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BAB III 

HASIL PENELITIAN  

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

3.1.1 Sejarah Tahun Jawa  

Masyarakat Keraton pada khususnya dan masyarakat Jawa pada umum nya 

memiliki system penanggalan tersendiri yang berbeda dengan penanggalan 

masehi yang biasa kita anut selama ini. Tahun Jawa diciptakan oleh Kanjeng 

Sultan Agung Prabu Hanyokro Kusumo Narendra Mataram Islam pada tahun 

1633 (masehi) saat bertahtanya di kerajaan Mataram. Tahun Jawa merupanan 

penggabungan antara tahun Saka hindu dan tahun hidriah Islam yang digabung 

menjadi tahun Jawa atau tahun Sultan Agung. Penanggalan tahun Jawa 

melanjutkan tahun Saka sehingga walaupun tahun Jawa lebih baru daripada tahun 

Islam namun sekarang ini tahun Jawa memiliki jumlah yang lebih banyak yaitu 

1945 sedangkan tahun hidjriah 1433.  Pada saat ditemukan nya tahun Jawa yaitu 

340 tahun yang lalu tahun saka berjumlah 1555, tahun hidjriah 1043 dan tahun 

masehi 1633.  

Tahun Jawa memiliki 8 nama tahun yaitu Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, 

Wawu, Jimkir. Yang akan berulang setiap windunya, sehingga setiap 8 tahun 

sekali pada  penanggalan Jawa akan mengalami kesamaan hari, pasaran, bulan, 

tahun. Setiap 64 tahun sekali akan terjadi yang dinamakan Tumbuk Ageng yaitu 

seluruh element penanggalan akan mengalami pengualgan yang sama dari hari, 

pasaran, bulan, tahun, windu. seperti halnya tahun Masehi tahun Jawa juga 
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memiliki 12 bulan dalam setahun nya yang jumlah hari tiap bulan nya antara 29 – 

30 hari. Bulan bulan dalam tahun Jawa terdiri dari Sura, Sapar, Mulut, 

Rabingulakir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejep, Ruah, Poso, Sawal, 

Dulkangidah, Besar.  

3.1.2  Sejarah Kirab Pusaka 

Kirab pusaka merupakai pawai atau arak arakan beberapa Pusaka Keraton 

Surakata yang diangap memiliki daya prabawa yang dipercaya mengandung daya 

ampuh. Pusaka-Pusaka yang dikirab tersebut adalah peningalan dari zaman 

majapahit atau zaman sebelumnya. Pada awalnya kirab pusaka di Keraton 

Surakata hanya dilakukan sebatas mengelilingi bangunan Keraton/ tembok 

baluwarti disetiap hari kamis / malam jumat, namun lambat laun kirab tersebut 

semakin tidak dihargai oleh masyarakat sekitar, kewibawaan dari pusaka tersebut 

tidak lagi di akui oleh masyarakat sekitar, sehingga pihak Keraton memutuskan 

untuk menghentikan kegiatan rutin tersebut. Berseling 2tahun dari dihentikan nya 

kegiatan tersebut, pada tahun 1974 akibat adanya peristiwa malari ( peristiwa 15 

januari ) yang menjadikan repubik Indonesia mengalami keresahan dan tidak 

tentram. Presiden Suharto meminta Keraton untuk mengadakan kirab dan 

dilakukan tidak hanya sebatas mengelilingi bangunan Keraton, namun juga 

keliling keluar dari Keraton dengan harapan keselamatan dan kedamaian juga 

melimuti republik Indonesia. Namun karena permasalahan dana dan sebagainya 

kirab pusaka hanya dilakukan setahun sekali besertaan dengan momentum Malam 

1 Suro, dan sejak saat itulah perayaan Malam 1 Suro dirayakan dengan melakukan 

kirab pusaka.  
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3.1.3. Perayaan Malam 1 Suro  

Perayaan Malam 1 Suro merupakan perayaan yang dilakukan sebagai cara untuk 

menghargai karya dari Sultan Agung yang telah menciptakan Tahun Jawa dan 

sebagai peringatan awal dari penanggalan tahun Jawa. Dalam perayaan taun baru 

Masehi dan tahun baru Jawa memiliki cara perayaan yang sangat berbeda, apabila 

kita biasa merayakan tahun baru Masehi dengan hura-hura, pesta, menyalakan 

kembang api dan meniup trompet, lain halnya apabila kita merayakan tahun baru 

Jawa. Perayaan tahun baru Jawa dilakukan degan meditasi, instrospeksi diri, serta 

merenungkan kesalahan dan dosa kita ditahun lalu untuk meminta pengampunan  

dan meminta berkat agar ditahun yang akan datang ini  kita bisa mendapat 

bimbingan dari Tuhan. Perayaan tahun baru Jawa atau yang disebut perayaan 

Malam 1 Suro ini juga diperingati sebagai penghormatan terhadap penciptanya 

yang telah menciptakan tahun Jawa ini.  

Keraton Surakarta memiliki cara tersendiri dalam merayakan Malam 1 

Suro. Kususnya di Karton Surakarta perayaan Malam 1 Suro bertepatan dengan 

wafatnya PB X, sehinga dalam perayaan Malam 1 Suro di Keraton Surakarta 

selalu diawali dengan Wilujengan, setelah itu dilanjutkan dengan kirab budaya 

sebagai perayaan Malam 1 Suro itu sendiri. Acara kirab dimulai dari 

dikeluarkanya pusaka - pusaka pilihan yang akan ikut dikirab dari dalam Keraton, 

rute dari kirab disebut pradaksina yang berati selelu meletakan Keraton disebelah 

kanan. Selama kirab berlangsung di Keraton sendiri juga diadakan doa bersama 

meminta keselamatan untuk tahun depan. Pada saat kirab berlangsung peserta 

kirab dilarang untuk berbicara, merokok dsb, namun disini para peserta berdoa 
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meminta ampunan dan petunjuk untuk tahun depan. Tidak hanya para peserta 

kirab, para masyarakat yang menyaksikan kirab itupun ikut diam ketika dilewati 

rombongan kirab, sehinga suasana hening dan kushuk begitu terasa dalam acara 

tersebut.  

3.1.4. Tata Urutan Kirab Malam 1 Suro  

Tata urutan perayaan Kirab Malam 1 Suro diawali dengan mengadakan acara 

Wilujengan / peringatan wafatnya BP X ( Paku Buono ke – 10 ) dimana para 

peserta memenuhi halaman Keraton untuk berdoa dan megikutin prosesi 

Wilujengan yang dipimpin oleh ulama Keraton, setelah Wilujengan berakhir 

mulailah prosesi persiapan untuk Pusaka yang akan dikirabkan. Tatacata urutan 

sebelum pusaka dikirabkan, diambil dari kamar pusaka yang berada di Dalame 

Ageng Prabasuyasa. Kamar Pusaka merupakan kamar yang digunakan untuk 

menyimpan Pusaka-pusaka Keraton dan kepengurusan nya diserahkan kepada 

wanita. Beberapa Puska mulai dikeluarkan dari kamar pusaka menuju Parasdya ( 

halaman Kamar Pusaka ) oleh Abdidalem yang telah ditunjuk oleh Sinuhun PB 

XII untuk diserahkan kepada Pengampil ( peminjam ) untuk dikirabkan istilah 

pengampil ini memiliki makna meraka meminjam pusaka untuk dikirabkan dan 

akan dikembalikan kembali setelah kirab usai. Para pembawa pusaka ini 

merupakan para Abdidalem yang telah ditunjuk secara khusu, dan dalam 

membawa pusaka tersebut meraka mengenakan Samir dan untaian bunga di 

telingga kiri  yang namanya Gajah Oling  serta untaian bunga yang mengalu di 

leher. Dalam kirab tersebut pusaka yang dikeluarkan diselimuti kain bludru yang 

dalam bahasa Jawa disebut”disingepi”  serta “disongsongi” (dipayungi), setelah 
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Pusaka di serahkan kepada pengampil dimana 1 Pusaka di bawa oleh 2orang dan 

terdri dari rombongan yang berisi 8 orang yang akan berganti gentian membawa 

pusaka tersebut dan akan di apit oleh pembawa. Dalam 1 rombongan yang terdiri 

dari 8 orang tersebut juga di damping oleh 1 pembawa payung, 1 pembawa dupa, 

2 pembawa tombak, 2 pembawa ting, 2 pembawa oncor dan masyarakat yang 

tertarik igin ikut dalam kirab juga diperbolehkan mengikuti barisan kirab tersebut 

dan mengikuti jalan nya kirab. Adapun rute yang dilalui Pusaka–Pusaka terebut 

tadi, setelah keluar dari Kamandungan, Keraton adalah : Kamandungan , Menuju 

Alun- Alun Utara, Gladhag, Sangkrah, Jalan Pasarkliwon, ke Gading, Gemblegan, 

terus ke Nonongan, ke jalan Slamet Riadi, Kearah timur menuju Gladhag lagi, 

masuk ke Alun – Alun Utara menuju Kamandungan, dan masuk ke Keraton lagi 

kira kira jam 4 pagi. Rute perjalanan Kirab Pusaka selalu meletak kan Keraton di 

sebelah kanan dari jalan nya kirab, karena masyarakat Jawa mengangap kiri 

“ngireni” ( meletakan di kiri adalah tidak sopan ). Rute yang dilalui kirab disebut 

juga Pradak Sina. 

3.1.5. Makna Kirab Pusaka  

Makna yang terkandung dalam kirab Malam 1 Suro adalah menyebarluaskan 

“Daya Magis” yang dimiliki oleh pusaka tersebut, sehinga diharapka dengan 

mengirap pusaka pusaka tersebut negara ini dapat semakin aman dan tentram. 

Daya magis disini sama dengan daya prabawa atau kekuatan tak kasap mata yang 

dimiliki oleh Pusaka-pusaka tersebut daya prabawa merupakan daya yang 

terkandung dalam Pusaka tersebut mulai dari pembuatan nya hinga perannya 

dalam menyelamatkan Negara ini. Sehingga secara simbolik dengan dikirabkan 
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nya pusaka tersebut daya yang ada dalam Pusaka tersebut dapat disebar kan 

kembali. Kirab Pusaka bukan merupakan pameran senjata kuno, namun 

merupakan cara memohon kepada Tuhan Yang Maha Agung akan rahmatnya agar 

Negara ini tetap dilindungi sehinga terjalin kedamaian dan keamanan. Disini pusa 

bukan sebagai pemberi keselamatan namun sebagai media untuk mendapatkan 

keselamatan, karena Tuhan tidak akan memberikan sesuatu apabila manusia tidak 

berusaha sehinga Pusaka diangap sebagai media yang digunakan untuk 

memperoleh keselamatan tersebut.  

3.1.6. Kebo Kyai Slamet  

 

Gambar 3.1 Kerbau Kyai Slamet 

Kyai Slamet adalah nama “kebo bule” (kerbau albino kesayangan Keraton 

Surakarta ) yang telah dipelihara dari zaman dahulu dan kini telah beranak pinak 

namun masih berwana putih. Dalam budaya Jawa banyak tokoh-tokoh sejarah dan 
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mitologi yang mengunakan nama “kebo” atau “maeso” atau “mahisa” , misalnya 

Kebo Ijo, Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo , Maesasuro, Maesa Jenar, Mahasi 

Cempaka, Mahasi Wongatelang, Lembu Amilihur, Lembu Amijoyo, yang 

semuanya berhubungan dengan kerbau ( kebo ) di Keraton pun memiliki Pusaka 

lain selain Kanjeng Kebo Kyai Slamet yaitu Kebo kyai Mas dan Kanjeng Kyai 

Maesa Nular. Selain memliki nilai  sejarah yang tinggi, kerbau juga memiliki nilai 

folusofi yang tinggi dalam kehidupan bernegara. Kerbau merupakan perlambang 

dari masyarakat kita, dimana kerbau memiliki karakteristik yang pendiam, 

penurut, apaila kita menyayanginya, namun apabila kita mambuat kerbau itu 

marah tidak ada siapun yang bisa mencegahnya. sepertihalya rakyat kecil kita 

yang hanya diam dan penururut, namun apabila pemerintah hinga mengecewakan 

mereka rakyak kecil akan menjadi kekuatan besar yang tidak terkalahkan, 

sehingga filosifi ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam bernegara kita tidak 

boleh meremehkan rakyat kecil, karena jika kita membuat mereka kecewa atau 

marah mereka bisa menjai kekuatan yang besar, suatu bangsa harus mampu 

menesejahterakan rakyat kecilnya. Kerbau Kyai Slamet memiliki sejarah 

tersendiri untuk Keraton Surakarta, karena yang telah menemukan tempat yang 

kini menjadi Keraton Surakarta ketika kerajaan berpindah dari pajang menuju 

Surakarta.  

3.1.7. Kerbau Kyai Slamet Dalam Kirab 

Pada kirab Malam 1 Suro Kebo Kyai Slamet berada di barisan paling depan atau 

disebut Cucuking Kirab hal tersebut didasaran dari filosofi kerbau dari masyarakat 

Jawa bahwa rakyat kecil harus didahulukan dan dengan mendahuluka kepentingan 
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rakyat kecil kedamaian dan kesejahteraan akan lebih cepat tercapai, oleh seben itu 

dalam kirab rombongan kerbau berada di barisan terdepan dari kirab. Sebelum 

mulai kirab kerbau juga  mengenakan rangkaian bunga dan diberi minum kopi dan 

teh. Selah barisan pusaka siap keluar kerbaupun mulai memimpin kirab. Kerbau 

di dampingi oleh 4 penjaga yang merupakan Abdidalem yang biasa mengurusi 

kerbau sehari harinya. Mereka bertugas mengarahkan serta mendampingi kerbau 

agar tidak terjadi kekecauan kalau kalau terjadi apa apapada saat kirab.  

3.1.8. Persiapan Kirab Malam 1 Suro 

Sebelum kirab dilaksanakan selambat lambatnya 3 hari sebelumnya Keraton telah 

bersiap untuk perayaan tersebut. Banyak persiapan yang juga menjadi rangkaian 

acara dari perayaan Malam 1 Suro diluar kirap pada malam nya yang dapat kita 

saksikan dan menarik untuk di ikuti  

Khususnya masalah Kebo Kyai Slamet. Dari memandikan kerbau hingga 

melatih kerbau untuk jalan mengelilingi Keraton sebagai persiapan kirab. 

Sebelum dilatih untuk mengeliligi Keraton kerbau-kerbau itu di mandikan terlebih 

dahulu di kandangnya yang terletak di Alun-Alun Selatan. Dalam memendikan 

kerbau pertama tama kerbau dimasukan kedalam kandangnya dan para abdidalem 

mulai memadikan kerbau dengan air biasa hinga bersih dari lumpur,setelah semua 

kerbau bersih, pintu gerbang kandang di buka dan kerbau digiring untuk 

mengelilingi tembok baluwarti. Sesampainya di dena Keraton kerbau berhenti dan 

di kasih makan, pada saat itu para masyarakat dapat berfoto dan memberi makan 

langsung kepada Kebo Kyai Slamet. Setelah selesai makan kerbau kembali ke 

kandang. Latihan itu dilakukan 2 kali sebelom malam kirab dari H-3, setelah 2 
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hari berturut-turut dilatih sehari sebelum kirab kerbau di istirahakan untuk hari . 

Dan pada hari kirabnya kerbau dimandikan kembali namun pada saat itu air yang 

digunakan untuk memandikan dicampur dengan bungga dan setelah kerbau di 

madikan kali ini kerbau tidak lagi dilatih berkeliling Keraton namun dibawa ke 

kandang nya yang asli dan dari zaman dulu. Disana terdapat beberapa ritual doa 

dan pemberkatan sesajen untuk dibagikan ke warga-warga sekitar yang 

menyaksikan kerbau yang di kandangnya. Disini sesajen dan air kembang sisa 

memandikan kerbau diperebutkan oleh para penonton yang peraya terhadap daya 

prabawa yang ada pada Kebo Kyai Slamet. Hingga sebelum kirab dimulai kerbau-

kerbau itu beristirahat di kandang tersebut. Dan sekitar jam 11 malam kerbau 

tersebut akan dibawa ke depan Keraton untuk persiapan kirab.  

Selain kerba, persiapan persiapan yang bisa kita ikuti adalah pemberian 

sesajen terdap Keraton yang disebut dengan “Chaos Dahar” disini abdidalem 

perempuan melakuan doa didepan Keraton dengan mengunakan sesajen dan 

kemenyan, suasana khusuk dan sacral sangat terasa.  

Dari segi dekorasi pada pagi hari Keraton sudah mulai dihias dengan janur 

dan bendera merah putih sebagai cirikas budaya Jawa dan yang berada di Negara 

Indonesia.  

3.1.9.  Acara Pendukung Kirab Malam 1 Suro 

Selain acara kirab pada malam suro nya ada juga acara acara lain yang turut serta 

memeriahnya serta mendukung acara inti Kirab Malam 1 Suro. Acara pendukung 

dari perayaan Malam 1 Suro diadakan oleh masyarakat sekitar Keraton serta 

Perancangan Media Promosi..., Sri Palgunadi, FSD UMN, 2013



 39 

pererintah kota, yang bertujuan untuk turut memeriahkan perayaan Malam 1 Suro 

serta untuk memperkenalkan budaya local kepada masyarakat umum. Acara 

pendukung tersebut antara lain “Pesona Suro Baluwarti” dan “Festival Suro”. 

Pesona Suro Baluwarti merupakan acara bazar makanan tradisional Solo dan 

pertunjukan kesenian local seperti pawai pakaian adat oleh anak anak, wayang, 

tari, dan teater. Sedangkan festival Suro berisi pameran hasil UKM warga Solo 

dan pertunjukan seni tradisional seperti paduan suara Keraton, wayang orang dan 

tarian. Pesona Suro Baluwarti dimulai dari sebelom kirap pusaka dan festival suro 

diadakan dari hari Kirab hinga setelah kirab. Sehingga rangkaian perayaan Malam 

1 Suro ini dapat kita nikmati tidak hanya disatu hari pada prosesi Kirab Pusaka 

saja namun juga dari sebelum dan sesudah kirab berlangsung dari H-3 hingga H+2 

perayaan kirab.  

3.2. Observasi 

3.2.1. Observasi 

Malam 1 Suro yang diselengaran di Keraton Surakarta merupakan perayaan 

Malam 1 Suro yang paling besar dari perayaan Malam 1 Suro yang dirayakan di 

manapun, sehigga perayaan ini begitu menarik serta unik untuk dikunjungi dan 

dipelajari. Namun karena kurangnya promosi yang mengenalkan masyarakat 

maupun wisatawan sehingga dayatarik dari perayaan Malam 1 Suro menjadi 

berkurang. Apabila dibandingkan dengan tempat pariwisata lain di kota Solo 

seperti wisata arsitektur dan tempat hiburan wisata yang bersifat perayaan budaya 

seperti Malam 1 Suro ini kurang mampu menarik wisatawan padalah wisata 

semacam ini lebim mampu memberikan sensasi yang berbeda dimana kita dapat 
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merasakan secara langsung suatu peningalan sejarah yang masih tetap hidup 

hingga sekarang ini.  

Pada festival ini, perayaan Malam 1 Suro menjadi acara puncak dari “Suro 

Festival “ ini, festival ini merupakan kumpulan dari rangkaian acara Malam 1 

Suro dan pertunjukan budaya. Selama 4 hari festival ini mayoritas acara yang 

terdapat dalam festival ini acara acara budaya beruapa pertunjukan budaya dan 

persiapan kirab untuk kerbau Kyai Slamet, nuansa yang terbentuk dalam acara ini  

Pada saat ini perayaan Malam 1 Suro sudah cukup banyak menarik 

masyarakat di sekitaran Solo Raya, namun dari segi wisatawan masih kurang 

banyak menarik wisatawan untuk menyaksikan perayaan Malam 1 Suro. Dalam 

acara ini pun yang mampu menarik perhatian masyarakat sekitar paling dominan 

hanyalah pada kirab Malam 1 Suronya, sedangkan untuk rangkaian acara dan 

acara pendukung nya kurang begitu mampu menari perhatian masyarakat. Hal ini 

tentunya disebabkan oleh ketidak tahuan masyarakat terhadap rangkaian tersebut. 

Dari H-2 Hinga H+1 sebenarnya banyak rangkaian perayaan yang menarik dan 

bisa di ikuti. Dari permasalahan ini dapat kita lihat bahwa kurang mampunya 

acara-acara rangkaian perayaan Malam 1 Suro ini untuk menarik pengunjung 

adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan rangkaian tersebut. Hal 

ini terbukti dari minimnya infotmasi yang mengkomunikasikan acara tersebut. 

Pada perayaan tahun lalu promosi yang dilakukan hanyalah berupa baliho dan 

billboard yang dipasang pada H-1 sebelum acara dimulai. Sehigga masyarakat 

banyak yang tidak mengetahui adanya acara tersebut. Sehingga 

pengkomunikasian akan rangkaian acara  serta pengumuman akan jadwal acara 
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harus dikomunikasikan dengan lebih balik sehingga masyarakat mengetahui dan 

dapat mengikuti rangkauan acara Malam 1 Suro dengan lebih mendetail sehingga 

mampu mengembagkan pariwisata kota Solo. 

3.2.2. Target Komunikasi  

Target dari komunikasi perayaan Malam 1 suro ini adalah untuk mengenalkan 

rangkaian perayaan Malam 1 Suro kepada wisatawan agar mengetahui dan 

mengenal apa itu perayaan malam 1 suro. Dalam menentukan target market, sudut 

pandang yang mampu memberi spesifikas potensi yang di miliki dari perayaan 

Festival Suro dari segi product, place, dan price 

1. Product (produk) disini yang menjadi produk dari komunikasi ini adalah 

perayaan Malam 1 Suro yang diselengarakan di Keraton Surakarta sebagai 

pusat dari kebudayaan Jawa. Acara ini merupakan suatu bentuk acara dari 

kebudayaan Jawa yang masih erat hubungan nya dengan nilai nilai sejarah 

dan budaya Jawa yang dikandungnya. Sehingga dari analisis ini market yang 

dapat kita ambil adalah masyarakat  dalam tingkat pendidikan menengah dan 

tinggi. Bagi masyarakat tingkat pendidikan tersebut suatu budaya yang 

memiliki nilai sejarah memiliki nilai edukasi yang mampu menjadi daya tarik 

untuk ingin mengetahui dan mengunjungi acara tersebut. Apabila kita melihat 

dari hukum pernawaran pariwisata kita mampu menjadikan ke khasan ini 

sebagai dayatarik yang pariwisata karena merupakan hal yang jarang ditemua 

di manapun.  

2. Place (tempat/ lokasi ) disini lokasi dari acara ini adalah di Keraton Surakarta 

yang terletak di kota Solo, dimana kota Solo terletak di pulau Jawa, lebih 
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khususnya wilayah Solo Raya. Dari data yang diperoleh dari jumlah 

kunjungan wisata ke kota Solo, dapat dilihat bahwa pengunjung kota Solo 

mayoritas adalah wisatawan local dan wisatawan mancanegara terdapat 

diurutan kedua. Potensi wisatawan yang dudah dimiliki oleh kota Solo dapat 

kita gunakan sebagai acuan dalam menentukan sejauh mana cakupan dari 

komunikasi tersebut. Dari potensi wisatawan local yang merupakan mayoritas 

wisatawan yang mengunjugi Solo makan komunikasi yang dilakukan akan 

lebih memfokuskan wisatawan dari wilayah yang tidak terlaku jauh dari 

lokasi wisata yaitu dari pulau Jawa dan wilayah Solo Raya sebagai market 

yang sudah dimiliki pariwisata kota Solo.  

3. Price (biaya) pariwisata merupakan salah satu kebutuhan tersier dari jenis 

kebutuhan berdasarkan tingkat kebutuhan nya. Kebutuhan tersier merupakan 

kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok dan sekunder terpenuhi, 

sehingga orang orang dengan tingkat ekomoni berkecukupan lah yang mampu 

mememuhi kebutuhan tersebut. Ruang lingkup komunikasi yang terfokus 

pada wilayah pulu Jawa dan wilayah Solo Raya maka wisata ini termasuk 

dalam wisata yang tidak memerlukan biaya yang begitu besar karena tidak 

begitu jauh. Pertimbangan tersebut memberikan pertimbangan untuk 

mengambil target  komunikasi wisatawan pada tingkat ekomomi menengah.  

Dari pertimbangan tersebut maka dirumuskan target dari komunikasi Festival 

Suro ini adalah: 
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Demografis :  Usia    :  18 - 40   tahun  

Jenis Kelamin   : laki-laki dan perempuan 

Tingkat Ekonomi  : Kelas menengah dan atas 

Pendidikan   : minimal SMA 

Agama   : Multi 

Psikografis :  Masyarakat yang peduli dan suka dengan kebudayaan baik 

berupa pertunjukan seni budaya maupun upacara adat serta 

masyarakat yang suka melakukan wisata  

Geografis    :Masyarakat di kawasan Solo Raya dan Jawa tengah pada 

khususnya dan wisatawan domestik maupun manca negara 

yang mengunjugi kawasan tersebut. 

3.2.3.  Wawancara  

Dalam meneliti permasalah ini penulis telah melakukan wawancara untuk melihat 

permasalahan ini dari sudut pandang yang  lebih beragam dan majemuk. Dalam 

penelitian ini penulis melihat dari sudut pandang tokoh Agamawan, Pemerhati 

Budaya dan perancang acara Malam 1 Suro.  

Dari sudut pandang Agama islam mengangap perayaan Malam 1 Suro 

merupakan bagian dari suatu budaya yang berbeda dengan Agama sehingga tidak 

bisa kita memandang suatu budaya dari sudut pandang Agama. Dalam Agama 

Islam suro disebut juga bulan Muharam yaitu awal dari penanggalan islam, bagi 

umat islam bulan muharam juga memiliki makna yang dalam seperti halya suro 

dalam tahun Jawa, bulan ini diangap istimewa karena banyak peristiwa-peristiwa 

besar terjadipada bulan ini. Pada dasarnya konsep Suro pada tahun Jawa juga 
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diadopsi dari ajaran Islam karena pada dasarnya Keraton Surakarta berlandaskan 

sariat islam dalam kehidupan nya namun Islam secara Jawa karena telah 

beralkulturasi dengan budaya Jawa, namun pada hakikatnya perayaan Kirab 

Perayaan Malam 1 Suro merupakan momentum untuk mendekatkan diri pada 

Tuhan dengan instrospeksi diri dan memohon doa untuk tahun depan. 

Dari sudut pandang Bp. Petrus Adi seorang agamawan Kristen Dalam 

menyikapi suatu budaya yang terkadang menimbulkan pandangan pandangan 

negatif dari segi Agama adalah kita tidak boleh memandanag suatu budaya 

darisudut pandang agama, kita harus memisahkan antara Agama dan Budaya 

karena duahal tersebut merupakan hal yang berbeda. Dalam melihat suatu budaya 

kita harus melihat lebih dalam dari makna dan manfaat suatu budaya itu 

dilakukan. Suatu budaya yang turun temurun dari nenek moyang kita tentunya 

memiki nilai-nilai positif yang terkandung didalam nya namun karena 

perkembangan zaman yang semakin modern nilai nilai yang terkandung mulai 

tidak dilihat lagi. Sehingga apabila kita suatu budaya yang menimbulkan 

pandangan negatif kita harus kembali lagi melihat hakikat dan manfaat yang akan 

kita terima dari pusaka tersebut. Sebagai contoh pemberian bunga terhadap 

pusaka, bagi orang yang beraliran keras mungkin mengangap itu menyeleweng 

dari namun apabila kita melihat dari sejarah dan hakikatnya bunga disini pada 

zaman dahulu digunakan sebagai sarana untuk mengawetkan serta memberi wangi 

wangian terhadap pusaka tersebut agar tidak rusak dan sebagainya. Dan apabila 

kita melihat suatu adat dari nilai positif yang kita dapat kita akan lebih bisa 

meghargai nilai suatu budaya.  
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Dari sudut pandang pengamat budaya Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si. 

dalam melihat perayaan Malam 1 Suro saat ini sebagai budaya kontenporer 

dimana bukan merupakan budaya yang dibawa dari awal mula berdirinya Keraton. 

Namun kini perayaan Malam 1 Suro menjadi agenda rutin Keraton yang 

dilakukan setiap tahun nya, dan menjadi momentum untuk kembali mengingatkan 

kepada masyarakat terhadap sejarah yang telah kita lalui untuk semakin 

mendekatkan diri dengan Tuhan. Selain permasalahan hakikat dari perayaan 

Malam 1 Suro tersebut, perayaan Malam 1 Suro memiliki makna fungsional 

sebagai momentum untuk sosialisasi antar masyarakat untuk berkumpul dan 

mendekatkan diri pada Tuhan. Dari segi pariwisata perayaan ini juga mampu 

menjadi daya terik yang mampu mengembangkan pariwisata budaya di kota Solo 

3.2.4. Artefak visual 

Perayaan Malam 1 Suro pada tahun lalu dan tahun tahun sebelum nya telah dibuat 

beberapa desain untuk komunikasi, media yang digunakan untuk media 

komunikasi itu berupa Baliho yang terletak di gerbang Keraton dan Spanduk yang 

terletak di sekitaran Keraton sebanya 4 titik.  
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Gambar 3.2 baliho festival suro 

Dari baliho yang sudah ada kita bisa melihat bahwa secara komunikasi 

sudah cukup komunikastif dengan menampilkan susunan acara dari rangkaian 

acara Festival Suro sebagai acara pendukung kirab Malam 1 Suro. Manun disini 

yang menjadi kekurangan adalah baliho ini di pasanag hanya sehari menjelang 

acara tersebuat berlangsung, sehingga kurang mampu mencakup audience yang 

banyak. Dari segi desain, baliho tersebut kurang mampu menampilkan nuasa 

Malam 1 Suro yang otentik dengan nuansa keraton dan budaya Jawa. Sehingga 

visual yang di timbulkan kurang memberi kesan pada pemirsa akan ke khasan dari 

acara tersebut.  
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Gambar 3.3 Spanduk Pesona Suro Baluwarti 

Spanduk pengumuman acara Pesona Suro Baluwarti ini dipasang di 4 titik 

area sepanjang lingkaran tembok baluwarti / atau sekitaran kecamatan Baluwarti. 

Dari segi komunikasi isi dari spanduk ini kurang mampu mengkomunikasikan apa 

isi dari acara tersebut. Sehingga kita tidak mendapat bayangan sedikitpun tentang 

apa yang terdapat dalam acara Pesona Baluwarti. Cara pengkomunikasian 

semacam ini tentunya kurang mampu menarik perhatian pemirsa dan kurang 

manarik untuk di hadiri.  
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3.2.5.  SWOT 

Strenghts : 

- Kerbau Kyai Slamet hanya ada di kota Solo. 

- Perayaan Malam 1 Suro terbesar diadakan di kota Solo. 

- Perayaan Malam 1 Suro merupaka perayaan tahun baru yang berbeda 

dengan perayaan tahun baru yang biasa kita rayakan. 

- Perayaan Malam 1 Suro mampu menjadi wisata budaya yang menarik 

karena kita dapat melihat prosesi adat yang jarang kita temui dizaman 

modern ini. 

- Perayaan Malam 1 Suro merupakan perayaan yang unik dan banyak 

mengandung nilai nilai filosofi yang kuat. 

Weakness : 

- Publikasi terhadap rangkaian Perayaan Malam 1 Suro kurang. 

- Pengetahuan masyarakat akan Rangkaian Malam 1 Suro menjadi kurang 

karena publikasi nya kurang. 

- Perayaan Malam 1 Suro kurang mampu mendatangkan wisatawan. 

- Antusias masyarakat hanya terfokus pada jalan nya Kirab Pusaka 

Opportunities : 

- Perayaan Malam 1 Suro berpotensi menjadi daya tarik wisata kota Solo. 

- Dengan mengkomunikasikan rangkaian Perayaan Malam 1 Suro maka 

perhatian masyarakat tidak hanya terfokus pada kirab pusaka.  
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- Dengan mengkomunikasikan rangkaian Perayaan Malam 1 Suro 

Pariwisata kota Solo semakin berkembang. 

Threats : 

- Membutuhkan dana yang besar untuk mengkomunikasikan rangkaian 

Perayaan Malam 1 Suro secara keseluruhan. 

- Membutuhkan persiapan yang semakin besar untuk pengamanan dan 

ketertib. 
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