

dilaksanakan di candi Dhepok, dipimpin oleh kunci 

Dhepok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pranata Mangsa    

(Sumber : Sarilah) 
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Untuk menentukan datangnya masa menggarap 

sawah, biasanya dengan menggunakan/ melihat pranata 

mangsa. Hanya saja, terkait dengan pergeseran musim, 

yang terlihat dari pergeseran musim hujan dan musim 

kemarau, saat ini penentuan masa tanam tidak hanya 

berdasarkan pranata mangsa. 

7. Sedekah Bumi/ Memetri Bumi 

Sedekah bumi atau lazimnya disebut Memetri 

Bumi adalah sebuah ritual warga desa Kalikudi dalam 

bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan rejeki /atas limpahan risqi berupa 

panen. Hal ini dilakukan setelah panen setahun sekali. 

Di desa Kalikudi pelaksanaan sedekah bumi/memetri 

bumi jatuh pada bulan Apit  (Dzulkaidah). 

Prosesi sedekah bumi adalah sebagi berikut : 

Minggu pagi penyembelihan hewan (kerbau) di 

perempatan jalan Dhepok, Senin siang pelaksanaan 

ritual /selamatan di Panembahan Dhepok dan 

dilanjutkan dengan ruwatan wayang kulit di pendopo 

balai desa. Kemudian pada malam harinya diadakan 

pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Rangkaian 

kegiatan sedekah bumi mengandung makna dan doa  

agar warga  Desa Kalikudi tetap diberi keselamatan, 
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keberkahan, risqi yang banyak dan terhindar dari segala 

mara bahaya dan menjadi desa yang gemah ripah loh 

jinawi tata titi tentrem kertoraharjo (Lisno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Sedekah bumi/memetri bumi desa Kalikudi 

(Sumber : www.kabarkalikudi.web.id) 

http://www.kabarkalikudi.web.id/
http://www.kabarkalikudi.web.id/selamatan-memetri-bumi-desa-kalikudi/
http://www.kabarkalikudi.web.id/selamatan-memetri-bumi-desa-kalikudi/
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8. Nyadran/ Sadran 

Nyadran adalah sebuah ritual/selamatan sebagai 

tindak lanjut anak putu melakukan adat tradisi 

Punggahan. Hal ini dilakukakan pada akhir bulan 

sadran/ruwah.  

Prosesi Nyadran adalah sebagai berikut : Setelah 

rombongan anak putu pulang dari Punggahan, selang 

beberapa hari, sesuai ketentuan hari, kelompok tersebut 

dan warga yang tidak bisa ikut punggahan karena 

halangan bersama-sama ziarah kemakam leluhur yang 

diawali ke makam Cikal bakal di desa Adiraja, 

kecamatan Adipala dan dilanjutkan ke makam leluhur 

masing-masing. 

Pada malam harinya diadakan muji (puji dzikir) 

yang dipusatkan di Pasemuan baik Pasemuan Lor 

maupun Pasemuan Kidul dan keesokan harinya (di 

siang hari) diadakan selamatan di Pasemuan yang 

dilanjutkan selamatan di rumah masing-masing 

penduduk (bagi yang mampu). Tujuannya adalah 

mendoakan para leluhurnya dan keluarganya 

sehubungan akan memasuki bulan Ramadhan.  
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9. Sowan 

Sowan adalah adat/tradisi anak putu untuk 

melakukan pisowanan (kunjungan) ke Panembahan 

Depok yang  diyakini sebagai tempat Cikal bakal. Hal 

ini dilakukkan oleh warga/anak putu yang mempunyai 

hajat besar baikmantu (pernikahan), khitan maupun 

hajat-hajat yang lain. Tujuan dari tradisi ini adalah di 

samping memohon keselamatan dan perlindungan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hajatnya terkabul 

dan berjalan suksesjuga sekaligus untuk mengenang 

jasa  leluhur /Cikal bakal. 

10. Wukon 

Istilah Wukon adalah bentuk ritual/selamatan 

yang dilaksanakan oleh anak putu baik itu yang 

tergabung dalam Pasmuan Lor maupun Pasemuan Kidul 

(Lisno). 

Wukon dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : 

a. Wukon Ageng (besar) 

Wukon ageng (besar) adalah adat tradisi anak putu 

menjalankan ritual/selamatan yang dilaksanakan 

setiap 36 hari sekali (selapanan), kecuali bulan 

Ramadhan (Puasa) yaitu pada hari Jumat Kliwon. 

Prosesi Wukon diawali pada hari Kamis pagi, di 
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mana anak putu melakukan Ziarah/Resik Kubur ke 

Makam Cikal bakal di Adiraja dan dilanjutkan ke 

makan leluhurnya masing-masing. Kemudian pada 

malam Jumat Kliwon dilakukakan Muji (Puji 

dzikir) di Pasemuan, baik itu Pasemuan Lor 

maupun Pasemuan Kidul selanjutnya dilanjutkan 

dengan selamatan atau kepungan yang diadakan 

pada hari Jumat Kliwon. 

b. Wukon Alit (kecil) 

Wukon Alit (kecil) adalah adat tradisi anak 

putu melakukan ritual/selamatan dalam rangka 

mengenang dan memperingati hari lahir (wiyosan) 

leluhur kunci pasemuan yang pertama. Untuk  

Wukon Alit (kecil) antara Pasemuan Kidul dan 

Pasemuan Lor berbeda. Pasemuan Lor 

dilaksanakan pada setiap malam Kamis Legi/ 

Kamis Manis setiap bulannya, sedangkan 

Pasemuan Kidul dilaksanakan setiap malam Senin 

Pahing disetiap bulannya.  
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  Gambar 13. Situasi Wukon Ageng/Alit 

(Sumber : ATAP Kalikudi/Lisno) 

 

11. Na’as Patining Desa/Naas Desa 

Hari Senin Pon adalah hari meninggalnya Cikal 

bakal Desa Kalikudi, dan sebagai bentuk penghormatan 

sekaligus mengenang Cikal bakal Desa Kalikudi, oleh  

Anak Putu Desa Kalikudi hari Senin Pon disakralkan 

dan dianjurkan untuk tidak mengadakan kegiatan yang 

besar (hajat besar), contohnya mendirikan rumah, 

hajatan dan lainnya yang dianggap penting. 
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12. Among-among 

Adat dan tradisi ini masih sering dilakukan 

sebagai kegiatan atau acara selamatan wetonan atau hari 

lahir seseorang dalam hitungan Jawa (gabungan hari 

lahir dengan hari pasaran, contohnya Senin Pon (Kabar 

Kalikudi). Tradisi among-among biasanya seringkali 

dijumpai pada masa anak-anak biasanya yang di bawah 

usia tiga tahun, walaupun ada juga kaum remaja atau 

dewasa yang masih melakukannya, walaupun dengan 

hidangan yang berbeda. Tradisi ini merupakan salah 

satu upaya ucap syukur kepada Allah SWT yang sudah 

memberikan kesehatan kepada si jabang bayi. 

Hidangan among-among biasanya berupa sayuran 

hijau yang direbus atau disebut kluban adem, telur 

rebus, nasi putih dan kedelai hitam yang disajikan pada 

nampan. Nasi putih sebagai dasarnya dan ditaburi 

gorengan kedelai hitam serta sayuran hijau yang direbus 

diletakan pada pinggir mengelilingi. Di bagian atas ada 

irisan telur rebus sebagai lauknya. Nampan ini ditaruh 

di atas baskom yang berisi air yang diberi daun dadap 

srep serta uang koin. Sedangkan masyarakat yang 

diundang dalam acara among-among adalah anak-anak 

yang berkumpul mengililingi nampan bundar tersebut. 
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Doa ucap syukur pun dilantunkan sebelum acara 

dimulai. Setelah selesai, anak-anak diberi uang saku 

dan membawa bekal (baca: brekat) hidangan among-

among tersebut untuk dibawa pulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Among-Among 

(Sumber : www.kabarkalikudi.web.id) 

 

E. LEMBAGA ADAT TRADISI ANAK PUTU (ATAP)  

Lembaga adat Desa Kalikudi yang diberi nama  Adat 

Tradisi Anak Putu (ATAP) adalah lembaga adat desa dan 

merupakan suatu wadah dari Paguyuban Puji Mulya dan 

Paguyuban Resik Kubur Rasa Sejati dan Peguyuban yang lain 

http://www.kabarkalikudi.web.id/
http://www.kabarkalikudi.web.id/adat-tradisi-among-among-desa-kalikudi/
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yang berkembang di Desa Kalikudi untuk mengelola adat 

tradisi dan seni budaya yang berkembang di Desa Kalikudi.  

Lembaga ini dibentuk dalam upaya menjaga dan 

memelihara serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya 

masyarakat dan adat istiadat yang berlaku dan berkembang di 

masyarakat Desa Kalikudi, lembaga ini selanjutnya diatur 

dalam Peraturan Desa Kalikudi, Nomer 7 tahun 2014, dengan 

Keputusan Kepala Desa Kalikudi, Nomer 31 Tahun 2014 pada 

tanggal 7 Desember 2014. 

Dalam Peraturan Desa Kalikudi, Nomer 7 tahun 2014 

Lembaga Kemasyarakatan diartikan sebagai  lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan 

mitra pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan. Adat 

diartikan sebagai gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-

nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum 

adat yang lazim dilakukan di suatu daerah/desa. Sedangkan 

Adat Tradisi adalah tata cara/kelakuan yang kekal dan turun 

temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan 

sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku  masyarakat.  

Lembaga Adat Tradisi Anak Putu (ATAP) Desa 

Kalikudi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Desa 

Kalikudi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Nomor 31 

Tahun 2014 memiliki tugas dan kewajiban, sebagai berikut : 
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1) Melaksanakan kegiatan adat tradisi dan budaya dan 

melayani masyarakat untuk tetap menjaga  ketertiban 

dan kenyamanan masyarakat; 

2) Melaksanakan pengkajian pranata sosial yang masih 

hidup dan berkembang yang diakui masyarakat untuk 

tetap dilaksanakan dan dilestarikan; 

3) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa dan 

pihak terkait yang bersifat berkelanjutan dalam rangka 

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan di Desa Kalikudi Kecamatan Adipala, 

Kabupaten Cilacap; 

4) Menginventarisir segala kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan tersebut di atas dengan tidak 

meninggalkan kearifan lokal; 

5) Melaksanakan pemeliharaan norma-norma atau nilai-

nilai adat dan budaya masyarakat serta sistem pranata 

sosial yang positif; 

6) Mentaati segala aturan yang tertuang di dalam peraturan 

desa, Desa Kalikudi yang merupakan tindak lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. 

Adapun susunan pengurus Lembaga Adat Tradisi Anak 

Putu (ATAP) Desa Kalikudi menurut surat keputusan Kepala 

Desa Kalikudi, Nomor 31 Tahun 2014, sebagai berikut : 
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Pelindung  : Kepala Desa Kalikudi  

Penasehat : Slamet Perna Gupala 

Ketua  : Sunardhi Kunthang  

Sekretaris  : Lisno Rindang Prabowo  

Bendahara  : Sumo Miharjo  

Sie Kerohanian  : 1. Sadirun Sastriwirejo  

   2. Sastro Miharjo 

Sie Kasinoman : 1. Wangsadikarya 

   2. Pendi Wiarso 

Sie Seni & Budaya : 1. Siswo Martono 

   2. Dayat Hadi P 

Sie Humas : 1. Untung Sudiro 

   2. Sala Munadi 

Sie Pertanian : 1. Risman Hadi Rismanto 

   2. Misngad 

Sie Pengembangan : 1. Sadan. S 

   2. Arjo Suwarno 

Dalam Keputusan bersama Badan Permusyawaratan 

Desa Kalikudi dengan Kepala Desa Kalikudi, Nomor 7 Tahun 

2014, diatur mengenai maksud dan tujuan lembaga ATAP 

Desa Kalikudi sebagai berikut : 

 Maksud pembentukan Lembaga Adat Kalikudi: 
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a. Sebagai wadah berhimpunnya anggota 

masyarakat adat yang menjadi penyokong utama 

adat istiadat dan budaya, tradisi yang 

berkembang di Desa Kalikudi; 

b. Menegakkan, melestarikan nilai-nilai adat 

dengan sebenarnya sesuai aturan adat tradisi 

yang sudah ada; 

c. Mengemban, mengamalkan memelihara dan 

membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta 

membela kepentingan masyarakat adat tradisi 

anak putu dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara; 

d. Memantau, menampung, memadukan, 

menyalurkan dan mencari jalan keluar dalam 

penyelesaian permasalahan yang dihadapi 

masyarakat adat; 

e. Sebagai mitra pemerintah dalam upaya 

mensejahterakan masyarakat Desa Kalikudi 

melalui proses pembangunan yang bersifat 

partisipatif; 

f. Sebagai penepis masuknya nilai-nilai negatif 

budaya luar. 

 Tujuan dari lembaga adat desa Kalikudi yaitu: 
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a. Lembaga adat Desa Kalikudi yang diberi nama 

Adat Tradisi Anak Putu (ATAP) bertujuan untuk 

menggali, membina, memelihara, 

mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai 

luhur adat dan budaya yang ada di Desa 

Kalikudi sebagai landasan memperkuat dan 

mengekalkan jati diri masyarakat Desa Kalikudi; 

b. Lembaga adat Desa Kalikudi bertujuan 

mewujudkan masyarakat adat yang berbudaya 

Kalikudi, maju, adil dan sejahtera dalam tatanan 

masyarakat madani dalam negara kesatuan 

Republik Indonesia; 

c. Lembaga Adat Desa Kalikudi bertujuan 

memelihara dan membela hak-hak masyarakat 

adat Desa Kalikudi untuk peningkatan 

kepentingan kesejahteraan lahiriah dan batiniah 

masyarakat Desa Kalikudi; 

d. Menciptakan hubungan yang demokratis dan 

obyektif antar pemerintah desa dengan 

pemangku adat yang tergabung dalam wadah 

paguyuban. 
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BAGIAN  

 

 

 

 

 

PENUTUP 

Anak Putu/anak cucu keturunan cikal bakal sampai 

saat ini masih melestarikan dengan cara melakukan adat 

istiadat warisan leluhurnya. Anak putu Cikal bakal saat ini 

banyak yang telah memeluk agama Islam. Hal ini bisa dilihat  

dalam kehidupan sehari-hari, banyak anak putu yang 

berpedoman dengan kaidah agama Islam, bahkan  tidak sedikit 

yang telah pergi umrah dan haji. Dengan berbagai perbedaan 

kepercayaan dan adat istiadat, sampai saat ini warga Desa 

Kalikudi masih hidup rukun dan damai, saling menghormati 

perbedaan dengan semangat toleransi dan gotong royong dalam 

kehidupan bermasyarakat. 
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