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Lampiran 1 : Data Angket 4A 

ANGKET POTENSI WISATA 4A 

Objek Wisata :… 

Petunjuk mengisi kuesioner : Pilihlah 1 opsi jawaban yang menurut Anda sesuai, 

dan berilah penjelasan tambahan jika diperlukan. 

a. Attraction (Daya Tarik Objek 

Wisata) 

1. Apakah objek wisata ini 

mudah ditemukan dan 

memiliki keunikan/perbedaan 

dari objek wisata lain? Jika 

memiliki keunikan/perbedaan 

sebutkan.  

a. Tingkat lokal, mudah 

ditemukan di 

daerah/kabupaten 

b. Tingkat regional, hanya 

ditemukan di tiap provinsi 

c. Tingkat Nasional 

d. Tingkat Internasional 

2. Apa sajakah daya tarik yang 

menjadi keindahan dari objek 

wisata ini? 

a. Geologi (pegunungan, 

pantai, sungai, dll) 

b. Flora 

c. Fauna 

d. buatan 

3. Apa sajakah nilai wisata yang 

ada pada objek wisata ini? 

a. Rekreasi 

b. Pengetahuan 

c. Kebudayaan 

d. Pengobatan 

e. Kepercayaan/religius 

f. Petualangan 

g. Relaksasi 

h. Kuliner  

4. Apakah disini memiliki 

ketersediaan lahan untuk 

rekreasi, bersantai, 

berolahraga, bermain?  

a. tidak tersedia 

b. tersedia hanya salah 1 

c. tersedia tapi terbatas 

d. tersedia cukup luas 

 

b. Amenity (Sarana Prasana) 

5. Apakah terdapat sarana air 

bersih? 

a. Sulit didapat 

b. Tersedia tapi terbatas 

c. Tersedia memadai 

4. Apakah terdapat sarana 

ibadah? Sebutkan. 

a. Belum tersedia 

b. Tersedia tapi terbatas 

c. Tersedia memadai 

5. Apakah sudah terjangkau 

listrik? 

a. Belum terjangkau 

b. Sudah terjangkau 

c. Terjangkau dengan baik 

6. Apakah terjangkau dengan 

jaringan telekomunikasi? 

a. Belum tersedia 

b. Tersedia 1-2 jaringan 

c. Tersedia 3 jaringan  

7. Apakah terdapat tempat 

parker ? 

a. Belum tersedia 

b. Tersedia tapi sempit 

c. Tersedia luas 

8. Apakah terdapat MCK di 

objek wisata ini? 

a. Tidak ada  

b. Terdapat 1-4 unit 

c. Tersedia >5unit 

9. Apakah terdapat warung 

makan  

a. Tidak ada  

b. Terdapat 1-4 unit 

c. Terdapat >5 unit  

10. Apakah terdapat penginapan? 

a. Tidak ada 

b. Terdapat 1-4 unit 

c. Terdapat >5 unit  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



153 
 

11. Apakah terdapat took 

souvenir /oleh-oleh? 

a. Tidak ada  

b. Terdapat 1-4 unit 

c. Terdapat >5 unit  

 

6. Accesibility (Keterjangkauan) 

12. Berapakah jarak yang 

ditempuh dari jalan raya 

(jalan kabupaten) menuju 

objek wisata ini? 

a. > 4km 

b. 2-3 km 

c. 1-2 km 

d. <1 km 

13. Bagaimana kondisi jalan 

menuju objek wisata ini ? 

a. Setapak 

b. Tanah/berbatu 

c. Beraspal 1 arah 

d. Beraspal 2 arah 

14. Apa kendaraan yang 

digunakan untuk meuju objek 

wisata ini? 

a. Jalan kaki 

b. Roda 2/kuda 

c. Kendaraan peribadi roda 

4 

d. Umum roda 4 

15. Berapakah jumlah 

transportasi umum yang 

menuju objek wisata per 

hari? 

a. Tidak ada  

b. Ada 1-10 kendaran  

c. Ada 11-20 kendaraan  

d. >20 kendaraan 

 

7. Anciliary  

16. Apakah di obyek wisata ini 

memiliki kantor pengelola? 

a. Belum tersedia 

b. Tersedia kurang terawat 

c. Tersedia dengan cukup 

baik 

d. Tersedia dengan kondisi 

baik 

17. Apakah terdapat pusat 

informasi untuk menampung 

segala informasi maupun 

promosi pada onjek wisata 

ini? 

a. Belum tersedia 

b. Tersedia tapi kurang 

terawat 

c. Tersedia dengan cukup 

baik 

d. Tersedia dengan kondisi 

baik 

18. Bagaimanakah pengelolaan 

pariwisata pada objek wisata 

di sini? 

a. Belum ada pengelolaan  

b. Dikelola masyarakat 

c. Dikelola Bumdes 

d. Dikelola Swasta 

19. Apakah ttersedia pos 

keamanan di objek wisata 

ini? 

a. Belum tersedia 

b. Tersedia tapi kurang 

terawat 

c. Tersedia dengan cukup 

baik 

d. Ttersedia dengan kondisi 

baik 

e. Tujuan wisatawan  

Apakah tujuan Anda 

mengunjungi objek wisata di 

sini? 

Jawab:  
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Lampiran 2 : Dokumen Wawancara  

PENGELOLA/JURU KUNCI 

Nama Obyek Wisata : 

A. Karakteristik Penduduk 

 Nama  : 

 Usia  : 

 Jenis Kelamin :  

 Alamat  : 

 Pekerjaan : 

 

B. Pertanyaan: 

1. Sejak kapan berdirinya obyek wisata religi ini? 

2. Bagaimanakah sejarah awal tempat ini menjadi ruang sakral /suci?  

3. Bagaimanakah pemilihan tempat tersebut menjadi ruang sakral/suci? 

4. Dimanakah letak atau struktur ruang suci yang yang ada di obyek wisata 

religi ini? 

5. Bagaimana Anda dapat menjadi pengelola/juru kunci di objek wisata religi 

ini? Apakah melalui warisan/keturunan atau dari pemilihan ilham/wahyu? 

6. Apakah obyek wisata religi ini memiliki peraturan/tata cara/adab untuk 

dapat memasuki kawasan obyek wisata religi ini?  

7. Apakah pengelola ataupun juru kunci obyek wisata religi ini memiliki 

peraturan atau semacam larangan melakukan suatu hal atau yang lainnya? 

8. Apakah obyek wisata religi ini memiliki upacara tradisi pada obyek wisata 

relgi ini? Jika ada apakah itu dan bagaimana sejarahnya terbentuk upacara 

tradisi tersebut?  

9. Sejak kapan dan dimana pelaksanaan upacara tradisi tersebut 

dilaksanakan?(jika ada) 

10. Siapakah sajakah yang ikut terlibat dalam perayaan upacara tradisi 

tersebut? 

11. Apakah terdapat tujuan tertentu dalam pelaksanaan upacara tradisi 

tersebut? Kemudian apa manfaatnya dilakukan upacara tradisi tersebut? 

12. Selama menjadi pengelola/juru kunci disini apakah Anda menemui 

kendala/hambatan dalam merawat obyek wisata religi ini? 

13. Apakah tempat ini memiliki mitos? Jika ada bagaimana mitos tersebut 

terbentuk? 

14. Bagaimana penyesuaian tempat ini dengan pariwisata?  

15. Mulai kapan obyek wisata religi ini ramai dikunjungi?  

16. Bagaimana sistem kunjungan di obyek wisata ini? Dan kapan saja 

ramainya? 

17. Bagaimanakah pengelolaan fasilitas terhadap ritual/tempat suci pada 

obyek wisata religi di sini?  

18. Bagaimana perkembangan pengelolaan sarpras di obyek wisata religi di 

sini?  

19. Kira-kira dalam sehari/seminggu rata wisatawan/pengunjung di obyek 

wisata religi ini ada berapa? 
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20. Siapakah rata-rata wisatawan/pengunjung yang datang ?  

21. Apakah motivasi wisatawan datang ke obyek wisata religi ini? 

22. Apakah setiap wisatawan yang berkunjung memiliki rangkaian kegiatan 

yang dilakukan saat berkunjung di obyek wisata religi ini, seperti 

ziarah/bersemedi/ atau hal yang lainnya? 

 

Lampiran 3 : Tabulasi 

a. Makam Ki Ageng Giring III 

Nama 

Responden 

4A 

Atraksi Aksesibilitas Amenitas Ancilary 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

Wahyu 

Herawan 
1 1 4 1 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 

Bayu Setiaji 1 2 4 1 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 

Hari Wibowo 1 1 2 1 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 

Erwin 1 2 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 

Fajar 1 1 2 1 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 1 2 2 

Obsv 1 1 2 2 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 4 2 

MODUS 1 1 2 1 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 

Jumlah 5 14 20 8 

Perhiungan bobot = 

(1) Atraksi  = 5 x 0,4  = 2 

(2) Aksesibilitas  = 14 x 0,3  = 4,2 

(3) Amenitas = 20 x 0,2  = 4 

(4) Ancillary = 8 x 0,1  = 0,8 

(5) Potensi = 2 + 4,2 + 4 + 0,8 = 11 

 

b. Goa Maria Tritis  

Nama 

Responden 

4A 

Atractions Accessibilities Amenities Ancilliary 

a  b  c d e f g h i j k l m n o p q r s t U 

Yohanes 

Rian  3 2 3 1 2 2 4 3 3 3 3 1 2 3 2 1 2 1 3 4 3 
Simplisiu

s Baujan 1 2 2 4 4 4 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 4 1 2 1 

Yohanes 

Nebo 1 2 2 1 4 1 4 1 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 4 

Priska 1 2 2 3 4 4 4 1 2 3 2 1 3 3 2 1 2 3 3 2 3 

Andreas 

Sandhi 1 2 4 3 4 4 3 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 3 

Obsv. 1 2 3 4 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 1 1 2 3 3 4 3 

MODUS 1 2 2 3 4 4 4 1 2 3 3 2 3 3 1 1 2 3 3 2 3 

 

8       8       

2

0                 

1

1       

Perhiungan bobot = 

(1) Atraksi  = 8 x 0,4  = 3,2 

(2) Aksesibilitas  = 8 x 0,3  = 2,4 
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(3) Amenitas = 20 x 0,2  = 4 

(4) Ancillary = 11 x 0,1  = 1,1 

(5) Potensi = 3,2 + 2,4 + 4 + 1,1 = 10,7 

 

c. Sendang Beji  

Nama 

Responden 

4A 

Attractions Accessibilities Amenities Ancilliary 

a  b  c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

Rusmanto  3 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

Tri 

Gustiyono 1 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

Agus 1 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

Kingkin TS 2 2 3 1 3 2 2 1 3 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 

Titik 

Yuniati 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 

OBSV. 1 1 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 1 1 1 3 3 4 1 

MODUS 1 2 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

Jumlah 8 9 17 5 

Perhiungan bobot = 

(1) Atraksi  = 8 x 0,4  = 3,2 

(2) Aksesibilitas  = 9 x 0,3  = 2,7 

(3) Amenitas = 17 x 0,2  = 3,4 

(4) Ancillary = 5 x 0,1  = 0,5 

(5) Potensi = 3,2 + 2,7 + 3,4 + 0,5 = 9,8 

 

d. Goa Langse  

Nama 

Responden 

4A 

Attractions Accessibilities Amenities Ancilliary 

a  b  c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

Michael 

Bimo  1 1 4 3 3 1 3 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 

Eko Wiwita 2 2 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 

Fahri 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 

Ika 1 1 4 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 

Agus 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 

Obsv. 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 

MODUS 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 

 Jumlah  6       8       14                 7       

 

Perhiungan bobot = 

(1) Atraksi  = 6 x 0,4  = 2,4 

(2) Aksesibilitas  = 8  x 0,3  = 2,4 

(3) Amenitas = 14 x 0,2  = 2,8 

(4) Ancillary = 7 x 0,1  = 0,7 
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(5) Potensi = 2,4 + 2,4 + 2,8 + 0,7 = 8,3 

 

e. Pertapaan Mbang Lampir 

Nama 

Responden 

4A 

Atraksi Aksesibilitas Amenitas Ancillary 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

Bagus 1 2 3 1 3 3 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 

Surya 1 3 2 3 3 3 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 

Haris 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 

Harno 1 1 1 3 4 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 

Anggit P 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 

OBSV. 1 1 3 2 3 3 4 2 3 2 1 2 3 2 1 1 1 3 3 4 1 

MODUS 1 1 3 3 3 3 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 

Jumlah 8 
   

11 
   

12 
        

7 
   

Perhiungan bobot = 

(1) Atraksi  = 8 x 0,4  = 3,2 

(2) Aksesibilitas  = 11 x 0,3  = 3,3 

(3) Amenitas = 12 x 0,2  = 2,4 

(4) Ancillary = 7 x 0,1  = 0,7 

(5) Potensi = 3,2 + 3,3 + 2,4 + 0,7 = 9,6 

 

f. Pantai Ngobaran 

Nama 

Responden 

4A 

Attractions Accessibilities Amenities Ancilliary 

a b c d e f G h i j k l m n o p q r s t U 

Bagus 

Ilham 
2 2 2 3 4 3 4 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 

Liezna 

Dewy 
2 2 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 

Risna 1 2 4 4 2 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 1 2 1 

Lia 2 2 2 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 2 1 

Tria 

Pamungkas 
2 2 4 3 1 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 1 2 1 

Obsv. 1 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 2 

MODUS 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 2 2 1 

Jumlah 12 
   

14 
   

24 
        

8 
   

Perhiungan bobot = 

(1) Atraksi  = 12 x 0,4  = 4,8 

(2) Aksesibilitas  = 14 x 0,3  = 4,2 

(3) Amenitas = 24 x 0,2  = 4,8 

(4) Ancillary = 8 x 0,1  = 0,8 

(5) Potensi  = 4,8 + 4,2 + 4,8 + 0,8 = 14,6 

 

g. Makam Ki Wnokusumo 

Nama 4A 
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Responden Atraksi Accessibilities Amenities Ancilliary 

a  b  c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

Mangun  1 2 2 2 3 3 4 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

Parmin  1 2 4 2 4 3 3 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

Paryatun 1 2 2 2 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 

Sugardo 1 2 4 1 4 3 4 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 

Saidi 1 2 2 1 3 4 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 

OBSV. 1 2 3 2 2 3 4 1 3 3 2 2 3 2 1 1 1 3 3 4 1 

MODUS 1 2 2 2 4 3 4 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

 Jumlah  7       12       19                 5       

Perhiungan bobot = 

(1) Atraksi  =  7 x 0,4  = 2,8 

(2) Aksesibilitas = 12 x 0,3  = 3,6 

(3) Amenitas = 19 x 0,2  = 3,8 

(4) Ancillary =  5 x 0,1  = 0,5 

(5) Potensi  = 2,8 + 3,6 + 3,8 + 0,5 =  10,7 
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Lampirn 4 : Hasil Wawancara Juru  Kunci 

 
1. Makam Ki Ageng Giring III  

Tanggal 

: 

 11/06/2019 

Nama Obyek Wisata : Makam Ki Ageng Giring III 

Alamat : Sidorejo rt/rw 03/02, Sodo, Paliyan, Gunungkidul 

Nama Responden :  Mas Jajar Surakso Susilo (Susilo) 

Usia : 29th 

 

Wawancara Juru Kunci 
No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sebelum tempat ini menjadi 

ruang suci yang dikunjungi 

banyak wisatawan/ pengunjung, 

bagaimanakah sejarah awal 
tempat tersebut menjadi ruang 

sacral/suci? 

 Kalo sejarah asal mula desa sodo itu mungkin dulu itu beliau 

lah yang menjadikan desa Sodo itu nama desa Sodo itu mungkin 

ya. Istilahnya untuk mbah-mbah saya dulu, beliau juga sudah 

disini tapi belum tersebarluaskan karena belum ada yang 
“ngrukti” atau merawat. Nah pada masa dulu mbah-mbah saya 

itu ziarah ke daerah Klaten tepatnya di Bayat, Sunan Pandanaran 

pada masa itu tahunnya kurang paham pada saat itu kurang lebih 

sekitar abad 15-16. Jadi pada saat disana bertemu sesepuh dan 

ditanya loh kok ziarah kesini, sedangkan ditempatmu ada leluhur 

yang istilahnya dulu mendapatkan wahyu kerajaan Mataram. 

Nah sampailah mbahs saya menjadi juru kunci disini, sampai 

anak turunnya.  

2 Bagaimanakah pemilihan 

tempat tersebut yang kemudian 

berubah menjadi tempat yang 

sacral/suci? Dimanakah 
tempat/ruang yang dianggap 

suci sehingga tidak sembarang 

orang dapat masuk ? 

Dulu pada saat mbah saya mengabdi di keraton disuruh mencari 

keberadaan makam leluhur di tengah hutan dan termasuk disini 

yang bertengarai "Siti Pethak" atau tanah putih. Nah disini 

ternyata terdapat itu karena hewan aapun yang melewati di atas 
makam Ki Ageng Giring, itu meneinggal dan dinamakan “siti 

pethak” karena terlalu banyaknya tulang-tulang yang berserakan 

karena bekas hewan mati tersebut. 

3 Bagaimana Anda dapat menjadi 

juru kunci di objek wisata religi 

ini? Apakah melalui 

warisan/keturunan atau dari 

pemilihan ilham/wahyu? 

Sejarahnya mbah saya menjadi juru kunci disini. Pada saat mbah 

saya menjadi punggawa keraton mbah saya mengikuti lomba 

membuat kandang kuda. Namun mbah saya diejek oleh teman-

temannya karena mbah saya tidak membawa alat untuk 

membuat kandang kuda. Kemudian mbah saya menumpuk kayu 

dan setelah "dipeteti" atau di tepuk kemudian kayu tersebut 

menata sendiri menjadi kandang kuda. Setelahnya mbah saya 

diutus dan diamanati oleh keraton untuk menunggu di makam Ki 

Ageng Giring III ini sampai anak turunnya. Pada waktu itu 

sekitar abad ke 15 mulai menunggu makam ini. Hingga saat ini 
saya merupakan generasi ke 29. 

4 Apakah pada ruang suci ini 

memiliki peraturan/tata 

cara/adab untuk memasuki 

kawasan obyek wisata religi ini? 

Apa saja itu, dan berikan 

penjelasan! 

Ada. Yang pertama itu dalam kondisi sopan (dalam artian 

pakaian sopan, tutur kata dan perilaku juga sopan). Kalo untuk 

wanita jika berhalangan tidak diperbolehkan masuk. Untuk 

memasuki tempat ziarah ini pun dibuka untuk umum, artinya 

tiidak dibatasi agama, jadi siapapun dapat masuk tempat ziarah 

ini.. 
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5 Apakah obyek wisata religi ini 

memiliki upacara tradisi? Jika 

ada apakah itu dan bagaimana 

sejarahnya terbentuk upacara 

tradisi tersebut? Bagaimana 

proses upacara tradisi tersebut 

berlangsung? 

Ada. Beliau Ki Ageng Giring meninggalkan tradisi atau budaya 

yang termahsyur atau terkenang yang tidak hanya di Jogja 

namun juga di Indonesia, yaitu yang pertama adalah apem 

contong. Apem contong itu diadakan tiap tahun, 1 tahun 1 kali, 

harinya itu pada kamis wage pada malem jumat kliwon, harinya 

jumat kliwon dilaksanakan setelah panen jagung. Tujuan dari 

apem contong itu adalah yang pertama untuk memanjatkan puji 

dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa diberi 

panen jagung. Kedua memperingati beliau laku prihatinnya. 

Konon dulu ceritanya setiap buka puasa itu menggunakan apem 

yang dicontong dari jagung itu menggunakan gula aren. Nah itu 
kegiatan tradisi yang sampai sekarang masih di lestarikan atau 

diuri-uri. Kemudian yang ketiga dalam konteks islam diartikan 

sebagai ‘afu’un memanjatkan dan memohon ampun kepada 

Allah SWT, setiap orang hidup setiap orang bermasyarakat 

istilahnya banyak sekali kesalahan tapi pada dasarnya intinya 

mohon ampun.  

Yang kedua itu babad dalan, yang acaranya 1 minggu. Tapi 

babad dalan itu juga ada 2 yaitu babad dalan yang dari kami 

keluarga juru kunci, babad dalannya adalah doa bersama atau 

dzikir dan tahlil dan babad dalan tiap tahunan dari masyarakat 

yaitu upacara adat dalam artian ada pawai, pentas seni budaya, 
kegiatan masyarakat, dan lainnya. Babad dalan sendiri juga bisa 

berarti pencarian jati diri membabad dalan rohani itu untuk 

khusus, atau dapat juga dikontekskan agama islam itu bisa  

berarti kebathilan atau suka ria, gembira bahwa masyarakat desa 

Sodo diberikan panen padi, itu harinya jumat kliwon juga sama. 

Itu menjadikan ikon atau budaya dari desa Sodo itu sendiri.  

6 Sejak kapan dan dimana 

pelaksanaan upacara tradisi 

tersebut dilaksanakan? Siapakah 

sajakah yang ikut terlibat dalam 

perayaan upacara tradisi 

tersebut? 

Untuk waktu tidak diketahui pasti kapan, karena tidak ada bukti 

autentik yang menuliskannya jadi tidak tau pasti kapan itu 

waktunya.  

Untuk siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan upacara 

tradisi tersebut adalah semua warga desa Sodo, mulai dari 

pemerintah desa Sodo, lembaga masyarakat, sesepuh, dan semua 

masyarakat desa Sodo, bahkan ada beberapa warga desa Sodo 
yang meminta izin melaksanakan upacara apem contong dan 

babad dalan di daerah perantaua mereka, karena merasa ingin 

melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh Ki Ageng 

Giring III ini.  

7 Apakah dalam perayaan upacara 

tradisi tersebut menggunakan 

benda-benda pusaka 

peninggalan pada zaman 

dahulu? Apa sajakah itu? 

Tidak ada. Jadi upacara apem contong itu bukan termasuk. Jadi 

ya itu termasuk pusaka secara terwujud dari masyarakat, 

berbentuk apem contong itu pusakanya. Babad dalan sendirijuga  

di kontekkan nanti juga ada istilahnya kenduri, bukan pusaka. 

Kalo pusaka wallohualam, kita juga tidak bisa menyebutkan itu 

tapi kenduri adalah sebuah, kalo dimaknai secara pribadi dari 

keluarga saya itu adalah rasa syukur dan insyaallah kalo di doai 

itu ada berkahnya nanti berkahnya disebar kemasyarakatan, atau 
pengunjung yang ingin mengalab berkah. Kalo secara riil tidak 

ada benda pusaka yang diturunkan dari Ki Ageng Giring sendiri.  

8 Adakah ritual untuk merawat 

atau menjaga 

ksssesakralan/kesucian pusaka 

yang digunakan upacara tradisi 

tersebut? Jika ada 

bagaimanakah proses/tata cara 

 Karena tidak ada benda pusaka yang ditinggalkan beliau seperti 

keris atau semacamnya maka tidak ada cara khusus untuk 

menjaga atau merawat. Namun menurut kami benda pusaka 

yang secara budaya diwariskan adalah apem contong tersebut 

sehingga kami berusaha menjaga dan melestarikan apem 

contong sebagai budaya warisan sejarah Ki Ageng Giring III ini, 
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Wawancara Pengelola  
No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sejak kapan berdirinya obyek 

wisata religi ini? 

Untuk mengatakan kapan berdirinya juga kurang paham kapan 

berdiri karena tidak ada bukti konkret yang menunjukkan 

berdirinya tempat ziarah ini.  

merawat/menjaganya? karena dari beliaulah kami mengenal apem contong tersebut.  

9 Apakah terdapat tujuan tertentu 

dalam pelaksanaan upacara 

tradisi tersebut? Kemudian apa 

manfaatnya dilakukan upacara 

tradisi tersebut? 

 Tujuan dari apem contong itu adalah yang pertama untuk 

memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha 

Kuasa diberi panen jagung. Kedua memperingati beliau laku 

prihatinnya. Konon dulu ceritanya setiap buka puasa itu 

menggunakan apem yang dicontong dari jagung itu 

menggunakan gula aren. Nah itu kegiatan tradisi yang sampai 

sekarang masih di lestarikan atau diuri-uri. Kemudian yang 

ketiga dalam konteks islam diartikan sebagai ‘afu’un 

memanjatkan dan memohon ampun kepada Allah SWT, setiap 
orang hidup setiap orang bermasyarakat istilahnya banyak sekali 

kesalahan tapi pada dasarnya intinya mohon ampun. 

10 Apakah pengelola ataupun juru 

kunci obyek wisata religi ini 

memiliki peraturan atau 

semacam larangan melakukan 

suatu hal atau yang lainnya? 

Pasti ada. Jadi yang pertama itu pengelola atau juru kunci selalu 

membersihkan karena yang  mengelola, selalu dibersihkan 

dirawat secara berkala. Kemudian rasa “asung bekti” dari 

pengelola itu. Termasuk rasa asung berkti adalah sembah dan 

rasa menghormati kepada leluhur itu dan doa-doa tertentu tapi 

ya doa-doa itu mungkin ya mohon maaf kami sendiri masih 

belajar dan tidak bisa dituliskan secara sah. Tapi yang jelas ada 

pakem-pakem atau paugeran atau istilahnya aturan tersendiri 

untuk itu tapi ya kembali lagi hanya untuk keluarga juru kunci 

saja. 

11 Selama menjadi juru kunci 
disini apakah Anda menemui 

kendala/hambatan dalam 

merawat obyek wisata religi ini? 

Pasti ada. Karena disini kan, yang pertama peziarah itu banyak 
dan belum tentu kenal setiap harinya, kadang ada yang istilahnya 

banyak sekali kan yang namanya orang, gak cuman orang 

Gunungkidul, orang Jogja gak cuma orang Indonesia yang 

datang berziarah kesini. Jadi karakter-karakter peziarah banyak 

sekali. Kadang ada yang baik, kadang ada yang tidak baik itu 

wajar, tapi Alhamdulillah selama ini selama kami mengelola 

belum ada, kalo yang istilahnya itu berniatan tidak baik, bila ada  

itu pasti keluar dari sini secara hukum alam itu pasti. Jadi ya 

wallahu alam, jadi yang bertujuan tidak baik disini entah menipu 

atau berniat tidak baik kepada peziarah lain disini pasti keluar 

dari sini sendiri secara hukum alam disini. 

12 Apakah tempat ini memiliki 
mitos? Jika ada bagaimana 

mitos tersebut terbentuk? 

 Kalo untuk mitos yang berkembang di masyarakat itu antara ada 
dan tiada, karena pada waktu itu ada perjanjian antara Ki Ageng 

Giring dan Ki Ageng Pemanahan itu tatkala keturunan ki Ageng 

Pemanahan itu sudah sampai pada jangka waktu tertentu maka 

keturunan Ki Ageng Giring yang meneruskan jadi raja, tapi juga 

tidak tahu itukan rahasia Allah SWT. Bahkan ada mitos Keraton 

itu akan pindah di desa Sodo, tapi itu pandangan masyarakat 

saja, tapi kami tidak tahu itu. Kami ada istilahnya mundi dawuh 

ngerso dalem, tugasnya menjaga disini ya untuk mengabdi ya 

udah mengabdi disini. 
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2 Bagaimana sejarah singkat 

obyek wisata religi ini berdiri?  

Nah pada masa dulu mbah-mbah saya itu ziarah ke daerah Klaten 

tepatnya di Bayat, Sunan Pandanaran pada masa itu tahunnya 

kurang paham pada saat itu kurang lebih sekitar abad 15-16. Jadi 

pada saat disana bertemu sesepuh dan ditanya loh kok ziarah 

kesini, sedangkan ditempatmu ada leluhur yang istilahnya dulu 

mendapatkan wahyu kerajaan Mataram. Nah sampailah mbahs 

saya menjadi juru kunci disini, sampai anak turunnya. 

3 Bagaimana sistem kunjungan di 

obyek wisata ini? terbuka setiap 

hari pada setiap waktu atau 

memiliki hari-hari tertentu saja 

dan jam-jam tertentu saja? 

Buka setiap hari dan buka setiap jam (24 jam). Mungkin beda dari 

tempat-tempat lain, mungkin ada batasan-batasan tertentu untuk 

bisa masuk berziarah. Tapi kalo disini, kami selaku juru kunci 

berusaha semaksimal mungkin untuk melayani tamu-tamu disini 

setiap hari selama 24 jam. Karena pemikiran saya dan keluarga 
disin, kami selaku abdi berusaha mengemban amanah itu. Karena 

apa, takutnya tamu-tamu yang dari Jakarta, Surabaya, dan dari 

kota-kota lain yang jauh sampai sini jam 2 pagi jam 3 pagi kan 

kasian kalau tidak langsung dilayani. Jadi itu salah satu 

perwujudan pelayanan kami. Karena banyak bahkan semuanya 

rata-rata jam segitu. Jadi kami gantian berlima itu bergiliran 

bersama pakde, mas, dan bapak saya, yang nanti giliran siapa 

yang longgar waktunya kalo yang capek ya nanti gentian sama 

yang lain. Jadi kelima itu ada pakde saya yang paling sepuh itu 

Mas Penawuh Surakso Santoyo,trus bapak saya itu Mas Lurah 

Surakso Hartoyo, trus pakde saya lagi Mas Bekel Surakso 
Kasarudin, kemudian mas saya Mas Jajar Surakso Bambang 

Budoyo, dan saya yang paling muda Mas Jajar Surakso Susilo. 

4 Bagaimana Anda dapat menjadi 

pengelola di obyek wisata ini? 

Apakah melalui 

warisan/keturunan yang 

diturunkan oleh kakek buyut 

Anda, atau memang 

direcruitment untuk pengelola 

secara umum? 

Pengelola disini juga sama dengan juru kunci dan penerimaan 

menjadi juru kunci atau pengelola disini juga sama yaitu melalui 

keturunan.  

5 Berapakah jumlah pengelola 

obyek wisata religi di sini? 

Apakah terdapat ketentuan 

jumlah pengelola di obyek 

wisata religi ini? 

Disini ada 5 juru kunci sekaligus 5 pengelola, karena juru kunci 

itu juga termasuk dalam pengelolanya juga. Jadi kelima itu ada 

pakde saya yang paling sepuh itu Mas Penawuh Surakso 

Santoyo,trus bapak saya itu Mas Lurah Surakso Hartoyo, trus 

pakde saya lagi Mas Bekel Surakso Kasarudin, kemudian mas 

saya Mas Jajar Surakso Bambang Budoyo, dan saya yang paling 

muda Mas Jajar Surakso Susilo. 

6 Bagaimanakah pengelolaan 
fasilitas terhadap ritual/tempat 

suci pada obyek wisata religi di 

sini? Dan bagaimana 

perkembangan pengelolaannya 

di obyek wisata religi di sini?  

Jadi fasilitas pengelolaan, ya kami mengupayakan jika ada 
peziarah yang infaq dan sebagainya itu kami kumpulkan untuk 

memberikan fasilitas, contohnya ya mengganti apa yang rusak, 

mengganti listrik air, dan Alhamdulillah juga kemaren dapat 

bantuan dari keraton untuk pemugaran yang sampai sekarang 

masih berjalan dan masih dikerjakan rehab. 

7 Adakah interaksi pengelolaan 

obyek wisata religi ini dengan 

Dinas Pariwisata kabupaten 

Gunungkidul? 

Oh selama ini belum ada. Kalo pemantauan masalah kunjungan 

itu pasti dari dinas kebudayaan. Tapi untuk pengelolaan 

pariwisata disini tetap kukuban atau kewenangan dari keraton 

dalem, keraton Ngayogjakarta Hadiningrat. Jadi disini adalah 

termasuk pemangkunya aja dari Ngayogjakarta Hadiningrat, jadi 

ya bagaimanapun kami ya mundi dhawuh istilahnya parilah dalem 

yaitu atas seijin sultan, atau sebagai mewakilkan putri-putri raja 
atau sengkara dalem itu memerintah dari sultan itu gimana, kalo 

suruh merehab ya kami sendika dawuh dari parilah dalem 
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istilahnya perintah dari keraton. 

8 Apakah mudah/sulit dalam 

pengelolaannya? Mengapa? 

Gini kalo dinilai mudah atau sulit kami tidak bisa menilai. Yang 

jelas dalam mengemban amanah itu semudah apapun kita tidak 

boleh terlena dan sesulit apapun kita tetap harus 

bertanggungjawab. Karena itu adalah tanggungjawab kami.  

9 Bagaimana kondisi dan 

kelengkapan sarana dan 

prasarana yang ada di obyek 

wisata religi ini?  

Ya Alhamdulillah disini termasuk sudah komplit seperti tempat 

istirahat bagi para peziarah kalo menginap, termasuk kamar 

mandi dan sebagainya dan listrik air yang cukup. Ya termasuk 

cukup komplit yaa. Pengelolaannya mulai berkembang direnovasi 

itu pada awal tahun 2000 an Karena kebetulan pada saat itu juga 

sudah mulai dikenal dari luar kota. 

10 Kira-kira dalam 

sehari/seminggu rata 

wisatawan/pengunjung di obyek 

wisata religi ini ada berapa? 

Kalo begini tidak bisa ditentukan karena biasanya ratusanbahkan 

ribuan. Kemaren saja 1 rombongan ada 1.200 orang, 700, 800, 

900 orang itu biasa. Apalagi kalo bulan ruwah itu bahkan dalam 

sebulan bisa sampai ratusan ribu orang yang berkunjung. 

11 Siapakah rata-rata 

wisatawan/pengunjung yang 

datang?  

Dari kalangan tani sampai presiden RI pernah kesini, contohnya 

Pak Harto, Bu Mega,Pak SBY, Pak Prabowo, Pak Jokowi. 

Walaupun dalam istilahnya baru utusan tapi sudah mundi dhawuh 

dari presiden. Pak Harto dan Bu Mega itu sering dulu kesini. Dari 

petani sampai semua golongan pernah kesini.  

12 Apakah motivasi wisatawan 

datang ke obyek wisata religi 

ini? 

Yang pertama tetap untuk ziarah. Yang kedua kalo pepatah jawa 

mengatakan untuk “ngalab berkah”. Karena beliau itu termasuk 

orang yang termahsyur dan konon ceritanya mendapatkan wahyu 

kerajaan ya mungkin ngalab berkahnya disitu.  Kami selaku 

pengelola itu selalu mengingatkan kepada peziarah, jangan  

sampai memasuki kesini itu membelokkan tauhid seseorang.dan 

insyaallah kalo para wali Allah itu yang diambil itukan ngalab 

berkahnya.  

13 Apakah setiap wisatawan yang 

berkunjung memiliki rangkaian 
kegiatan yang dilakukan saat 

berkunjung di obyek wisata 

religi ini, seperti 

ziarah/bersemedi/ atau hal yang 

lainnya? 

Kalo itu kembali ke pribadi, kalo cara agama islam itu pasti 

masuk berwudhu memakai pakaian suci dan sopan. Mungkin 
cara-cara pribadi seperti baca dzikir tahlil.  Trus ada juga yang 

bawa bunga kemeyan dan dupa itu termasuk kepribadian ya. 

Bukannya kami tidak bisa memberikan rangkai dalam 

penghormatan kepada Ki Ageng Giring tapi kami tidak 

menghalangi niat para tamu selama tamu tidak melanggar aturan 

dan kami juga tidak mengharuskan tamu untuk bawa ini dan itu. 

Bila ada yang ingin nyekar ya silahkan ada yang menggunakan 

dupa dan kemenyan juga silahkan. 

14 Apakah selama Anda mengelola 

kawasan obyek wisata ini 

mengalami kendala/hambatan? 

Jika ada apakah itu dan 

bagaiamana Anda 
mengatasinya? 

Ya kembali lagi ke perilaku-perilaku tamu. Ya kami berusaha 

sebagai pengelola yang bertamu ke sini itu dianggap sebaga 

keluarga sendiri gitu. Jadi kami tidak membeda-bedakan entah itu 

petani pejaat itu sama. Perilakunya disamakan tidak ada 

perbedaan.  

15 Bagaimana penyesuaian tempat 

ini dengan pariwisata? Sebagai 

contoh sendang yang dilengkapi 

dengan tempat pemandian 

(padusan untuk budaya umat 

muslim sebelum hari raya idul 

fitri), bagaimana dengan obyek 

wisata religi di sini? 

 Ya kalo dikatakan pariwisata mungkin religi dan budaya sejarah 

yang dikategorikan seperti itu. Masalah wisata tempt khusus 

minat khusus maksudnya seperti ini, kar 

ena berziarah itu tidak semua orang bisa. Beda dengan wahana air 

atau goa.mungkin kalo berziarah itu beda konteks dari segi 

pariwisatanya beda, termauk minat khusus.  
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16 Mulai kapan obyek wisata religi 

ini ramai dikunjungi? Dan 

kapan saja ramainya? 

 Sudah dari mbah-mbah saya dulu sudah ramai. Tapi semenjak 

ada IT kami berusaha, saya sendiri membuat blog khusus untuk 

informasi yang mau belajar sejarah ata apa-apa lewat blog itu 

dimana-dimana letak dan tempatnya. Karena dulu kan mungkin 

hanya berkembang dari mulut ke mulut saja, namun sekarang 

karena berkembangnya IT ada hp, jaringan internet, maka 

diharapkan dapat membantu untuk menyebarluaskan sejarah 

budaya yang ada di desa Sodo khususnya. Perkembangan ini juga 

belum lam sekitar tahun 2000an.  

 
2. Goa Maria Tritis 

Tanggal : 13/06/2019 

Nama Obyek Wisata : Goa Maria Tritis  

Alamat : Bulu, Giring, Paliyan 

Nama Responden :  Matius Thomas Kasidi 

Usia : 44th 

    Wawancara Juru Kunci 
No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sebelum tempat ini menjadi ruang suci 

yang dikunjungi banyak wisatawan/ 

pengunjung, bagaimanakah sejarah 

awal tempat tersebut menjadi ruang 

sacral/suci? 

Goa Maria Tritis merupakan goa biasa yang kemudian 

ditemukan oleh anak kecil dan dijadikan sebagai tempat 

peribadatan umat kaholik dan perayaan hari-hari besar umat 

katholik.  

2 Bagaimanakah pemilihan tempat 

tersebut yang kemudian berubah 

menjadi tempat yang sacral/suci? 

Dimanakah tempat/ruang yang 
dianggap suci sehingga tidak 

sembarang orang dapat masuk ? 

Goa Maria Tritis ini dulunya juga merupakan tempat 

pertapaan Ki Ageng Giring III pada masa kerajaan 

Majapahit. Ruang sucinya yaitu berada di dalam goa, yang 

terdapat altar didalamnya.  

3 Bagaimana Anda dapat menjadi juru 

kunci di objek wisata religi ini? 

Apakah melalui warisan/keturunan 

atau dari pemilihan ilham/wahyu? 

Tidak ada juru kunci adanya pengelola saja, dan 

pemilihannya iu melalui paroki wonosari, secara sukarela. 

4 Apakah pada ruang suci ini memiliki 

peraturan/tata cara/adab untuk 

memasuki kawasan obyek wisata religi 

ini? Apa saja itu, dan berikan 
penjelasan! 

Tidak ada auran khusus, hanya sopan dan tidak membawa 

sajam, bom dan sebagainya. 

5 Apakah obyek wisata religi ini 

memiliki upacara tradisi? Jika ada 

apakah itu dan bagaimana sejarahnya 

terbentuk upacara tradisi tersebut? 

Bagaimana proses upacara tradisi 

tersebut berlangsung? 

Tidak ada upacara adat, namun ritual dalam perayaan hari 

raya umat kaholik hehehe. 

6 Sejak kapan dan dimana pelaksanaan 

upacara tradisi tersebut dilaksanakan? 

Siapakah sajakah yang ikut terlibat 

dalam perayaan upacara tradisi 

tersebut? 

Tidak ada 

7 Apakah dalam perayaan upacara 

tradisi tersebut menggunakan benda-
benda pusaka peninggalan pada zaman 

dahulu? Apa sajakah itu? 

Tidak ada 
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Wawancara Pengelola  
No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sejak kapan berdirinya obyek wisata 

religi ini? 

Sebetulnya kami tidak memndirikan, karena dulu ini adalah 

tempat pertapaan Ki Ageng Giring, kemudian pada tahun 

1976 itu dibeli gereja. Tadinya itu kan tanah kepolen milik 

person pribadi, kemudian dibeli gereja dijadikan tempat 

ziarah.  Sebetulnya bukan tempat ziarah tapi diadakan tempat 

ziarah.  Sebetulnya tempat pertapaan Ki Ageng Giring dulu, 

yang kuburannya ada di Sodo. 

2 Bagaimana sejarah singkat obyek 

wisata religi ini berdiri?  

Sebelum goa ini menjadi tempat ibadah umat Katholik dan 

menjadi tempat wisata seperti sekarang ini, goa ini 

merupakan goa tempat pertapaan Ki Ageng Giring III. 

Sejarah ini dimulai saat Rm. Arcadius Dibyawahjana SJ 
bertugas sebagai pastor Paroki Wonosari pada tahun 1963-

1973, ia bersahabat dengan seorang tokoh agama Budha 

bernama S. Hadisumarta yang kemudian menjadi Pendheta 

Budha pada tahun 1972. Mereka berdua sering datang ke 

makam Ki Ageng Giring dan kemudianke sebuah gua di 

Alas Gegiri daerah Singkil untuk “nenepi” dan bermeditasi. 

Menjelang Natal tahun 1974, Rm. Al Hardjasudarma SJ 

mendengar cerita dari seorang anak SD Sanjaya Singkil 

bahwa di dekat ladangnya ada gua alami. Kemudian Rm. 

Hardja mendatangi lokasi gua tersebut, yang ternyatasudah 

sering dikunjungi Rm. Dibya dan Bpk Hadisumarta. 

Muncullah gagasan dari Rm. Hardja bersama umat Singkil 
supaya umat Katolik bisa berdoa disana. Gagasan inilah yang 

dijadikan titik awal Penemuan Goa Maria Tritis.  

Kemudian ia memikirkan agar goa itu tidak hanya bisa 

dipakai untuk ibadah umat Katholik, tetapi juga 

mengupayakan agar goa itu bisa menjadi tempat ziarah 

Kathoik dan menjadi milik Gereja. Karena tanah goa tersebut 

8 Adakah ritual untuk merawat atau 

menjaga kesesakralan/ kesucian 

pusaka yang digunakan upacara tradisi 

tersebut? Jika ada bagaimanakah 

proses/tata cara merawat/menjaganya? 

Tidak ada 

9 Apakah terdapat tujuan tertentu dalam 

pelaksanaan upacara tradisi tersebut? 

Kemudian apa manfaatnya dilakukan 

upacara tradisi tersebut? 

Tidak ada 

10 Apakah pengelola ataupun juru kunci 

obyek wisata religi ini memiliki 

peraturan atau semacam larangan 

melakukan suatu hal atau yang 

lainnya? 

Tidak ada 

11 Selama menjadi juru kunci disini 

apakah Anda menemui 

kendala/hambatan dalam merawat 

obyek wisata religi ini? 

Tidak ada 

12 Apakah tempat ini memiliki mitos? 

Jika ada bagaimana mitos tersebut 

terbentuk? 

Tidak ada 
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adalah milik perseorangan yaitu Bapak So Rejo, maka pihak 

gereja berusaha membelinya. Hasilnya umat Katholik 

diizinkan membuat tempat ziarah disana meskipun belum 

berhasil dibeli.  

Pada tanggal 30 September 1977 gua diberkati dan oleh Rm. 

Slegfried Zahnweh SJ dipasang patung pertama.patung 

dibuat dari batu kapur asli Gunungkidul oleh seorang 

pematung yang beragama Hindu dan bercorak Hindu-Jawa.  

Pada tahun 1988, Br. Plus Kirja Utama SJ baru berhasil 

membeli tanah goa tersebut.  

Setelah goa tersebut diresmikan menjadi tempat ziarah dan 
doa, kemudian tempat ini diberkat sebagai tempat ziarah 

dengan nama Goa Maria Tritis. 

3 Bagaimana sistem kunjungan di obyek 

wisata ini? terbuka setiap hari pada 

setiap waktu atau memiliki hari-hari 

tertentu saja dan jam-jam tertentu saja? 

Kalo ziarahnya tiap hari 24 jam, untuk kalangan umum. 

Untuk Katholik itu biasanya setahun itu ada 2 bulan yang 

digunakan untuk ziarah, yaitu Mei sama Oktober.  

4 Bagaimana Anda dapat menjadi 

pengelola di obyek wisata ini? Apakah 

melalui warisan/keturunan yang 

diturunkan oleh kakek buyut Anda, 

atau memang direcruitment untuk 

pengelola secara umum? 

Saya asli Semanu, dan sejak SMA saya senang bertualang di 

tempattempat seperti ini. misalnya saya di Goa Kerep 

Semarang kemudian selese disana saya pindah kesini. Trus 

kita laporkan ke yayasan trus membuka jalan begitu. Jadi 

sebagai sukarelawan, jadi paroki wonosari itu hanya 

membeli kemudian diserahkan kepada umat, umat yang 

mengelola. Jadi benar-benar relawan karena tidak bayaran.  

5 Berapakah jumlah pengelola obyek 

wisata religi di sini? Apakah terdapat 

ketentuan jumlah pengelola di obyek 

wisata religi ini? 

Paroki Wonosari itu ada pengelola paroki, yang diketuai pak 

kardi dan ada pengelola harian, nah saya itu sebagai 

pengelola harian.  Jadi pengelolanya ada 10 pengelola 

harian, 2 satpam, 1 sekretariat, 8 pekerja. 

6 Bagaimanakah pengelolaan fasilitas 

terhadap ritual/tempat suci pada obyek 

wisata religi di sini? Dan bagaimana 

perkembangan pengelolaannya di 
obyek wisata religi di sini?  

Oh, karena masuk yayasan sosial, jadi kalo untuk listrik ya 

murah lah  kalo itu. Trus untuk airnya ya kami beli, karena 

hanya untuk pengunjung. Kami belinya memakai tangki, 

karena PAM nya tidak kuat, jadi kita harus beli untuk saran 
MCK.  

Perkembangan pembuatan sarana prasarana atau fasilitas itu 

tergantung dari pengunjung yang datang kemudian ingin 

membantu. Tapi dari pihak kami hanya menerima 

barangnya, misalnya pengunjung ingin membantu toilet 

maka dari kami sediakan lahannya atau tempatnya, 

kemudian dari pihak pengunjung yang membuatkan toiletnya 

begitu. Jadi kita tidak pernah membuat laporan keuangan, 

jadi langsung dari pengunjung yang membantu tersebut.  

7 Adakah interaksi pengelolaan obyek 

wisata religi ini dengan Dinas 

Pariwisata kabupaten Gunungkidul? 

Ya, iya pasti. Dari dinas pariwisata ya monitoring. Karena 

dari dinas pariwisata kan  juga mengatur untuk 

pembangunan-pembangunan dan juga arahan. Jadi kita 
mengikuti aturan mereka. Jadi monitoringnya itu setiap 3 

bulan sekali itu pasti kesini.  

8 Apakah mudah/sulit dalam 

pengelolaannya? Mengapa? 

Pengelolaan tidak sulit, karena telah didukung oleh warga 

sekitar, yang notabene beragama muslim. Mulai dari yang 

tukang parkir itu adalah orang sini.  Jadi saling gotong 

royong dengan masyarakat sekitar karena mereka juga 

diuntungkan dengan adanya pengunjung, jadi saya hanya 

koordinasi saja.  Juga tidak ada istilah membeda-bedakan 

agama dan lain sebagainya, karena kita saling membantu dan 

gotoing royong dalam hal apapun bahkan renovasi sekarang 

ini pun sukarelawan dari masyarakat sekitar yang juga 
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beragama Islam. 

9 Bagaimana kondisi dan kelengkapan 

sarana dan prasarana yang ada di 

obyek wisata religi ini?  

Kondisi kelengakapan sarana dan prasarana ini mulai 

membaik karena dari pengunjung yang datang.  

10 Kira-kira dalam sehari/seminggu rata 

wisatawan/pengunjung di obyek wisata 

religi ini ada berapa? 

Tidak bisa diprediksi pengunjung yang datang perharinya 

berapa, tapi untuk bulan Mei dan Oktober itu bisa dikira-kira 

sehari ratusan orang yang datang. Kalo untuk hari-hari biasa 

ya paling sekitar 10-20 mobil pribadi yang datang 
berkunjung.  

11 Siapakah rata-rata 

wisatawan/pengunjung yang datang?  

Semua orang semua golongan masyarakat, karena dibuka 

untuk umum untuk semua penganut agama tak terkhususkan. 

Tapi kebanyakan yang datng adalah pengunjung beragama 

Katholik dan Kristen 

12 Apakah motivasi wisatawan datang ke 

obyek wisata religi ini? 

Ya rata-rata pengunjung yang datang itu hanya  berziarah ke 

sini. Karena kan disini dekat JLS jadi ya orang itu tertarik 

untuk datang sekedar berkunjung atau untuk berziarah.  

13 Apakah setiap wisatawan yang 

berkunjung memiliki rangkaian 

kegiatan yang dilakukan saat 

berkunjung di obyek wisata religi ini, 

seperti ziarah/bersemedi/ atau hal yang 

lainnya? 

Iya ada rangkaian kegiatannya tapi ya pada bulan Mei dan 

Oktober itu pada saat upacara peribadatan umat kaholik 

14 Apakah selama Anda mengelola 
kawasan obyek wisata ini mengalami 

kendala/hambatan? Jika ada apakah itu 

dan bagaiamana Anda mengatasinya? 

Tidak ada kendala, kalo pun ada kendala masih bias diatasi. 
Tapi kalo untuk kendala lain itu air, karena air disini dipasok 

melalui air tangka.  

15 Bagaimana penyesuaian tempat ini 

dengan pariwisata? Sebagai contoh 

sendang yang dilengkapi dengan 

tempat pemandian (padusan untuk 

budaya umat muslim sebelum hari raya 

idul fitri), bagaimana dengan obyek 

wisata religi di sini? 

Diberikan sarana liturgy, peralatan natal dan misa utuk 

keperluan ritual pada upacara peribadatan umat katholik. 

16 Mulai kapan obyek wisata religi ini 

ramai dikunjungi? Dan kapan saja 

ramainya? 

Mulai ramainya itu tahun 1989 itu ramai namaun hanya 

ramai warga kabupaten gunungkidul saja, seelah ahun 

1karena 

 
3. Goa Langse 

Tanggal : 18/06/2019 

Nama Obyek Wisata : Goa Langse  

Alamat : Girijati, Giricahyo, Kec. Purwosari, Kab.Gunung Kidul 

Nama Responden :  Sarjono 

Usia : 63th 

    Wawancara Juru Kunci 
No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sebelum tempat ini menjadi ruang suci 

yang dikunjungi banyak wisatawan/ 

pengunjung, bagaimanakah sejarah 

awal tempat tersebut menjadi ruang 

sacral/suci? 

Goa langse ini dulunya adalah tempat dari para leluhur kita 

yaitu Sunan Kali Jaga, Syekh Maulana Magrhribi, Danang 

Sutowijoyo atapun Panembahan Senopati dan Syekh Siti Jenar, 

sekitar 700 atau 600 tahun lalu. Sebenernya dari awal beliau 

ditemukan sampai pada tahun 1948 goa langse ini jarang sekali 

dikunjungi orang untuk tetirah, berdzikir bermunajat, jadi 

digunakan untuk bersemedi dan bertapa. Kemudian tahun 1946 
dibuka untuk umum. 
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Wawancara Pengelola  
No Daftar Pertanyaan Jawaban 

2 Bagaimanakah pemilihan tempat 

tersebut yang kemudian berubah 

menjadi tempat yang sacral/suci? 

Dimanakah tempat/ruang yang 

dianggap suci sehingga tidak 

sembarang orang dapat masuk ? 

Melalui para wali dan raja zaman dulu yang kemudian memilih 

empa bertapa di goa ini untuk beremu dengan Ratu Pantai 

Selatan. 

3 Bagaimana Anda dapat menjadi juru 

kunci di objek wisata religi ini? 

Apakah melalui warisan/keturunan 

atau dari pemilihan ilham/wahyu? 

Tidak ada pemilihan menjadi juru kunci/pengelola. Hanya 

khusus warga sekitar goa dan mengetahui goa langse ini.  

4 Apakah pada ruang suci ini memiliki 
peraturan/tata cara/adab untuk 

memasuki kawasan obyek wisata religi 

ini? Apa saja itu, dan berikan 

penjelasan! 

Jika sudah memasuki goana maka hanya diperuntukkan untuk 
bertapa atau yang memiliki hajat saja.  

Tidak boleh merokok dan tetap menjaga kesopanan saja.  

5 Apakah obyek wisata religi ini 

memiliki upacara tradisi? Jika ada 

apakah itu dan bagaimana sejarahnya 

terbentuk upacara tradisi tersebut? 

Bagaimana proses upacara tradisi 

tersebut berlangsung? 

Tidak ada 

6 Sejak kapan dan dimana pelaksanaan 

upacara tradisi tersebut dilaksanakan? 

Siapakah sajakah yang ikut terlibat 

dalam perayaan upacara tradisi 

tersebut? 

Tidak ada 

7 Apakah dalam perayaan upacara 

tradisi tersebut menggunakan benda-

benda pusaka peninggalan pada zaman 

dahulu? Apa sajakah itu? 

Tidak ada 

8 Adakah ritual untuk merawat atau 

menjaga ksssesakralan/kesucian 

pusaka yang digunakan upacara tradisi 

tersebut? Jika ada bagaimanakah 

proses/tata cara merawat/menjaganya? 

Tidak ada 

9 Apakah terdapat tujuan tertentu dalam 

pelaksanaan upacara tradisi tersebut? 

Kemudian apa manfaatnya dilakukan 

upacara tradisi tersebut? 

Tidak ada 

10 Apakah pengelola ataupun juru kunci 

obyek wisata religi ini memiliki 

peraturan atau semacam larangan 
melakukan suatu hal atau yang 

lainnya? 

Tidak ada kok mba, ya biasa saja. 

11 Selama menjadi juru kunci disini 

apakah Anda menemui 

kendala/hambatan dalam merawat 

obyek wisata religi ini? 

Kendalanya terdapat pada akses turun menuju goa, karena 

hanyaa menggunakan  

12 Apakah tempat ini memiliki mitos? 

Jika ada bagaimana mitos tersebut 
terbentuk? 

Mitosnya disini digunakan untuk bertemu dengan Ratu Pantai 

Selatan unuk dapat berkahnya, sehingga banyak wisatawan 
yang tertarik untuk mendatangi goa ini.  
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1 Sejak kapan berdirinya obyek wisata 

religi ini? 

Kalo berdirinya sudah sangat lama dan tidak dapat ditentukan 

pasti kapan waktunya.  

2 Bagaimana sejarah singkat obyek wisata 

religi ini berdiri?  

Karena tempat ini digunakan untuk berapa para wali dan raja 

pada jaman majapahitan.  

3 Bagaimana sistem kunjungan di obyek 

wisata ini? terbuka setiap hari pada 

setiap waktu atau memiliki hari-hari 

tertentu saja dan jam-jam tertentu saja? 

Kunjungannya dilakukan setiap hari buka dari pagi sampe 

sore saja, namun apabila ada keperluan dating  dimalam hari 

tetap dilayani.  

Namun paling rame dihari Selasa wage dan Kamis wage 

untuk melakukan ritual bertapa. 

4 Bagaimana Anda dapat menjadi 

pengelola di obyek wisata ini? Apakah 

melalui warisan/keturunan yang 
diturunkan oleh kakek buyut Anda, atau 

memang direcruitment untuk pengelola 

secara umum? 

Tidak ada pemilihan menjadi juru kunci/pengelola. Hanya 

khusus warga sekitar goa dan mengetahui goa langse ini. 

5 Berapakah jumlah pengelola obyek 

wisata religi di sini? Apakah terdapat 

ketentuan jumlah pengelola di obyek 

wisata religi ini? 

Disini yang menjadi juru kunci dan pengelola itu sama, ada 3 

orang, dan berjaga bergantian. Dan kebetulan disini hanya 

ada saya karena hari ini juga merupakan hari biasa yang tidak 

terlalu rame. 

6 Bagaimana perkembangan 

pengelolaannya di obyek wisata religi di 

sini?  

Pengelolaannya masih swadaya masyarakat. 

7 Apakah mudah/sulit dalam 

pengelolaannya? Mengapa? 

Tidak ada, yang penting ikhlas 

8 Bagaimana kondisi dan kelengkapan 

sarana dan prasarana yang ada di obyek 

wisata religi ini?  

Sarana air tersedia dari goa langse. 

9 Kira-kira dalam sehari/seminggu rata 

wisatawan/pengunjung di obyek wisata 

religi ini ada berapa? 

Tidak tentu. Kadang 3 hari gak ada. Biasanya, 3mobil kalo 

sehari. 

10 Siapakah rata-rata 

wisatawan/pengunjung yang datang?  

Mereka yang memiliki hajat dan kebanyakan yang dating dari 

luar kotta gunungkidul.  

11 Apakah motivasi wisatawan datang ke 

obyek wisata religi ini? 

Pengunjung yang datang itu bermacam-macam, ada yang 

direncanakan mau datang ke sini gitu. Ada yang datang tidak 

sengaja, karena kesasar dari maen-maen gitu terus sampe sini. 

Ada yang lewat mimpi., karena banyak tamu-tamu yang 

bercerita begitu.   

12 Apakah setiap wisatawan yang 

berkunjung memiliki rangkaian kegiatan 

yang dilakukan saat berkunjung di obyek 

wisata religi ini, seperti 

ziarah/bersemedi/ atau hal yang lainnya? 

Rangkaiannya hanya bersemedi dan berdoa saja sesuai 

keyakinan mereka. 

13 Apakah selama Anda mengelola 

kawasan obyek wisata ini mengalami 

kendala/hambatan? Jika ada apakah itu 
dan bagaiamana Anda mengatasinya? 

Tidak ada  penghambat yang begitu signifikan. Hanya saja 

tangga yang digunakan untuk turun ke goa bias diperbaiki 

lagi. Agar siapapun yang berkunjung dapat dengan aman 
melewatinya. 

14 Bagaimana penyesuaian tempat ini 

dengan pariwisata? Sebagai contoh 

sendang yang dilengkapi dengan tempat 

pemandian (padusan untuk budaya umat 

muslim sebelum hari raya idul fitri), 

bagaimana dengan obyek wisata religi di 

sini? 

Pengembanganna menjadi pariwisata itu ya dari 

pembangunan di tepi pantai menuju goa langse yang 

dibuatkan tangga agar memudahkan wisatawan masuk ke 

goa, serta dibuatkan sebuah gazebo yang diperuntukkan 

unttuk wisatawan yang akan menikmati suasana pantai di 

dekat goa langse. 
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15 Mulai kapan obyek wisata religi ini 

ramai dikunjungi? Dan kapan saja 

ramainya? 

Sejak dahulu sebenarnya sudah banyak dikunjungi. Karena 

goa langse ini kan bukan tempat wisata umum seperti yang 

lain, ini merupakan tempat wisata religi gitu jadi ya 

wisatawan dikatakan rame ya tidak serame objek wisata 

lainnya.  

 

 

4. Sendang Beji  

Tanggal : 21/06/2019 

Nama Obyek Wisata : Sendang Beji  

Alamat : Parangrejo, Girijati, Purwosari, Gunungkidul  

Nama Responden :  Tugiran  

Usia : 50th  

       Wawancara Juru Kunci 
No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sebelum tempat ini menjadi ruang suci 

yang dikunjungi banyak wisatawan/ 

pengunjung, bagaimanakah sejarah awal 

tempat tersebut menjadi ruang 

sacral/suci? 

Disini dulu-dulunya petilasan pemandian Dewi Nawang 

Wulan dengan Jaka Tarub. Waktu Dewi Nawang Wulan turun 

dari kayangan bersama 7 bidadari itu terus mandi disendang 

ini, dan Jaka Tarub mengintip bidadari tersebut. Trus yang 

namanya laki-laki kan bisa memilih yang paling cantik ini, 

trus diambillah selendangnya yaitu milik Dewi Nawang 

Wulan. Itu kan gakbisa kembali ke kayangan, kalo yang lain 

bisa kembali, Dewi Nawang Wulan kan tinggal disini 

disendang ini sampai akhirnya dia berpacaran dengan Jaka 

Tarub dan memiliki seorang putri bernama Dewi Nawangsih. 
Yang katanya sampai sekarang masih tinggal di sendang ini. 

Tapi ya kurang tau juga karena itu kan hanya mitos dari nenek 

moyang kita. Karena yang tau benar tidaknya itu ya Allah 

SWT.  

2 Bagaimanakah pemilihan tempat tersebut 

yang kemudian berubah menjadi tempat 

yang sacral/suci? Dimanakah 

tempat/ruang yang dianggap suci 

sehingga tidak sembarang orang dapat 

masuk ? 

Karena merupakan sumber mata air dan dianggap suci.  

3 Bagaimana Anda dapat menjadi juru 

kunci di objek wisata religi ini? Apakah 
melalui warisan/keturunan atau dari 

pemilihan ilham/wahyu? 

Dari turun temurun, ini saya generasi kedua, soalnya 

katakanlah belum lama untuk buka ini. Dulu bapak saya, trus 
udah meninggal trus saya meneruskan. Dulu-dulunya sini 

memang hutan kebetulan tanah ini juga gandeng dengan tanah 

orangtua saya  trus ada yang datang dari keraton kalo sendang 

ini memang ada karomahnya. Trus ya mungkin lidah 

sinbambung dari berbagai penjuru membuktikan  ada yang 

punya hajat datang kesini ternyata dikabulkan Yang Kuasa 

perantaranya sini, tapi di sini hanya perantara saja.  

4 Apakah pada ruang suci ini memiliki 

peraturan/tata cara/adab untuk memasuki 

kawasan obyek wisata religi ini? Apa 

saja itu, dan berikan penjelasan! 

Tidak ada peraturan khusus, namun yang pasti wajib untuk ijin 

dan lapor ke juru kunci. 
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Wawancara Pengelola  

No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sejak kapan berdirinya obyek wisata 

religi ini? 

Berdirinya sudah lama mba. 

2 Bagaimana sejarah singkat obyek wisata 

religi ini berdiri?  

Disini dulu-dulunya petilasan pemandian Dewi Nawang Wulan 

dengan Jaka Tarub. Waktu Dewi Nawang Wulan turun dari 

kayangan bersama 7 bidadari itu terus mandi disendang ini, dan 

Jaka Tarub mengintip bidadari tersebut. Trus yang namanya 

laki-laki kan bisa memilih yang paling cantik ini, trus 

diambillah selendangnya yaitu milik Dewi Nawang Wulan. Itu 

5 Apakah obyek wisata religi ini memiliki 

upacara tradisi? Jika ada apakah itu dan 

bagaimana sejarahnya terbentuk upacara 

tradisi tersebut? Bagaimana proses 

upacara tradisi tersebut berlangsung? 

Kalo untuk masyarakat disini tidak ada kalo untuk tradisi 

upacara apa gitu. Cuma ini, tiap 1 tahun memang ada 

istilahnya upacara bersih kali kalo orang jawa. Acaranya di 

sendang ini. jadi kegiatannya adalah kerjabakti di sendang 

yang diikuti oleh warga desa Girijati ini. Trus mengadakan   

sodaqohan atau kenduri trus dimakan bareng-bareng, 

dilaksanakan pada Suronan atau pada tanggal 1 Suro.  

6 Sejak kapan dan dimana pelaksanaan 

upacara tradisi tersebut dilaksanakan? 

Siapakah sajakah yang ikut terlibat 

dalam perayaan upacara tradisi tersebut? 

Sejak dulu waktunya tidak bias dipastikan mba. Kalo untuk 

ssiapa saja yang mengikutinya itu ada kepala desa, kepala 

dusun dan keua rt dan rw, serta warga lingkungan se r t/rw 

mba. 

7 Apakah dalam perayaan upacara tradisi 

tersebut menggunakan benda-benda 

pusaka peninggalan pada zaman dahulu? 

Apa sajakah itu? 

 Tidak ada benda pusaka mba, biasanya hanya menggunakan 

kemenyan atau dupa sebagai symbol saja. 

8 Adakah ritual untuk merawat atau 

menjaga kesakralan/kesucian pusaka 

yang digunakan upacara tradisi tersebut? 
Jika ada bagaimanakah proses/tata cara 

merawat/menjaganya? 

Tidak ada aturan khusus untuk merawatnya. Hanya dirawat 

agar tidak kotor dan tetap bersih saja.  

9 Apakah terdapat tujuan tertentu dalam 

pelaksanaan upacara tradisi tersebut? 

Kemudian apa manfaatnya dilakukan 

upacara tradisi tersebut? 

Kalo bersih-bersih itu udah tradisi dari nenek moyang. 

Semacam bersih desa itu tapi namanya bersih kali.  

10 Apakah pengelola ataupun juru kunci 

obyek wisata religi ini memiliki 

peraturan atau semacam larangan 

melakukan suatu hal atau yang lainnya? 

Tidak ada. Kalo untuk itu ya hanya pribadi saya saja yang 

tahu.  

11 Selama menjadi juru kunci disini apakah 

Anda menemui kendala/hambatan dalam 

merawat obyek wisata religi ini? 

Tidak ada mba. 

12 Apakah tempat ini memiliki mitos? Jika 

ada bagaimana mitos tersebut terbentuk? 

Oh tidak ada mitos yang muncul. Yaa cuma banyak orang 

yang datang kesini itu ya mungkin ada tujuan tertentu dari 

beliau-beliau yang datang kesini, mungkin ya satu sama yang 

lain itu gak sama. Yang jelas itu yang penting mintanya itu 

sama yang kuasa. Ditempat sini cuma sebagai perantara saja.  

Yang penting bisa menggunakan air sendang beji ini entah 
untuk minum atau mandi dan kebanyakan pulang itu minta air 

dibawa pulang untuk minum. Ini sebenernya sumbernya cuma 

satu, tapi kalo mau dibawa pulang itu langsung ambilnya dari 

sumbernya.  
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kan gakbisa kembali ke kayangan, kalo yang lain bisa kembali, 

Dewi Nawang Wulan kan tinggal disini disendang ini sampai 

akhirnya dia berpacaran dengan Jaka Tarub dan memiliki 

seorang putri bernama Dewi Nawangsih. Yang katanya sampai 

sekarang masih tinggal di sendang ini. Tapi ya kurang tau juga 

karena itu kan hanya mitos dari nenek moyang kita. Karena 

yang tau benar tidaknya itu ya Allah SWT. 

3 Bagaimana sistem kunjungan di obyek 

wisata ini? terbuka setiap hari pada 

setiap waktu atau memiliki hari-hari 

tertentu saja dan jam-jam tertentu saja? 

Kunjungannya buka 24 jam, terbuka untuk umum, asalkan 

sopan dan wajib lapor atau ijin kepada juru kunci. 

4 Bagaimana Anda dapat menjadi 

pengelola di obyek wisata ini? Apakah 

melalui warisan/keturunan yang 

diturunkan oleh kakek buyut Anda, atau 
memang direcruitment untuk pengelola 

secara umum? 

Turunan mba, karena saya meneruskan dari bapak saya. 

5 Berapakah jumlah pengelola obyek 

wisata religi di sini? Apakah terdapat 

ketentuan jumlah pengelola di obyek 

wisata religi ini? 

Hanya ada 1 juru kunci saja yang juga sebagai pengelolanya 

mba. 

6 Bagaimanakah pengelolaan fasilitas 

terhadap ritual/tempat suci pada obyek 

wisata religi di sini? Dan bagaimana 

perkembangan pengelolaannya di obyek 

wisata religi di sini?  

Dari pengunjung biasanya ada semacam sedekah/infaq, jadi 

kami hanya menediakan kotak infaqna, dan diisi sukarela oleh 

pengunjung. Kemudian dari hasil itu digunakan untuk 

pengelolaan sendang. Namun lebih banyak menggunakan dana 

pribadi untuk pengelolaannya. 

7 Apakah mudah/sulit dalam 

pengelolaannya? Mengapa? 

Mudah saja mba, hanya bersih-bersih dan menjaganya. 

8 Bagaimana kondisi dan kelengkapan 

sarana dan prasarana yang ada di obyek 

wisata religi ini?  

Kalo untuk kelengkapan fassilitas itu dari pribadi saya sendiri 

yang mengelola. Kalo untuk listrik ya saya minta. X 

9 Kira-kira dalam sehari/seminggu rata 

wisatawan/pengunjung di obyek wisata 

religi ini ada berapa? 

Yang jelas malem itu banyak pengunjungnya. Biasana, selasa 

kiwon dan jumat kliwon.  

10 Siapakah rata-rata 
wisatawan/pengunjung yang datang?  

Segala macam usia, pekerjaan dan strata social. Pokoknya 
semua yang bekepentingan memiliki hajat dating kemari. 

11 Apakah motivasi wisatawan datang ke 

obyek wisata religi ini? 

Biasanya karena memiliki hajat yang belum terwujud, sehingga 

untuk mewujudkannya perlu doa dan ikhtiar seperi berdoa di 

sendang ini. 

12 Apakah setiap wisatawan yang 

berkunjung memiliki rangkaian kegiatan 

yang dilakukan saat berkunjung di obyek 

wisata religi ini, seperti 

ziarah/bersemedi/ atau hal yang lainnya? 

Semua yang dilakukan oleh wisatawan kami tidak ikut campur 

mba, semua ritual seperi semedi atau bertapa itu tergantung 

pribadi masing-masing. Kadang juga ada yang membawa 

kemenyan sendiri, kadang juga tidak dengan kemenyan dan 

langsung berdoa saja. 

13 Apakah selama Anda mengelola 

kawasan obyek wisata ini mengalami 

kendala/hambatan? Jika ada apakah itu 

dan bagaiamana Anda mengatasinya? 

Tidak ada 

14 Bagaimana penyesuaian tempat ini 

dengan pariwisata? Sebagai contoh 
sendang yang dilengkapi dengan tempat 

pemandian (padusan untuk budaya umat 

muslim sebelum hari raya idul fitri), 

bagaimana dengan obyek wisata religi di 

sini? 

Karena objek wisata ini merupakan sendang yaitu sumber mata 

air sehingga penyesuaiannya menjadi tempat wisata adalah 
dengan menyiapkan kamar mandi lebih untuk pemandian serta 

untuk sekedar membasuh muka kaki dan tangan. 
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15 Mulai kapan obyek wisata religi ini 

ramai dikunjungi? Dan kapan saja 

ramainya? 

Iya ini kan mulai atau peletakan batu pertama itu mulai tahun 

2003. Sekitar tahun segitu mulai ramai kunjungan, namun 

sebenarnya sebelumnya pun sudah banyak yang dating kemari. 

   
5. Makam Ki Wonokusumo  

Tanggal : 26/06/2019 

Nama Obyek Wisata : Makam Ki Wonokusumo 

Alamat : Jatiayu, Wonontoro, Karangmojo, Kab. Gunungkidul  

Nama Responden :   Surakso Pranoto 

Usia : 68th  

    Wawancara Juru Kunci 
No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sebelum tempat ini menjadi ruang suci 

yang dikunjungi banyak wisatawan/ 

pengunjung, bagaimanakah sejarah awal 

tempat tersebut menjadi ruang 

sacral/suci? 

Dimulai dari Ki Ageng Wonokusumo datang ke Gunungkidul 

bersamaan dengan pelarian orang-orang dari kerajaan 

Majapahit setelah terjadi peperangan. Sebelum masuk di 

Gunungkidul, Ki Ageng Wonokusumo sempat datang ke 

Bayat, yaitu ke tempat Ki Ageng Pandanaran di Bayat, 

Klaten. Kemudian Ki Ageng Pandanaran berbicara kepada Ki 

Ageng Wonokusumo agar bertempat di Gunungkidul dan 

disuruh mencari tanah yang wangi. Setelah itu ia melanjutkan 

perjalanan, dan tibalah di Gunungkidul ia menemukan tanah 

yang berbau wangi di daerah Gondangrejo. Kemudian 
sesampainya di Gondangrejo ia mencoba naik ke daerah yang 

lebih di dusun Jatiayu dan ia mencoba mengumandangkan 

adzan disana untuk berkomunikasi dengan Bayat dan Sodo. 

Namun tak ada respon dari Bayat, berarti tidak bisa 

berkomunikasi, maka dari itu ia pindah berjalan kearah timur 

mencari tempat yang lebih tinggi lagi.  

Ia berjalan ke arah timur, hingga sampailah di Wonontoro 

yaitu makam Ki Ageng Wonokusumo sekarang, karena 

tanahnya berbau wangi, ia memilih tempat itu sesuai dengan 

perintah Ki Ageng Pandanarang. Kemudian ia mencoba 

berkomunikasi lagi dengan Bayat dan Sodo. Dari sinilah 
komunikasi antara Bayat, Sodo dan Wonontoro dapat 

tersambung. Maka dari itu Ki Ageng Wonokusumo bertempat 

di dusun Wonontoro hingga wafat. Semasa hidupnya iya juga 

menjadi pemuka agama Islam dan salah satu tokoh yang 

menyebarkan agama Islam di Wonontoro. 

Diceritakan pula, dulu ketika Sultan Hamengku BuwanaIX 

memerintah, gambaran keluhuran Kraton Yogya yang 

ditandai dengan wujud pancaran sinar cahaya dari berbagai 

pelosok yang menuju kratonpada saatt hari jumat, pancaran 

sinar dari Makam Ki Ageng Wonokusumo lah yang paling 

terang, paling kuat, bahkan satu-satunya empat yang 
memancarkan cahaya disbanding makam/pettilasan 

pepundhen kraton lainnya.  

Dahulu makam beliau pertama kali ditemukan berupa kayu. 

Nisan kayu kemudian diganti dengan batu yang ditaruh diatas 

gebyok (penutup nisan dari kayu yang bentuknya balok). 

Wonontoro yang sekarang telah menjadi makam Makam Ki 

Ageng Wonokusumo ini dipilih menjadi tempat tinggal 

beliau lantaran diperintah Ki Ageng Pandanarang (Sunan 

Pandanarang) untuk memilih tempat yang tanahnyaa berabu 

wangi. Dipilihlah Wonontoro, karena tempat tersebut 

merupakan tempat yang paling tinggi, yang dapat ia gunakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



174 
 

untuk berkomuniakasi dengan Bayat dan Sodo. 

Selain itu sosok Ki Ageng Wonokusumo ialah seorang 

pemuka agama Islam. Ia membawa dan menyebarkan agama 

Islam di Wonontoro. Inilah sebabnya banyak masyarakat 

yang datang ke makam Ki Ageng Wonokusumo untuk 

berdoa, karena masyarakat percaya bahwa berdoa ditempat 

pemuka agama itu musatajab 

2 Bagaimanakah pemilihan tempat 

tersebut yang kemudian berubah 

menjadi tempat yang sacral/suci? 

Dimanakah tempat/ruang yang dianggap 

suci sehingga tidak sembarang orang 
dapat masuk ? 

karena tanah yang menjadi sarean beliau sekarang merupakan 

kediaman beliau keika akan mencari wahyu. Sehingga menuru 

warga sekitar dulunya menjadi dihormai dan disegani karena 

merupakan keturunan raja dan mendapatkan wahu, sehingga 

dianggap suci kuburannya untuk ngalap berkah dari raja 
tersebut. 

3 Bagaimana Anda dapat menjadi juru 

kunci di objek wisata religi ini? Apakah 

melalui warisan/keturunan atau dari 

pemilihan ilham/wahyu? 

Dari turun temurun, ini saya generasi kedua, soalnya 

katakanlah belum lama untuk buka ini. Dulu bapak saya, trus 

udah meninggal trus saya meneruskan. Dulu-dulunya sini 

memang hutan kebetulan tanah ini juga gandeng dengan tanah 

orangtua saya  trus ada yang datang dari keraton kalo sendang 

ini memang ada karomahnya. Trus ya mungkin lidah 

sinbambung dari berbagai penjuru membuktikan  ada yang 

punya hajat datang kesini ternyata dikabulkan Yang Kuasa 

perantaranya sini, tapi di sini hanya perantara saja.  

4 Apakah pada ruang suci ini memiliki 

peraturan/tata cara/adab untuk 

memasuki kawasan obyek wisata religi 
ini? Apa saja itu, dan berikan 

penjelasan! 

Hanya diperbolehkan untuk yang benar-benar bersih, dalam 

artian jika wanita tidak sedang haid.  

5 Apakah obyek wisata religi ini memiliki 

upacara tradisi? Jika ada apakah itu dan 

bagaimana sejarahnya terbentuk upacara 

tradisi tersebut? Bagaimana proses 

upacara tradisi tersebut berlangsung? 

Tidak ada upacara tradisi, namun tiap senin - kamis di bulan 

jumadil akhir untuk memperingati Ki Wonokusumo..   

6 Sejak kapan dan dimana pelaksanaan 

upacara tradisi tersebut dilaksanakan? 

Siapakah sajakah yang ikut terlibat 
dalam perayaan upacara tradisi tersebut? 

Dan adat istadat seperti ini udah ada sejak dulu, untuk 

waktunya mulai kapan juga kurang tahu dan sejarahnya 

gimana juga kurang tahu. Yang terlibat dalam upacara  ini 
yang pasti warga sekitar dan dibantu karang taruna untuk 

meniapkan acaranya, karena dihadiri pula oleh keratin 

Yogyakarta, dan petinggi Gunungkidul. 

7 Apakah dalam perayaan upacara tradisi 

tersebut menggunakan benda-benda 
pusaka peninggalan pada zaman dahulu? 

Apa sajakah itu? 

 Tidak ada. 

8 Adakah ritual untuk merawat atau 

menjaga kesakralan/kesucian pusaka 

yang digunakan upacara tradisi tersebut? 

Jika ada bagaimanakah proses/tata cara 

merawat/menjaganya? 

Tidak ada. 

9 Apakah terdapat tujuan tertentu dalam 

pelaksanaan upacara tradisi tersebut? 

Kemudian apa manfaatnya dilakukan 

upacara tradisi tersebut? 

Tujuannya untuk memperingati beliau Ki Wonokusumo dan 

untuk ngalap berkah saja. 
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Wawancara Pengelola  
No Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sejak kapan berdirinya obyek wisata religi ini? Tidak tau kapan waktunya.  

2 Bagaimana sejarah singkat obyek wisata religi 

ini berdiri?  

 

3 Bagaimana sistem kunjungan di obyek wisata 

ini? terbuka setiap hari pada setiap waktu atau 

memiliki hari-hari tertentu saja dan jam-jam 
tertentu saja? 

Kunjungan dibuka untuk umum, dan dibuka 24 jam. 

4 Bagaimana Anda dapat menjadi pengelola di 

obyek wisata ini? Apakah melalui 

warisan/keturunan yang diturunkan oleh kakek 

buyut Anda, atau memang direcruitment untuk 

pengelola secara umum? 

Melalui keturunan. 

5 Berapakah jumlah pengelola obyek wisata 
religi di sini? Apakah terdapat ketentuan jumlah 

pengelola di obyek wisata religi ini? 

Ada 3 juru kunci dan pengelola 

6 Bagaimanakah pengelolaan fasilitas terhadap 

ritual/tempat suci pada obyek wisata religi di 

sini? Dan bagaimana perkembangan 

pengelolaannya di obyek wisata religi di sini?  

Dikelola swadaya 

7 Apakah mudah/sulit dalam pengelolaannya? 

Mengapa? 

Mudah, yang penting dijaga kebersihannya. 

8 Bagaimana kondisi dan kelengkapan sarana dan 
prasarana yang ada di obyek wisata religi ini?  

Ya masih ada  

9. Kira-kira dalam sehari/seminggu rata 

wisatawan/pengunjung di obyek wisata religi 

ini ada berapa? 

Kurang lebih 10 org per minggu. Karna yang paling 

rame itu pas hari jumat kliwon. 

10 Siapakah rata-rata wisatawan/pengunjung yang 

datang?  

Para pedagang, pebisnis, dan bahkan calon kades 

ataupun petinggi lainnya. 

11 Apakah motivasi wisatawan datang ke obyek 

wisata religi ini? 

Memiliki hajat yang sedang diikhtiarkan, seperti mau 

jadi kades, atau camat, dan lainnya. 

12 Apakah setiap wisatawan yang berkunjung 

memiliki rangkaian kegiatan yang dilakukan 

saat berkunjung di obyek wisata religi ini, 

seperti ziarah/bersemedi/ atau hal yang lainnya? 

Hanya berziarah kubur saja. 

13 Apakah selama Anda mengelola kawasan 

obyek wisata ini mengalami kendala/hambatan? 

Jika ada apakah itu dan bagaiamana Anda 

mengatasinya? 

Tidak ada hambatan yang terjadi selama ini. 

10 Apakah pengelola ataupun juru kunci 

obyek wisata religi ini memiliki 

peraturan atau semacam larangan 

melakukan suatu hal atau yang lainnya? 

Tidak ada. 

11 Selama menjadi juru kunci disini apakah 

Anda menemui kendala/hambatan dalam 

merawat obyek wisata religi ini? 

Belom ada, dan semoga juga tidak ada. 

12 Apakah tempat ini memiliki mitos? Jika 

ada bagaimana mitos tersebut terbentuk? 

Tidak ada. 
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14 Bagaimana penyesuaian tempat ini dengan 

pariwisata? Sebagai contoh sendang yang 

dilengkapi dengan tempat pemandian (padusan 

untuk budaya umat muslim sebelum hari raya 

idul fitri), bagaimana dengan obyek wisata 

religi di sini? 

Penyesuaian menjadi tempat wisata  yaitu dengan 

dibuatkannya rumah untuk menjaga makam agar tidak 

sembarangan dimasuki orang tanpa izin juru kunci. 

15 Mulai kapan obyek wisata religi ini ramai 

dikunjungi? Dan kapan saja ramainya? 

Mulai tahun 90-an setelah makamnya sudah diperbarui 

menjadi lebih layak  

 
6. Pertapaan Mbang Lampir 

Tanggal : 26/06/2019 
Nama Obyek Wisata : Pertapaan Mbang Lampir 

Alamat : Blimbing, Girisekar, Kec. Panggang 

Nama Responden :  Purwanto  

Usia : 59th  

    Wawancara Juru Kunci 
No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sebelum tempat ini menjadi ruang suci 
yang dikunjungi banyak wisatawan/ 

pengunjung, bagaimanakah sejarah 

awal tempat tersebut menjadi ruang 

sacral/suci? 

Peratapaan Mbang Lampir merupakan pertapaan Ki Ageng 
Pemanahan ketika mencari wahyu keraton Mataram. Ki Ageng 

Pemanahan merupakan keturunan dari Brawijaya V dari 

Kerajaan Majapahit. Bersama dengan anankya Ki Ageng 

Panembahan Senopati Sutowijoyo dan Ki Juru Mertani.  

Kanjeng Panembahan Senopati mencari wahyu ratu 

didampingi Ki Juru Mertani dan diayomi oleh Sunan Kalijaga. 

Ki Ageng Panembahan Senopati mencari wahyu kraton 

Mataram, berangkat dari rumanhnya di KotaGede. Dalam 

perjalanannya ia melewati parangtrittis dan singgah disana. 

Kemudian di pantai selatan tersebut bersemedi, meminta 

petunjuk dari Gusti Ingkang Moho Kuwoso di tlatar (batu 

lebar). Dalam semedi tersebu ia mendapatkan petunjuk, yang 
kemudian tlatar tersebut terbelah. Tempat itu sampai sekarang 

menjadi tempat penyuwunan(pertapaan) di daerah Girikarto, 

yang apabila dikabulkan permintaannya maka tlatar akan 

menyatu, dan apabila tidak tlatar tersebut tetap terbelah. 

Kemudian Ki Ageng Panembahan Senopati melihat ke arah 

barat ke arah  pertapaan Gebang, yaitu tempat pertapaannya Ki 

Ponco Driyo. Melalui penglihatan batin ia melihat bahwa ada 

pohon koro, yang berbuah lebat sekali. Ia mengartikan bahwa 

pencarian wahyu tersebut telah dikabulkan. Kemudian ia 

melakukan perjalanan kearah timur sampai ke daerah Bolang, 

tapi ternyata hilang. Melalui penglihatan batin ia melihat 
wahyu tersebut berjalan kearah utara, kemudian ia lanjutkan 

lagi perjalanan hingga sampai di pertapaan ini.  

Di sini, ia melakukan pertapa hingga ia dilihatkan terdapat 

kembang (bunga) yang terlihat terang bercahayasemampir 

(tergantung) di sebuah kayu/batang pohon yang besar. 

Sehingga pertapaan itu diberinama pertapaan Kembang 

Semampir.  Kemudian ia pulang dan kembali bertapa di 

pertapaan Mbang Lampir kalau sudah dikabulkan wahyu 

keraton tersebut bersama dengan Ki juru Mertani dan diayomi 

Sunan Kaliaga akhirnya menjadi raja. Kemudian ia bertapa 

kembali dan mendapatkan keanugrahan wahyu kraton dari 

Gusti Ingkang Moho Agung, yaitu Mbang Lan Pir. Mbang Lan 
Pir itu ada maksudnya, yaitu Mbang = mbangun 
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(membangun), Lan= landep (tajam), dan Pir= piker, artinya 

membangun tajamnya pemikiran. Dimaksudkan kitta harus 

lebih peka tterhadap sasmita, wisik(bisikan) ittu harus tajam 

2 Bagaimanakah pemilihan tempat 

tersebut yang kemudian berubah 

menjadi tempat yang sacral/suci? 

Dimanakah tempat/ruang yang 

dianggap suci sehingga tidak 

sembarang orang dapat masuk ? 

Melalui Kanjeng Panembahan Senopati yang mencari wahyu 

dari Kota gede dan menisir jalan di daerah pantai selatan 

kemudian mendapati wahyu tersebut jatuh ke pertapaan Mbang 

Lampir, hingga akhirna diberi nama Mbang Lampir. 

3 Bagaimana Anda dapat menjadi juru 

kunci di objek wisata religi ini? 

Apakah melalui warisan/keturunan 

atau dari pemilihan ilham/wahyu? 

Dipilih menjadi abdi dalem semenjak pertama kali didirikan, 

yaitu pada tahun 1977. Berssama dengan 3 juru kunci lainnya, 

yaitu Pak Trisno, Pak Tomowiharjo dan Pak Sarjono. 

4 Apakah pada ruang suci ini memiliki 

peraturan/tata cara/adab untuk 
memasuki kawasan obyek wisata religi 

ini? Apa saja itu, dan berikan 

penjelasan! 

Aturannya  tidak boleh membawa kamera ketika naik ke 

tempat pertapaan dan  tidak boleh memfoto. Kemudian aturan 
khusu untuk perempuan tidak boleh masuk ke areal pertapaan 

dalam kondisi haid. 

5 Apakah obyek wisata religi ini 

memiliki upacara tradisi? Jika ada 

apakah itu dan bagaimana sejarahnya 

terbentuk upacara tradisi tersebut? 

Bagaimana proses upacara tradisi 
tersebut berlangsung? 

Tidak ada  

6 Sejak kapan dan dimana pelaksanaan 

upacara tradisi tersebut dilaksanakan? 

Siapakah sajakah yang ikut terlibat 

dalam perayaan upacara tradisi 

tersebut? 

Tidak ada 

7 Apakah dalam perayaan upacara 

tradisi tersebut menggunakan benda-

benda pusaka peninggalan pada zaman 

dahulu? Apa sajakah itu? 

Tidak ada 

8 Adakah ritual untuk merawat atau 

menjaga kesakralan/ kesucian pusaka 

yang digunakan upacara tradisi 

tersebut? Jika ada bagaimanakah 

proses/tata cara merawat/menjaganya? 

Tidak ada 

9 Apakah terdapat tujuan tertentu dalam 

pelaksanaan upacara tradisi tersebut? 

Kemudian apa manfaatnya dilakukan 

upacara tradisi tersebut? 

Tidak ada 

10 Apakah pengelola ataupun juru kunci 

obyek wisata religi ini memiliki 
peraturan atau semacam larangan 

melakukan suatu hal atau yang 

lainnya? 

Tidak ada, bebas yang pasti hanya berakhlak baik. 

11 Selama menjadi juru kunci disini 

apakah Anda menemui 

kendala/hambatan dalam merawat 

obyek wisata religi ini? 

Belom ada dan semoga tidak ada. 

12 Apakah tempat ini memiliki mitos? 
Jika ada bagaimana mitos tersebut 

terbentuk? 

Tidak ada. 
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Wawancara Pengelola  
No Daftar Pertanyaan  

1 Sejak kapan berdirinya obyek 

wisata religi ini? 

Pada tahun 1977 pertapaan mbang lampir dibangun atas perintah 

keraton Kanjeng Sewu kaping IX.  

2 Bagaimana sejarah singkat obyek 
wisata religi ini berdiri?  

Peratapaan Mbang Lampir merupakan pertapaan Ki Ageng 
Pemanahan ketika mencari wahyu keraton Mataram. Ki Ageng 

Pemanahan merupakan keturunan dari Brawijaya V dari Kerajaan 

Majapahit. Bersama dengan anankya Ki Ageng Panembahan 

Senopati Sutowijoyo dan Ki Juru Mertani.  

Kanjeng Panembahan Senopati mencari wahyu ratu didampingi Ki 

Juru Mertani dan diayomi oleh Sunan Kalijaga. Ki Ageng 

Panembahan Senopati mencari wahyu kraton Mataram, berangkat 

dari rumanhnya di KotaGede. Dalam perjalanannya ia melewati 

parangtrittis dan singgah disana. Kemudian di pantai selatan 

tersebut bersemedi, meminta petunjuk dari Gusti Ingkang Moho 

Kuwoso di tlatar (batu lebar). Dalam semedi tersebu ia 

mendapatkan petunjuk, yang kemudian tlatar tersebut terbelah. 
Tempat itu sampai sekarang menjadi tempat 

penyuwunan(pertapaan) di daerah Girikarto, yang apabila 

dikabulkan permintaannya maka tlatar akan menyatu, dan apabila 

tidak tlatar tersebut tetap terbelah. 

Kemudian Ki Ageng Panembahan Senopati melihat ke arah barat 

ke arah  pertapaan Gebang, yaitu tempat pertapaannya Ki Ponco 

Driyo. Melalui penglihatan batin ia melihat bahwa ada pohon koro, 

yang berbuah lebat sekali. Ia mengartikan bahwa pencarian wahyu 

tersebut telah dikabulkan. Kemudian ia melakukan perjalanan 

kearah timur sampai ke daerah Bolang, tapi ternyata hilang. 

Melalui penglihatan batin ia melihat wahyu tersebut berjalan 
kearah utara, kemudian ia lanjutkan lagi perjalanan hingga sampai 

di pertapaan ini.  

Di sini, ia melakukan pertapa hingga ia dilihatkan terdapat 

kembang (bunga) yang terlihat terang bercahayasemampir 

(tergantung) di sebuah kayu/batang pohon yang besar. Sehingga 

pertapaan itu diberinama pertapaan Kembang Semampir.  

Kemudian ia pulang dan kembali bertapa di pertapaan Mbang 

Lampir kalau sudah dikabulkan wahyu keraton tersebut bersama 

dengan Ki juru Mertani dan diayomi Sunan Kaliaga akhirnya 

menjadi raja. Kemudian ia bertapa kembali dan mendapatkan 

keanugrahan wahyu kraton dari Gusti Ingkang Moho Agung, yaitu 

Mbang Lan Pir. Mbang Lan Pir itu ada maksudnya, yaitu Mbang = 
mbangun (membangun), Lan= landep (tajam), dan Pir= piker, 

artinya membangun tajamnya pemikiran. Dimaksudkan kitta harus 

lebih peka tterhadap sasmita, wisik(bisikan) ittu harus tajam 

3 Bagaimana sistem kunjungan di 

obyek wisata ini? terbuka setiap 

hari pada setiap waktu atau 

memiliki hari-hari tertentu saja dan 

jam-jam tertentu saja? 

Buka setiap hari, dari pagi sampe sore, kalo ada yang dating di 

waktu malam tetap dilayani.  

4 Bagaimana Anda dapat menjadi 

pengelola di obyek wisata ini? 

Apakah melalui warisan/keturunan 

yang diturunkan oleh kakek buyut 

Anda, atau memang direcruitment 

untuk pengelola secara umum? 

Pemilihannya dipilih menjadi abdi dalem keraton. 
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5 Berapakah jumlah pengelola obyek 

wisata religi di sini? Apakah 

terdapat ketentuan jumlah 

pengelola di obyek wisata religi 

ini? 

Terdapat 3 pengelola dan juru kunci dan tidak ada ketentuan  

menjadi pengelola. 

6 Bagaimanakah pengelolaan fasilitas 

terhadap ritual/tempat suci pada 

obyek wisata religi di sini? Dan 

bagaimana perkembangan 

pengelolaannya di obyek wisata 

religi di sini?  

Dirawat dan dikelola dengan baik. Pemugaran, biasanya dilakukan 

atas perintah dari keraton. 

7 Apakah mudah/sulit dalam 

pengelolaannya? Mengapa? 

Mudah sekali mba 

8 Bagaimana kondisi dan 
kelengkapan sarana dan prasarana 

yang ada di obyek wisata religi ini?  

Cukup lengkap, karena disini tersedia air dan listrik dengan baik. 

9 Kira-kira dalam sehari/seminggu 

rata wisatawan/pengunjung di 

obyek wisata religi ini ada berapa? 

Tidak tentu karena tempat ini merupakan objek wisata religi, yang 

hanya orang tertentu saja yang membutuhkan. 

10 Siapakah rata-rata 

wisatawan/pengunjung yang 

datang?  

Seperti pedagang, pebisinis, dan bahkan caleg pun juga ada.  

11 Apakah motivasi wisatawan datang 

ke obyek wisata religi ini? 

Karena ingin mewujudkan keinginannya.  

12 Apakah setiap wisatawan yang 

berkunjung memiliki rangkaian 

kegiatan yang dilakukan saat 

berkunjung di obyek wisata religi 

ini, seperti ziarah/bersemedi/ atau 
hal yang lainnya? 

Rangkaian yang dilakukan iu mungkin bertapa ya mba, kalo selain 

itu tidak ada sih mba. 

13 Apakah selama Anda mengelola 

kawasan obyek wisata ini 

mengalami kendala/hambatan? Jika 

ada apakah itu dan bagaiamana 

Anda mengatasinya? 

Belom ada mba 

15 Bagaimana penyesuaian tempat ini 

dengan pariwisata? Sebagai contoh 

sendang yang dilengkapi dengan 

tempat pemandian (padusan untuk 

budaya umat muslim sebelum hari 

raya idul fitri), bagaimana dengan 

obyek wisata religi di sini? 

Dengan melengkapi sarana air bersih listrik dan bangsal untuk 

beristirahat. 

16 Mulai kapan obyek wisata religi ini 

ramai dikunjungi? Dan kapan saja 

ramainya? 

Mulai pada tahun 1977 mulai ramai, karena telah dikenal dan 

sudah resmi dibuka. 

 
7. Pantai Ngobaran 

Tanggal : 26/06/2019 

Nama Obyek Wisata : Pantai Ngobaran 
Alamat : Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul 

Nama Responden :  Hadi Suyono 

Usia : 55th  
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    Wawancara Juru Kunci 
No. Daftar Pertanyaan Jawaban 

1 Sebelum tempat ini menjadi ruang suci 

yang dikunjungi banyak wisatawan/ 

pengunjung, bagaimanakah sejarah awal 

tempat tersebut menjadi ruang 

sacral/suci? 

Petilasan leluhur Raden Brawijaa V di pantai Ngobaran.  

Cerita sejarah pantai ngobaran ini dimulai dari masa 

kerajaan Majapahit. Brawijaya V yang merupakan keturunan 

raja dari kerajaan Majapahit itu mencari tempat pelarian 

karena menghhindar dari peperangan. Karena peperangan itu 

melibatkan dirinya dengan sang anak. Perang antara ayah 

dan anak itu terjadi lantaran Prabu Brawijaya tidak setuju 

anaknya memeluk dan menyebarkan agama Islam. Prabu 

Brawijaya sendiri menganut kepercayaan kejawen.  Maka 

dari itu sesampainya di pantai, Prabu Brawijaya mencapai 

muksa (wafat) dengan cara membakar dirinya. Oleh sebab 

itu pantai ini diberi nama Pantai ngobaran. Ngobaran yang 

dimaksud adalah api yang berkobar membakar tubuh Prabu 

Brawijaya. Sehingga dikenal dengan nama Ngobaran. 

Dari sejarah pantai ngobaran, ini maka didirikan pura untuk 

memperingati kematian Brawijaya V, yang moksa di pantai 

ngobaran. Pura ini digunakan masyarakat sekitar yang 

menganut kepercayaan kejawen dan umat Hindu di 

Kabupaten Gunungkidul. Tidak hanya pura namun terdapat 

juga joglo, yang biasa digunakan untuk peribadatan aliran 

kejawen dan mushola kecil di tepi pantai yang berlantaikan 

pasir, beralas tikar, namun berbeda dengan masjid pada 

umumnya, karena arah kiblatnya mengarah ke selatan.  

Sejarah keberadaan kejawen bermula ketika Raja Brawijaya 

V bersama salah sattu putranya yakni Bondan Kejawen 

meninggalkan kerajaan Majapahit, berjalan kea rah barat dan 

singgah di pantai Ngobaran. Semasa hidup Bondan Kejawen 

berinteraksi dengan masyarakat, kemudian ttutur katta dan 

perbuatan sang pangeran, dikenang olah masyarakat 

setempat dan sampai sekarang dikenal sebagai aliran 

kepercayaan “kejawen”.  

Pantai Ngobaran ini merupakan pantai  pelarian Brawijaya V 

karena peperangan, kemudian ia moksa di pantai ini dan 

terbentuklah nama Ngobaran di pantai ini. Ngobaran yang 

dimaksudkan  dari kobaran api yang membakar tubuh 

Brawijaya V. Sehingga didirikan pura pada tahun 2003 

untuk memperingati kematian beliau.   

2 Bagaimanakah pemilihan tempat tersebut 

yang kemudian berubah menjadi tempat 

yang sacral/suci? Dimanakah 

tempat/ruang yang dianggap suci 

sehingga tidak sembarang orang dapat 

masuk ? 

Karena merupakan tempat peninggala Raden Brawijaa V, 

sehingga dibuatlah pura, dan juga pantai ngobaran 

merupakan tempat moksanya Raden Brawijaya V.  

3 Bagaimana Anda dapat menjadi juru 

kunci di objek wisata religi ini? Apakah 

melalui warisan/keturunan atau dari 

pemilihan ilham/wahyu? 

Dari lembaga induk dipilih, karena saya merupakan 

pemangku juga dipura di kecamatan tempat saya tinggal, 

kemudian dipilih untuk mengembangkan dan mengelola 

pura disini.  
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Wawancara Pengelola  
No Daftar Pertanyaan  

1 Sejak kapan berdirinya obyek wisata religi 
ini? 

Kalo yang pertama tidak tau kapan tapi proses 
pembangunan pura yang sudah baik gitu mulainya tahun 

2003 

2 Bagaimana sejarah singkat obyek wisata 

religi ini berdiri?  

Pantai Ngobaran ini merupakan pantai  pelarian Brawijaya 

V karena peperangan, kemudian ia moksa di pantai ini dan 

terbentuklah nama Ngobaran di pantai ini. Ngobaran yang 

dimaksudkan  dari kobaran api yang membakar tubuh 

Brawijaya V. Sehingga didirikan pura pada tahun 2003 

untuk memperingati kematian beliau.   

4 Apakah pada ruang suci ini memiliki 

peraturan/tata cara/adab untuk memasuki 

kawasan obyek wisata religi ini? Apa 

saja itu, dan berikan penjelasan! 

Ya pasti ada. Di pura sendiri harus memakai baju adat bali 

gitu, karena kalo pake adat bali berarti iu lagi sembahyangan 

begitu. Jadi kalo masuk pura aturannya harus pakai pakaian 

adat. Dan 1 hal lagi mba, tidak boleh dalam kondisi haid 

untuk wanita, dan kalo untuk pria tidak boleh masuk pura 

ketika ada anggota keluarganya yang meninggal belum ada 

40 hari.  

5 Apakah obyek wisata religi ini memiliki 

upacara tradisi? Jika ada apakah itu dan 

bagaimana sejarahnya terbentuk upacara 

tradisi tersebut? Bagaimana proses 

upacara tradisi tersebut berlangsung? 

Upacara itu tiap tahun pasti ada namanya melasthi untuk 

merakayakan hari raya nyepi. Namun kalo untuk ritual tiap 

hari juga ada. 

6 Sejak kapan dan dimana pelaksanaan 
upacara tradisi tersebut dilaksanakan? 

Siapakah sajakah yang ikut terlibat 

dalam perayaan upacara tradisi tersebut? 

Kalo upacara melasthi memang sudah ada dalam perayaan 
hari besar umat hindu, sama seperti hari raya idul fitri kalo 

umat islam.  

7 Apakah dalam perayaan upacara tradisi 

tersebut menggunakan benda-benda 

pusaka peninggalan pada zaman dahulu? 

Apa sajakah itu? 

Ada bendanya namanya senjata nawasakti, merpukan senjata 

para dewa. Nah ketika melasthi nanti senjatanya iu digiring 

dari pertigaan giring ke sini gitu diarak. Pelaksanaanya 

sehari. 

8 Adakah ritual untuk merawat atau 

menjaga kesakralan/kesucian pusaka 

yang digunakan upacara tradisi tersebut? 

Jika ada bagaimanakah proses/tata cara 

merawat/menjaganya? 

Benda pusaka disimpan per pura.  

9 Apakah terdapat tujuan tertentu dalam 

pelaksanaan upacara tradisi tersebut? 

Kemudian apa manfaatnya dilakukan 

upacara tradisi tersebut? 

Tujuannya untuk merayakan hari raya Nyepi. 

10 Apakah pengelola ataupun juru kunci 

obyek wisata religi ini memiliki 

peraturan atau semacam larangan 

melakukan suatu hal atau yang lainnya? 

Tidak ada. 

11 Selama menjadi juru kunci disini apakah 

Anda menemui kendala/hambatan dalam 
merawat obyek wisata religi ini? 

Tidak ada. 

12 Apakah tempat ini memiliki mitos? Jika 

ada bagaimana mitos tersebut terbentuk? 

Tidak ada mitos yang beredar. 
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3 Bagaimana sistem kunjungan di obyek 

wisata ini? terbuka setiap hari pada setiap 

waktu atau memiliki hari-hari tertentu saja 

dan jam-jam tertentu saja? 

Dibuka setiap hari buka 24 jam, kalo mau sembahyang.  

4 Bagaimana Anda dapat menjadi pengelola 

di obyek wisata ini? Apakah melalui 

warisan/keturunan yang diturunkan oleh 

kakek buyut Anda, atau memang 

direcruitment untuk pengelola secara 

umum? 

Dipilih dari lembaga karena saya pun juga pemangku untuk 

mengelola pura 

5 Berapakah jumlah pengelola obyek wisata 

religi di sini? Apakah terdapat ketentuan 

jumlah pengelola di obyek wisata religi 
ini? 

Ada 2 yaitu, juru kunci dan pengelola 

6 Bagaimanakah pengelolaan fasilitas 

terhadap ritual/tempat suci pada obyek 

wisata religi di sini? Dan bagaimana 

perkembangan pengelolaannya di obyek 
wisata religi di sini?  

Ya dikelola dengan baik. 

8 Apakah mudah/sulit dalam 

pengelolaannya? Mengapa? 

Mudah, yang penting ikhlas dalam bekerja, dan hati-hati 

9 Bagaimana kondisi dan kelengkapan 

sarana dan prasarana yang ada di obyek 

wisata religi ini?  

Ya sudah layak sebetulnya, karna sekarang dalam tahap 

renovasi sehingga masih terlihat berantakan.  

10 Kira-kira dalam sehari/seminggu rata 

wisatawan/pengunjung di obyek wisata 

religi ini ada berapa? 

Mungkin ada ratusan, karena biasanya yang paling rame ittu 

hari sabtu minggu. 

11 Siapakah rata-rata wisatawan/pengunjung 

yang datang?  

Semua umur  ada, dari yang kecil sampai besar, dari yang 

muda sampai tua. 

Ada yang dari pengusaha, pedagang, warga biasa, umat 

hindu, dan bahkan orang kejawen juga diperbolehkan untuk 

ritual disini. 

12 Apakah motivasi wisatawan datang ke 

obyek wisata religi ini? 

Kebanyakan karena dipantai ngobaran itu ada puranya jadi 

mereka ingin berfoto selfi, ya untuk rekreasi saja. Namun 
juga banyak juga yang datang untuk sembahyangan dan 

ritual untuk meminta hajat. 

13 Apakah setiap wisatawan yang berkunjung 

memiliki rangkaian kegiatan yang 

dilakukan saat berkunjung di obyek wisata 

religi ini, seperti ziarah/bersemedi/ atau hal 

yang lainnya? 

Tidak selalu ada ritualnya, kalo dia hanya bererkreasi ya 

tidak perlu mengikuti sembahyangan atau ritual.  

14 Apakah selama Anda mengelola kawasan 

obyek wisata ini mengalami 

kendala/hambatan? Jika ada apakah itu dan 

bagaiamana Anda mengatasinya? 

Kendala hambatan belum ada sejauh ini saya mengelola. 

Tapi kalo kemasukan pas sedang ritual atau berdoa ya 

pernah mba hehehe. 

15 Bagaimana penyesuaian tempat ini dengan 

pariwisata? Sebagai contoh sendang yang 

dilengkapi dengan tempat pemandian 

(padusan untuk budaya umat muslim 
sebelum hari raya idul fitri), bagaimana 

dengan obyek wisata religi di sini? 

Dengan adanya tambahan spot-spot foto cantik. Dan untuk 

memasuki kawasan pura digunakan selendang dipinggang. 

16 Mulai kapan obyek wisata religi ini ramai 

dikunjungi? Dan kapan saja ramainya? 

Rame setelah pura jadi, rame wisatawan sehingga menarik 

wisatawan. 
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Lampiran 4 : Dokumentasi 

 

               
Wawancara Juru Kunci Mbang Lampir        Wawancara Juru Kunci Goa Langse  

 

 

                
Wawancara Juru Kunci Sendang Beji                    Ritual Oleh Wisatawan Sendang Beji  

 

 

                     
Wawancara Juru Kunci Makam Ki                           Wawancara Juru Kunci Goa Maria 

             Ageng Giring III      Tritis 
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Wawancara Juru Kunci Pantai Ngobaran             Wawancara Wisatawan Goa Maria Tritis 

 
 

                                  
Makam Ki Ageng Giring III    Makam Ki Wonokusumo 

 
 

             
Pura Wukir Segoro Pantai Ngobaran    Goa Langse 
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Lampiran 5 : Surat Ijin Penelitian 
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