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ABSTRACT
This research has located

in Teluk Penyu Cilacap Village Cilacap Southern Districts

Cilacap Regency have one cultural attraction that is Alms Sea (Larung Sesaji). Many benefits can be
obtained from cultural performances if further developed, so that it becomes one of the cultural
attractions. The purpose of this research was to determine the alms procession of the sea and the
essential meaning of Title Sea Alms Culture (Larung Sesaji) at the Teluk Penyu Cilacap Village
Cilacap Southern Districts Cilacap Regency. The data obtained by field observations, participant,
interviews from various informants consisting of Elders Pandanarang Fishermen and Fishermen,
Head of Cilacap Village, Head of Culture and Film Score of the Department of Tourism and Culture
Cilacap, and equipped with secondary data from various relevant sources. The data collected was
processed through qualitative analysis techniques. Research results show activities consist of:
Preparation: making and preparation committee, Pilgrimage and holy water uptake in Karang
Bandung, Sedekah Laut Sekartaji, tirakatan. Implementation with activities consist of: Ceremony
Seserahan Jolen, pengarakan Jolen, pelarungan Jolen, ruwatan, horse shows and art performances
Pucangan, selametan or kendurenan. Closure: a report of the reception committee and leather
puppet. Essential meaning Sedekah Laut: cleansing the soul, commemorating the Islamic new year,
running ancestral mandate, get blessing and salvation, as a form of obedience to the ancestors and
God, maintaining harmony fishermen with nature.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Adat istiadat warisan leluhur merupakan suatu tradisi dalam kehidupan
masyarakat Indonesia sejak lama dan menjadi Jatidiri Bangsa. Salah satu yang
menarik dari warisan leluhur di Pulau Jawa yaitu Upacara Sedekah Laut. Upacara
Sedekah Laut merupakan tradisi leluhur yang terdapat di masyarakat-masyarakat
nelayan Jawa disepanjang Pantai Selatan Jawa seperti Pelabuhan Ratu, Pantai
Pangandaran, Pantai Teluk Penyu Cilacap, Jogjakarta dan berbagai daerah di Pulau
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Jawa. Keberadaan Sedekah Laut ( Larung Sesaji ) sudah banyak ditinggalkan
karena dianggap tradisi yang kuno dan ketinggalan zaman. Hal ini terjadi karena
adanya perubahan pola hidup dan pandangan dalam masyarakat yang beranggapan
bahwa tradisi tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun tidak
sedikit pula masih ada masyarakat yang melestraikan tradisi Sedekah Laut ini
sebagai warisan nenek moyang dengan tidak menyalahi norma agama.
Kabupaten Cilacap memiliki banyak warisan nenek moyang yang sangat
menarik dibanding daerah-daerah lain, mempunyai keunikan tersendiri karena
terpengaruhi oleh dua budaya yaitu Budaya Jawa dan Budaya Sunda. Keragaman
ini terbukti di Kabupaten Cilacap ada kesenian-kesenian yang biasanya ada di
kehidupan masyarakat suku sunda, Ragam Budaya yang dimiliki antara lain
Sedekah Bumi, Sedekah Laut, Kuda Kepang atau Ebeg, Reog, Kotekan Lesung,
Calung, Calung Sunda, Baritan, Nyadran, Buncis, Ngelik, Tayub Jaipong.
Dari peninggalan nenek moyang tersebut, Sedekah Laut merupakan Tradisi
yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Cilacap. Sedekah Laut (Larung Sesaji)
menjadi suatu hal yang menarik karena Sedekah Laut sudah menjadi milik umum
masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Sedekah Laut (Larung Sesaji) merupakan
bagian ritual “keagamaan” pada saat itu, yang masih tertinggal hingga kini dalam
lingkup keberlangsungan hidup nelayan. Ritual sedekah laut sangat kental di
wilayah Jawa khususnya pantai Selatan Jawa.
Ritual sedekah laut dikenal oleh masyarakat dengan membuat macammacam sesaji kepada “mbau rekso” atau sang penguasa laut selatan, sering dikenal
dengan sebutan Kanjeng Ratu Kidul dengan bertujuan bentuk rasa syukur atas
rejeki laut dan keselamatan yang telah diterima saat melaut. Di Kabupaten Cilacap
khususnya di Kecamatan Cilacap Selatan tradisi Sedekah Laut (Larung Sesaji)
dilaksanakan setiap setahun sekali yaitu pada bulan Syura (nama salah satu bulan
pada kalender Jawa) atau pada bulan Muhharam (nama bulan pada kalender Islam)
dan biasanya bertepatan dengan hari Jum’at Kliwon atau Selasa Kliwon. Sedekah
laut telah menjadi tradisi yang sangat kuat dilaksanakan oleh Nelayan Cilacap tanpa
lapuk oleh perubahan zaman. Sedekah Laut ini merupakan aset yang dimiliki oleh
Kabupaten Cilacap sehingga rutin dilaksanakan setiap tahunnya, dan sudah menjadi
kewajiban tersendiri bagi nelayan di Kecamatan Cilacap serta pemerintah karena

dibiayai oleh APBD Cilacap. Dalam pelaksanaanya setiap tahun hampir sama,
namun ada beberapa kesenian yang ditampilkan untuk para wisatawan yang datang
untuk melihat Sedekah Laut ini.
Ritual sedekah laut ini bermula dari perintah Bupati Cilacap ke 3,
Tumenggung Tjakrawerdaya III yang memerintahkan kepada sesepuh nelayan
Pandanarang bernama Ki Arsa Menawi untuk melarung sesaji ke laut selatan
beserta nelayan lainnya pada hari Jumat Kliwon bulan Syura tahun 1817. Rukun
Nelayan Pandanarang ini bertempat di Teluk Penyu, sehingga dari tahun ke tahun
didalam pelaksanaan Sedekah Laut selalu dipusatkan di Teluk Penyu Kelurahan
Cilacap.
Namun tradisi tersebut sempat terhenti dan dihidupkan kembali semasa
Bupati ke 13 yakni oleh Bupati Poedjono Pranjoto pada tahun 1982 hingga
sekarang, karena dianggap sangat layak menjadi ikon pariwisata budaya di Cilacap
yang nantinya akan mendatangkan banyak wisatawan untuk melihat Sedakah Laut
secara lebih dekat. Pelaksanaan tiap tahun diikuti oleh delapan Rukun Nelayan di
Kota Administratif Cilacap, meliputi Rukun Nelayan Pandanarang, Donan,
Sentolokawat, Sidakaya, Lengkong, Kemiren, PPSC, Tegalkatilayu yang nantinya
membuat masing-masing satu sesaji atau Jolen. Sehingga nantinya akan ada
delapan sesaji atau Jolen Pengiring yang mewakili delapan rukun nelayan dan satu
Jolen Tunggul dari Pemerintahan Cilacap, yang nantinya delapan rukun nelayan ini
berkumpul telebih dahulu di Pendopo Bupati untuk acara pembukaan. Kemudian
nelayan yang berpakaian adat tradisional Mataram mengarak Sesaji atau Jolen
menuju Teluk Penyu, yang nantinya sesaji dipindahkan ke kapal Nelayan yang
telah dihias dengan daun kelapa atau janur. Kemudian dua sesaji atau Jolen di
Larung ke Pulau Majethi yang berada di sebelah selatan Pulau Nusakambangan dan
tujuh sesaji atau Jolen yang lainnya dilarung menyebar ke Laut Selatan.
Prosesi Sedekah Laut dilaksanakan di Kecamatan Cilacap Selatan bertempat
di Teluk Penyu, wilayah yang merupakan basisnya nelayan. Namun tidak semua
masyarakat paham akan makna esensial dari Upacara Sedekah Laut ini, serta
masyarakat belum mengetahui bagaimana proses upacara sedekah laut.

1.2 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bagaimana
pelaksanaan Gelar Budaya Sedekah Laut (Larung Sesaji) di Teluk Penyu Kelurahan
Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kaputen Cilacap, serta untuk mengetahui apa
saja makna esensial Sedekah Laut (Larung Sesaji) di Teluk Penyu Kelurahan
Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
mengkaji masalah nyata yang terjadi sekarang dengan cara mengumpulkan data,
menyusun dan mengklasifikasikannya sehingga data tersebut mempunyai arti dan
makna. Penulis mencoba menggambarkan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan
Gelar Budaya Sedekah Laut (Larung Sesaji) di Teluk Penyu Kelurahan Cilacap
Kecamatan Cilacap Selatan Kaputen Cilacap serta mengungkapkan makna esensial
Sedekah Laut (Larung Sesaji) di Teluk Penyu Kelurahan Cilacap Kecamatan
Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. (Bintarto, 1979)
Fokus penelitian dalam karya tulis ini adalah tentang kebudayaan sedekah
laut atau larung sesaji yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Teluk Penyu
Kelurahan Cilacap. Hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah pencarian atau
penelusuran gambaran yang dicari mengenai kehidupan seseorang di suatu
peristiwa di lingkungan tertentu. Dalam hal ini penelitian yang dikaji adalah
peristiwa Gelar Budaya Sedekah Laut (Larung Sesaji) yang dilakukan di Teluk
Penyu Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap. Dalam penelitian
deskriptif kualitatif ini peneliti berperan sebagai partisipan dalam Sedekah Laut,
merasakan dan melakukan aktivitas yang sama dengan masyarakat nelayan yang
akan diteliti. (Moleong, 2001)
Teknik pengambilan responden atau informan dipilih berdasarkan informan
terpilih yang kaya dengan pengetahuan yang bersifat mendalam Sedekah Laut,
bahkan dalam penelitian kualitatif informan terus berkembang sepanjang
pertanyaan dalam penelitian belum terjawab atau terungkap. Informan yang diambil
yaitu Sesepuh Adat, Kepala Kelurahan Cilacap, Kepala Seksi Budaya dan Film dari
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Masyarakat Nelayan. Teknik

pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam
penelitian ini adalah dengan mengunakan observasi lapangan, wawancara, studi
dokumentasi dan studi pustaka.

3. PEMBAHASAN
3.1 Pelaksanaan Gelar Budaya Sedekah Laut (Larung Sesaji) di Teluk Penyu
Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap
Gelar Budaya Sedekah Laut (Larung Sesaji) adalah salah satu ciri khas
budaya yang dimiliki Masyarakat Nelayan Cilacap, khususnya di Teluk Penyu
Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Sedekah laut
ini merupakan bagian ritual “Keagamaan” didalam lingkup keberlangsungan
hidup nelayan di Kelurahan Cilacap, yakni ritual pemberian atau pembuangan
“Jolen” ke Pantai Selatan atau Samudera Indonesia.
Gelar budaya ini rutin dilaksanakan oleh masyarakat nelayan di
Kelurahan Cilacap setiap tahun, pada bulan Syura (nama bulan pada kalender
Jawa) atau pada bulan Muhharam (nama bulan pada kalender Islam) dan
biasanya bertepatan dengan hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Masyarakat
beserta pemerintah Kabupaten Cilacap bekerja bersama untuk menggelar
Sedekah Laut ini dimulai dari persiapan kepanitiaan, pelaksanaan dan
penutupan. Dengan prinsip deskripsi yang dituangkan dalam hasil peneliian
diatas, penulis menjelaskan dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan dan
makna esensial yang terkandung dalam setiap prosesi Gelar Budaya Sedekah
Laut ( Larung Sesaji ). Misalnya menggambarkan pelaksanaan ziarah ke Pantai
Karang Bandung atau Pulau Majethi dan pengambilan air suci.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan keruangan dan
pendekatan waktu. Melalui pendekatan keruangan penelitian ini menelaah
tentang lingkungan fisik tempat kegiatan Gelar Budaya Sedekah Laut seperti
letak tempat ziarah, letak pengambilan air suci, Pulau Majethi, Pendopo dan
Teluk Penyu, serta interkasi antara lingkunagn fisik tersebut dengan Budaya
Mayarakat Nelayan Kelurahan Cilacap. Melalui pendekatan waktu, penelitian ini
menguraikan pelaksanaan dan makna esensial Gelar Budaya Sedekah Laut dari

mulai persiapan, pelaksanaan dan sampai kegiatan penutupan atau berakhirnya
prosesi Sedekah Laut secara berurutan.
Prosesi Sedekah Laut digelar pada tahun 1817, pada masa Bupati
Cilacap Adipati Cakrawerdaya III bertepatan dengan Tahun Baru Islam yakni
pada bulan Muhharam yakni pada hari Jumat Kliwon. Prosesi Gelar Budaya
Sedekah Laut ( Larung Sesaji ) terhenti beberapa tahun, tidak digelar oleh
pemerintah dan dihidupkan kembali menjadi Pergelaran Budaya oleh Bupati
Poedjono Pranjoto pada tahun 1982 sampai sekarang ini. Namun asal-usulnya
sedekah laut sulit untuk dilacak, karena ritual sakral ini sudah menjadi bagian
dari kehidupan nelayan dari zaman dahulu. (Tim, 2003)
Gelar Budaya Sedekah Laut adalah salah satu hasil kebudayaan leluhur
yang masih tertinggal dan sekarang menjadi identitas serta aset negara, sedekah
laut yang ditandai dengan sekaran atau ziarah terlebih dahulu ke Pulau Majethi
yang kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau pelarungan Jolen ke laut
lepas. Di masyarakat nelayan, peninggalan leluhur ini haruslah dipertahankan
dan tetap eksis sebagai seni budaya dan hiburan. Gelar Budaya Sedekah Laut
(Larung Sesaji ) pada dasarnya bentuk rasa syukur dari nelayan Cilacap atas
berkah melaut yang mereka dapat selama setahun ini, sehingga diharapkan
dalam satu tahun kedepan berkah yang didapatkan dapat sesuai dengan harapan.
Pelaksanaan Gelar Sedekah Laut ( Larung Sesaji ) di Teluk Penyu
diadakan selama dua hari, yakni pada hari Kamis dan Jumat tanggal 6-7
Desember 2012. Terdapat akulturasi dimana keyakinan yang berbeda antara
ajaran Islam dan Hindu dipersatukan dalam prosesi ini, dan ajaran keduanya
sama-sama kuat walaupun ajaran Islam sedikit mendominasi (Islam Kejawan).
Adapun pelaksanaan sedekah laut diantaranya: Ziarah ke Karang
Bandung atau Pulau Majethi, Larung Sesaji Paguyuban Sekartaji, Tirakatan di
Pendopo Wijayakusuma Sakti, Seserahan Jolen di Pendopo Wijayakusuma
Sakti, Pengarakan Jolen , Penyerahan Jolen ke Juru Larung, Larung Jolen ke
Samudera, Ruwatan, Penampilan Kuda Kepang dan Pucangan, Penampilan
Wayang Semalam Suntuk.

Gambar 1. Pelarungan Jolen
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2012)
3.2 Makna esensial esensial dalam Gelar Budaya Sedekah Laut (Larung Sesaji)
di Teluk Penyu Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten
Cilacap
Segala sesuatu yang dilakukan oleh para nelayan berupa pembuatan
Jolen, Ancak, Pucang dan lain sebagainya mempunyai makna serta filosofis di
kehidupan para nelayan khususnya masyarakat Jawa. Nelayan percaya dan
meyakini ada sesuatu makhluk yang kuat dilautan yakni Nyi Ratu Kidul yang
selalu memberikan perlindungan ketika sedang melaut. Dan keyakinan ini sudah
turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang ini, yang mungkin
dikemudian hari tidak akan luntur. Nilai kepatuhan dan penghormatan kepada
leluhur sangat dominan, hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak lupa
leluhur dan tidak lupa darimana mereka berasal.
Jolen merupakan perlambang rasa syukur masyarakat nelayan untuk
berkah dan karunia yang telah diterima selama setahun. Jolen berasal dari
kosakata bahasa Jawa, Ojo Kelalen atau jangan lupa. Jolen ini melambangkan
agar umat manusia yakni nelayan untuk tidak lupa asal muasal atau sang
penciptanya. Itulah mengapa bentuk jolen menyerupai rumah yang umumnya
dihuni dan jolen ini dibuat dengan sebaik mungkin. Biasanya jolen berbentuk
Rumah Adat Joglo yakni rumah khas Jawa, para nelayan meyakini bahwa
bentuk Joglo ini sangat disukai oleh Sang Penguasa Laut Selatan atau “mbau
rekso”.

Isi yang ada didalam Jolen berupa Sawitan, Jajanan Pasar, Buah-buahan,
Minuman Kejawen (teh, kopi, susu, minuman gula batu, dawet), Candu, Mainan
Anak (layang-layang kecil, cambuk, kitiran/kipas, ketapel, yuyu), Makanan
Selametan (peyek, kerupuk, tahu, tempe, ayam panggang, nasi putih, nasi
kuning), kepala dan kaki kambing atau kerbau dan sapi.
Sawitan ini berupa ageman atau pakaian Nyi Ratu Kidul, terdiri dari
sisir, kain hijau, kain putih, kaca kecil, gelung. Nelayan percaya Nyi Ratu Kidul
akan senang atas pemberian nelayan ini, sehingga akan ada timbal balik
dikemudian hari yang dapat dirasakan oleh nelayan. Isi Jolen yang lain seperti
makanan dan minuman, merupakan wujud syukur dari nelayan dan para nelayan
sembah sungkem kepada “mbau rekso” supaya apa yang diharapkan nelayan
dapat didoakan oleh Nyi Ratu Kidul kepada Tuhan YME.
Isi jolen ini nantinya akan diambil oleh prajurit-prajurit Nyi Ratu Kidul,
dan jika kedua Jolen Tunggul ada yang kurang atau salah dalam pembautan,
jolen tersebut tidak akan diterima. Informan mengatakan, jolen tunggul yang
sudah dilarung di Pulau Majethi tiba-tiba terdampar di Pantai Teluk Penyu. Para
nelayanpun akan mengulangi ritual sakral ini walaupun secara sederhana. Jolen
tunggul dari tahun ketahun bentuknya harus tetap, tidak boleh kurang dan lebih.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa kelengkapan isi jolen ini, memberikan
petunjuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia yang erat
kaitannya dengan hidup bermasyarakat. Dilambangkan dengan suatu bentuk
ritual yang diwujudkan dalam persiapan dan pelaksanaannya. Supaya setiap
perencanaan atau persiapan sesuai dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai
memuaskan. Disamping seni yang indah untuk melakukan sesuatu, ada juga seni
yang indah untuk membiarkan sesuatu untuk tidak dilakukan.

Gambar 2. Jolen Tunggul
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2012)
Sedekah laut (larung sesaji) memberikan arahan kepada masyarakat
untuk bertindak bijaksana, dengan sedekah laut masyarakat nelayan dapat
menghayati daya-daya keagungan Sang Pencipta. Kebudayaan sedekah laut telah
dimiliki dan diturunkan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi selama
puluhan tahun oleh masyarakat nelayan Cilacap. Kebudayaan ini telah kuat serta
tidak mudah goyah terpengaruh kebudayaan yang masuk.
Dalam sedekah laut (larung sesaji) ini menghadirkan kembali suatu
proses atau peristiwa yang pernah dilakukan dahulu oleh leluhur. Maka usaha
serupa pun akan terjadi lagi, karena hadirnya prosesi sedekah laut di masyarakat
nelayan telah lama dan menjadi bagian didalam kehidupannya. Simbol-simbol
yang ada didalam prosesi ini dapat berubah namun fungsinya akan tetap sama.
Simbol-simbol ini menggambarkan perhatian dari keturunan kepada leluhur,
supaya leluhur senang sebab merasa diingat dan perhatikan. Dengan demikian
Masyarakat Nelayan Cilacap percaya leluhur akan memberikan ganjaran,
kemakmuran dan keselamatan kepada keluarganya.
Kearifan lokal lahir sebagai proses adaptasi nelayan dan lingkungan
tinggal dalam waktu yang lama, bahwa kearifan lokal ini sebenarnya lahir dari
proses

adaptasi

ilmiah

yang bersifat

rasional dan

mampu

menjaga

keberlangsungan interkasi manusia dan lingkungan yang ditempati. (Daengs,
2008)
Sedekah laut (larung sesaji)

merupakan ritual sedekah kepada alam, jolen

dilarung atau disedekahkan ke laut atau tempat-tempat dimana disana para

nelayan mendapatkan hasil melautnya. Jika melihat apa saja yang tampak oleh
mata saja, tanpa ada pemahaman makna esensial dari prosesi Gelar Budaya
Sedekah Laut (Larung Sesaji).
Gelar Budaya Sedekah Laut (Larung Sesaji) yang diselenggarakan
setiap tahun sekali di Pantai Teluk Penyu, terdapat beberapa nilai positif yang
dapat dipetik. Nilai-nilai itu berguna untuk melanggengkan kehidupan sosial
masyarakat Cilacap. Adapun Nilai-nilai yang diperoleh dari hasil penelitian ini
adalah:
a. Penghormatan Kepada Leluhur.
Ritual larung sesaji diselenggarakan oleh para nelayan merupakan ungkapan
rasa syukur kepada Tuhan melalui para leluhur yang telah memberi
keselamatan, perlindungan, dan ketentraman kepada nelayan selama mencari
ikan di tengah laut. Selain itu ungkapan rasa syukur ditunjukan kepada Nyi
Ratu Kidul yang telah melindungi, memberi keselamatan serta memberi ikan
yang merupakan salah satu mata pencaharian mereka. Laut Selatan
merupakan

satu-satunya

yang

dapat

menghidupi

nelayan

dengan

keluarganya. Dengan diadakannya larung sesaji ini merupakan salah satu
usaha para nelayan untuk mengadakan pendekatan kepada penguasa Laut
Selatan agar mendapat restu, sehingga selama mencari ikan mereka
mendapatkan keselamatan dan memperoleh ikan yang banyak.
b. Sikap Ulet dan Tekun
Adapun nilai yang diberikan kepada anak dan cucunya yaitu bahwa bekerja
sebagai nelayan harus didasari ulet, tekun, dan tahan menderita. Konsep
yang beranggapan bahwa hidup ini dari semula harus kita terima sebagai
sesuatu hal yang hakekatnya penuh penderitaan dan bukan sebagai suatu
karunia yang penuh dengan resiko hendaknya tidak lekas putus asa dan
hidup ini sebagai suatu ujian mental untuk terwujudnya cita-cita meskipun
pada awalnya penuh penderitaan. Tetapi kita harus berusaha atau berikhtiar
dan harus digali kembali sehingga dapat mengembangkan mental.
Sikap ulet ini terwujud juga pada nelayan, dengan tekun dan ulet akan
membentuk nelayan yang memiliki pengetahuan. Nelayan akan belajar dan
mencoba berbagai teknik didalam mencari ikan, sehingga apa yang

didapatkan dari pengalaman dapat dijadikan pegangan hidup. Misalnya
nelayan akan tahu saat yang baik untuk melaut, nelayan akan tahu ukuran
jaring mana yang harus dibawa sesuai dengan ikan yang ada di laut.
Ini menjadi pengetahuan lokal, dikarenakan pengetahuan ini lama mendiami
lingkungannya, sehingga masyarakat nelayan Cilacap dapat beradaptasi
dengan alam. Nelayan Cilacap sangat terkenal karena keberaniannya dalam
navigasi kapal tanpa alat modern dan ini didasari dari kertekunan serta
keuletan yang membentuk pengetahuan.
c. Perilaku Melestarikan Lingkungan Alam
Dengan diadakannya prosesi sedekah laut ini, lingkungan alam yakni
laut sebagai tempat mencari sumber kehidupan bagi para nelayan akan
terawat dan secara tidak langsung akan timbul ekosistem laut yang baik.
Sehingga hasil tangkapan ikan dikemudian hari akan bertambah dan dapat
dirasakan hasilnya oleh nelayan.
d. Kepatuhan
Prosesi Sedekah Laut (Larung Sesaji) di Teluk Penyu Cilacap
mengandung pesan kepatuhan. Masyarakat selaku pendukung dan pelaksana
diwajibkan patuh, karena ada kepercayaan bila melanggar akan berakibat
kurang baik. Sesepuh Nelayan mengatakan bahwa masyarakat nelayan dalam
membuat jolen dengan segala perlengkapannya selalu berusaha selengkap
mungkin sesuai dengan petunjuk para leluhur terdahulu.
e. Solidaritas Sesama Nelayan
Masyarakat Nelayan Cilacap dipersatukan oleh Kelompok Nelayan atau
Rukun Nelayan untuk membentuk solidaritas. Adapun didalam prosesi
sedekah laut, masing-masing anggota rukun nelayan saling memberi dan
menerima sesuai dengan bidang serta fungsinya. Seperti solidaritas dalam
pembuatan pucang, pembuatan pangggung, arak-pengarakan jolen dan
pelarungan jolen. Masyarakat Nelayan mengerjakan tugasnya yang
bersinergi dengan tugas antar Rukun Nelayan. Hal ini juga dapat terlihat
pada saat akan melaut, mereka bersama-sama menggotong perahu dari pantai
menuju air dan banyak lagi bentuk-bentuk solidaritas antar nelayan ini.

4. SIMPULAN DAN SARAN
4.1 SIMPULAN
Persiapan awal dimulai dengan persiapan satu bulan sebelumya, persiapan
yang harus dilaksanakan sebelum dilaksanakan prosesi Sedekah Laut adalah:
pembentukan panitia, musyawarah semua rukun nelayan menentukan hari
pelaksanaan, pembuatan jolen, pendirian panggung pagelaran, pembuatan pucang.
Pelaksanaan Gelar Budaya Sedekah Laut (Larung Sesaji) berlangsung selama
dua hari dimulai dari ziarah ke Pulau Majethi, Larung Sesaji Paguyuban Sekartaji,
Tirakatan di masing-masing TPI dan pendopo, pembawaan jolen ke pendopo,
kesenian lengger sebagai pembuka seserahan, seserahan atau penyerahan jolen dari
Adipati, arak-arakan ke Pantai Teluk Penyu, pemberian kepada juru larung, larungan
di Laut Selatan, Ruwatan disetiap TPI, penampilan Kuda Kepang dan Pucangan, Doa
bersama di TPI atau Kendurenan.
Penutupan prosesi diakhiri dengan laporan kegiatan oleh Ketua Panitia,
pemberian sembako kepada sesepuh nelayan dan pergelaran Wayang Kulit semalam
suntuk.
Segala sesuatu yang dilakukan oleh para nelayan berupa pembuatan Jolen,
Ancak, Pucang dan lain sebagainya mempunyai makna serta filosofis di kehidupan
para nelayan khususnya masyarakat Jawa. Nelayan percaya dan meyakini ada
sesuatu makhluk yang kuat dilautan yakni Nyi Ratu Kidul yang selalu memberikan
perlindungan ketika sedang melaut. Dan keyakinan ini sudah turun temurun dari
nenek moyang sampai sekarang ini, yang mungkin dikemudian hari tidak akan
luntur. Nilai kepatuhan dan penghormatan kepada leluhur sangat dominan, hal ini
mengindikasikan bahwa mereka tidak lupa leluhur dan tidak lupa darimana mereka
berasal.
Sedekah laut (larung sesaji) memberikan arahan kepada masyarakat untuk
bertindak bijaksana, dengan sedekah laut masyarakat nelayan dapat menghayati
daya-daya keagungan Sang Pencipta. Kebudayaan sedekah laut telah dimiliki dan
diturunkan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi selama puluhan tahun oleh
masyarakat nelayan Cilacap. Kebudayaan ini telah kuat serta tidak mudah goyah
terpengaruh kebudayaan yang masuk.

Dalam sedekah laut (larung sesaji) ini menghadirkan kembali suatu proses
atau peristiwa yang pernah dilakukan dahulu oleh leluhur. Maka usaha serupa pun
akan terjadi lagi, karena hadirnya prosesi sedekah laut di masyarakat nelayan telah
lama dan menjadi bagian didalam kehidupannya. Simbol-simbol yang ada didalam
prosesi ini dapat berubah namun fungsinya akan tetap sama. Simbol-simbol ini
menggambarkan perhatian dari keturunan kepada leluhur, supaya leluhur senang
sebab merasa diingat dan perhatikan. Dengan demikian Masyarakat Nelayan Cilacap
percaya leluhur akan memberikan ganjaran, kemakmuran dan keselamatan kepada
keluarganya.
Kearifan lokal lahir sebagai proses adaptasi nelayan dan lingkungan tinggal
dalam waktu yang lama, bahwa kearifan lokal ini sebenarnya lahir dari proses
adaptasi ilmiah yang bersifat rasional dan mampu menjaga keberlangsungan interkasi
manusia dan lingkungan yang ditempati.
Sedekah laut (larung sesaji) merupakan ritual sedekah kepada alam, jolen
dilarung atau disedekahkan ke laut atau tempat-tempat dimana disana para nelayan
mendapatkan hasil melautnya. Jika melihat apa saja yang tampak oleh mata saja,
tanpa ada pemahaman makna esensial dari prosesi Gelar Budaya Sedekah Laut
(Larung Sesaji).

4.2 SARAN
Berdasarkan simpulan diatas, dapat dikemukakan mengenai saran-saran
dalam Gelar Budaya Sedekah Laut (Larung Sesaji):
a. Bagi masyarakat nelayan Kelurahan Cilacap tetaplah menjaga warisan leluhur,
agar prosesi ini dapat dikenal dan diketahui oleh generasi yang akan datang.
b. Bagi peneliti selanjutnya disarankan meneliti prosesi Sedekah Laut ini secara
mendalam, menyempurnakan skripsi ini dan meneliti lebih dalam lagi berbagai
kesenian yang khas dari Masyarakat Cilacap yang sudah hampir punah.
c. Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Cilacap agar jauh hari dapat
menginformasikan kepada Mayarakat Kabupaten Cilacap dan luar daerah,
sehingga jumlah para wisatawan yang datang akan jauh lebih banyak.
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