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WIWIT, SEBUAH TRADISI MENJELANG PANEN PADI 

 

A. PENDAHULUAN 

Sebagai daerah pertanian yang subur, pada zamannya 

Indonesia dikenal sebagai negara agararis. Dari sekian banyak 

hasil pertanian, masyarakat Indonesia menempatkan tanaman padi 

sebagai sumber pangan yang utama. Tanaman dengan nama latin 

Oryza sativa ini masih menjadi sumber karbohidrat favorit 

kebanyakan bangsa ini. Pulau Jawa sebagai pulau paling padat 

penduduknya lantaran tanahnya yang subur menjadi salah satu 

sentra penghasil padi. Di tengah masyarakat Jawa, padi 

merupakan makanan simbol kemakmuran pada masanya.  

Dulu makanan pokok seperti jagung, ketela, ubi dan lain–lain 

merupakan makanan kaum rakyat jelata. Sedangkan nasi, 

merupakan makanan “istimewa”. Seiring perkembangan zaman, 

kini nasi tak lagi menjadi barang mahal, berkat perputaran siklus 

proses sosial kemasyarakatan, di mana banyak petani yang 

menanam padi, semua orang bisa menikmati beras dengan ragam 

kualitas dan jenisnya. Apalagi Indonesia dengan para petaninya 

mampu meraih swasembada beras.  

Bagi masyarakat Jawa seperti di daerah Yogyakarta, padi 

merupakan tanaman yang menjadi penghidupan para petani. 

Petani Jawa khususnya yang menanam padi menempatkan 

tanaman padi sebagai sumber rezeki dan kehidupan selain sebagai 

pemuas kebutuhan makan. Sebagai wujud syukur menjelang 

panen dengan harapan panen padi  yang melimpah, terdapat 

tradisi  Wiwit atau Wiwitan. 

http://www.jalanjogja.com/wp-content/uploads/2012/11/tradisi-wiwit2.jpg
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B. PENGERTIAN WIWIT/WIWITAN 

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun ( dari nenek 

moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Wiwit adalah 

tradisi leluhur keluarga petani, yang dilaksanakan menjelang panen 

atau di awal musim panen padi. Secara etimologi wiwit artinya 

memulai, maksudnya memulai panen. Disebut sebagai ‘wiwitan’ 

karena arti ‘wiwit’ adalah „mulai‟, jadi memulai memotong padi 

sebelum panen diselenggarakan. 

Sejatinya wiwit bermakna ungkapan doa dan syukur atas 

limpahan hasil panen yang telah diberikan oleh Tuhan Sang Rabbi 

Illahi (SRI). Dari kaca mata yang berbeda, dari sisi sosiologis dalam 

prosesi wiwit terdapat interaksi sosial. Wiwit merupakan simbol 

hubungan yang harmonis sebagai wujud interaksi sosial antara 

para petani, serta hubungan keselarasan antara petani pemilik 

lahan dengan alam yang telah menyediakan dan mencukupi 

kebutuhan petani padi. Hal yang sama juga bisa dilihat dalam 

konteks orang Jawa memaknai tradisi wiwit sebagai wujud 

terimakasih dan wujud syukur kepada bumi sebagai sedulur sikep 

dan Dewi Sri ( Dewi Padi ) yang telah menumbuhkan padi yang 

ditanam sebelum panen.  

Dewi Sri (  Sinansari ) sendiri merupakan tokoh dalam 

kepercayaan umat Hindu / Jawa yang dipercaya memberikan 

kenikmatan berupa tanaman padi / beras, dikenal dengan Dewi 

Padi. Maka tak heran jika terdapat varietas padi, merk kemasan 

beras, nama usaha penggilingan padi maupun usaha dagang toko 

sembako memberi nama dengan “ SRI” atau “Dewi Sri”. SRI sendiri 

bisa dimaknai sebagai “Sang Rabbi Illahi”, sehingga niat untuk 

memanjatkan wujud syukur atas limpahan nikmat panen padi yang 

sudah di depan mata tetap lurus, hanya untuk Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Yang disebut bumi adalah sedulur sikep bagi orang Jawa 

karena bumi dianggap sebagai saudara manusia yang harus 
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dihormati dan dijaga kelestariannya untuk kehidupan. Dalam tradisi 

Jawa, konsep meminta kepada sedulur sikep tidak ada atau tidak 

sopan, kepada sedulur sikep kita harus memberi sekaligus 

menerima, bukan meminta. Jika hormat kita berkurang kepada 

bumi, atau kita tidak menjaga kelestarian alam, maka bumi akan 

memberi balasan dengan situasi yang buruk yang disebut 

pagebluk, ditandai dengan hasil panen yang buruk, padi tidak berisi 

( gabug )  kekeringan, cuaca tak menentu, dll. 

 Tradisi Wiwit merupakan wujud kebudayaan turun temurun 

leluhur masyarakat Jawa. Wiwit adalah adalah tradisi petani yang 

diadakan menjelang panen padi saat bulir padi menguning dan siap 

panen ( Jawa : mekatak ). Dalam tradisi wiwit terdapat ubarampe ( 

perlengkapan ) yang harus disiapkan ( biasa disebut sesaji / sajen). 

Sesaji atau orang Jawa menyebutnya dengan sajen adalah sarana 

/ perlengkapan yang ditujukan dalam rangka permohonan kepada 

Sang Pencipta Yang Maha Pemberi atas dasar kepercayaan 

kepada “Yang Berkuasa“ di tempat tersebut atau “Yang Menjaga”  

dan yang menguasai daerah tersebut. 

 Sedangkan menurut R.Suwardanijaya (2009), bagi kita 

sebagai makhluk yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, sebenarnya ada hubungan dan interaksi antara Kula  ( 

Saya, manusia), Alam Donya ( Dunia) dan Allah. Hubungan 

tersebut diwujudkan oleh masyarakat Jawa dengan sarana / 

perlengkapan berupa sesaji tersebut. Sehingga orang – orang 

memperbanyak sesaji sebagai salah satu sarana penghubung 

kepada Sang Pangeran yang tidak terlihat mata ( ghaib). Dengan 

kata lain, sesaji bertujuan untuk memohon pertolongan supaya apa 

yang diharapkan lancar  dan berhasil tanpa ada gangguan maupun 

hambatan. 
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C. UBARAMPE/SESAJI DAN WAKTU PELAKSANAAN WIWIT 

 Sarana / sesaji tersebut pun berbeda – beda tergantung 

tujuannya untuk apa. Dalam hal wiwit ini, sesaji / persembahan 

kepada Yang Maha Kuasa berbeda dengan sesaji dalam gamelan, 

prosesi pernikahan, dll. Adapun wujud sesaji antara lain berwujud 

tumpeng, nasi, jenang ( bubur ), jajan pasar, makanan kecil, buah – 

buahan, bahkan binatang ternak. Sesaji dalam tradisi wiwit berupa 

makanan dan lauk pauk serta ubarampe lainnya yang ditujukan 

kepada Dewi Sri.  Prosesi wiwit biasanya diawali dengan 

membuat sesaji yang nantinya dibawa ke sawah yang siap panen. 

Berikut ubarampe/sesaji didominasi oleh makanan antara lain : 

  

1. Nasi Gudhangan Bumbu Megono 

Nasi dicampur gudhangan bumbu megono (campuran sayur-

sayuran yang direbus)  yang dibumbui. Sayur- sayurannya  terdiri 

dari kacang panjang, wortel, kubis, bayam, kangkung dan tauge. 

Sedangkan bumbu megono terdiri dari parutan kelapa muda, cabai, 

bawang merah, bawang putih, garam, terese ( campuran petai dan 

rese), dan sedikit gula, serta ikan asin/ gereh/teri. Bumbu – bumbu 

tersebut dihaluskan, dibungkus daun pisang kemudian dikukus. 

Setelah matang, bumbu dicampurkan dengan sayur rebus tadi. 

Gudhang adalah tempat menaruh beraneka barang, sehingga 

karena banyaknya sayur dan bumbu, maka disebut dengan 

gudhangan. Ada sebagian nasi yang dibentuk menjadi tumpeng / 

gunungan. Tumpeng bermakna tumekaning penggayuh, yang 

artinya keinginan yang ingin diraih. Tumpeng berbentuk kerucut / 

piramida, dengan puncak seperti gunung. Hal ini bermakna 

keinginan yang memuncak/tinggi tadi yang harus diraih. 

   

2. Lauknya terdiri dari telur rebus dan gereh ( ikan asin atau teri). 

Biasanya nasi gudhangan dan lauk ditempatkan pada suatu wadah 
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/ bejana yang disebut dengan basi. Kemudian ditutup dengan daun 

pisang.  

  

3. Sambel Gepeng, merupakan campuran kacang tholo (kacang 

tanaman lembayung) yang digoreng, kemudian dihaluskan 

bersama kencur dan sedikit gula jawa. Sambel Gepeng 

ditempatkan dalam wadah bernama suru (dari daun pisang). 

 

4. Ubarampe lainnya yaitu dedak ( bubuk kulit padi sisa hasil 

penggilingan padi yang masih kasar dan biasanya dimanfaatkan 

untuk ternak ), cabai merah, bawang merah dan bawang putih serta 

uang receh yang ditempatkan dalam bathok ( tempurung kelapa).  

 

5. Keris yang terbuat dari cabai merah panjang, bawang putih, telur 

rebus. Bahan – bahan tersebut disusun dan ditusuk menggunakan 

lidi sedemikian rupa sehingga menyerupai keris. Lebih mirip 

dengan sate cabai, bawang putih dan telur. Keris tersebut 

diletakkan jadi satu dengan nasi gudhangan. 

 

6. Dedaunan yang teridiri dari daun  pulutan, daun turi, daun janur 

kuning ( daun kelapa), daun salak, daun dadap sirep. Dedaunan 

tersebut diuntai/diikat jadi satu seperti untaian bunga. 

 

7. Jadah jenang ( makanan khas terbuat dari ketan). 

 

8. Kembang setaman ( mawar merah, mawar putih, kenangan, melati, 

kanthil) 

 

9. Kemenyan, cempol ( serabut kelapa), korek api. 

 

10.  Air dadap sirep yang ditempatkan dalam kendhi. 
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11. Untuk sawah plungguh ( sawah milik Kas Desa/Kelurahan yang 

dikelola oleh perangkat desa/pamong/dukuh, Carik ( Sekretaris 

Desa) dan Kepala Desa / Lurah, biasanya ditambah dengan tukon 

pasar yaitu makanan seperti buah- buahan misal pisang, jambu, 

salak atau yang lainnya dan makanan kecil/snack. Selain itu nasi 

ditambah sega gurih (nasi uduk ) dan ingkung ( olahan daging 

ayam). Dalam kembang setaman ditambah injet.  

 

Waktu Pelaksanaan Wiwit 

 Wiwit biasanya diselenggarakan menjelang panen padi saat 

sore hari ( sebelum petang). Jadi, ketika hari ini wiwit dilaksanakan, 

keesokan harinya atau beberapa hari kemudian padi dipanen. 

Namun, seiring perkembangan pola perilaku masyarakat karena 

kepraktisannya, tradisi wiwit sering dibarengkan dengan beberapa 

saat sebelum panen.  

 

D. PROSESI WIWIT 

Ubarampe yang telah disiapkan dibawa ke sawah. 

Rombongan keluarga petani dan anak – anak biasanya 

mendominasi dan ikut serta dalam wiwit. Biasanya dipilih tempat 

dipinggir sawah/di pinggir batas sawah (Jawa : galengan). 

Beberapa tanaman padi dibuka untuk menempatkan ubarampe dan 

ada yang dijadikan satu. Di sini terdapat prosesi kenduri dalam 

skala kecil. Kenduri diartikan kekendelan ingkang diudhari 

(keberanian yang dibuka, disampaikan). Pemilik sawah duduk 

bersila atau lenggah kenduri ( duduk bersila, posisi duduk saat 

prosesi kenduri dan berdoa). 
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 Kemudian dipanjatkan doa atau mantra. Penulis menemukan 

mantra / doa yang dipanjatkan dalam prosesi wiwit sekaligus diiringi 

dengan membakar kemenyan dan kemudian kemenyan tersebut 

diletakkan di atas serabut kelapa.   

 

Amit pasang paliman tabik, 

Ilo-ilo dino linepatno saking siku Gusti kang hakaryo bhawono 

Danyang Sri Semara Bumi kang mbaureksi sabin … (nama sawah 

atau desa) 

Mbok Dewi Sri pepitu, Kang lumpuh gendongen, kang wuto 

tuntunen, kulo aturi nglempak saklebeting sabin, ingak sampun kulo 

ancer-anceri sak pucuking blarak. 

Sak sampunipun nglempak, kulo caosi daharan ngabekti; sekul 

petak gandha arum, gereh pethek sambel gepeng, untub-untub lan 

sak panunggalanipun. Gandeng anggen kulo titip wiji gugut sewu, 

wonten ing tegal kabenteran sampun wancinipun sepuh, badhe 

kulo boyong wonten soko domas bale kencono. 

Kaki markukuhan, Nyai markukuhan, kukuhana kang dadi rejekiku. 

Nyai pakeh lan kaki Pakeh, akehono kang dadi rejekiku, yen ana 

kekurangane, tukuo neng pasar dieng, lan seksenono ing dino … 

(nama hari) minggu legi punika. 

Kemenyan yang dibakar, tentunya dipandang sebagai 

rangkaian prosesi dalam wiwit itu. Dalam menjalankan “ritual” ini 

harus bisa meluruskan niat bahwa membakar kemenyan tidak 

ditujukan kepada arwah/ danyang yang mbaurekso ( menguasai) di 

http://killdblog.files.wordpress.com/2013/10/img_3159.jpg
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sawah tersebut ( atau Dewi Sri). Ini adalah wujud wewangian untuk 

menambah nilai kesakralan dalam tradisi wiwit dan sesuatu yang 

wangi tentunya sedap dirasakan. Meskipun dalam mantra atau doa 

tersebut disebutkan ada kata “danyang”. Dalam ajaran agama 

tentunya kita tidak diperbolehkan berdoa kepada selain Tuhan 

Yang Maha Esa. Alangkah lebih baiknya jika berdoa sesuai dengan 

tuntunan dan ajaran agama supaya kita tidak keluar dari nilai – nilai 

agama tanpa mengurangi nilai / makna dalam prosesi pelestarian 

tradisi wiwit. 

Setelah memanjatkan doa, tanaman padi disiram air kendhi 

yang dicampur daun dari pohon dadap sirep sebagai simbol untuk 

menenangkan hati dan pikiran setelah sekian lama berjuang 

menumbuhkan padi. Rep kedhep dadap sirep. Juga menyebar 

beberapa makanan ke tengah sawah. sebagian nasi gudhangan 

dan lauk diambil kemudian ditempatkan dalam wadah/dibungkus  

dari daun pisang atau dipincuk sebanyak empat buah.Bungkusan 

empat bungkusan hidangan yang akan ditaruh di empat sudut 

sawah, itu adalah simbol kiblat papat siji pancer; kakang kawah, adi 

ari-ari, getih, lan puser, kang nyawiji dadi siij. 

Setelah itu, beberapa helai padi dipotong dengan ani-ani 

untuk dibawa pulang. Biasanya potongan padi tadi digantung di 

atas pintu. Nasi gudhangan dan lainnya pun dibagi-bagikan ke 

rombongan keluarga petani yang ikut tadi beserta anak – anak 

yang ikut serta dalam wiwit. Piring daun pisang menjadi wadah 

untuk tempat nasi gudhangan. Secara bersama – sama menikmati 

hidangan wiwit di pematang sawah. 

 

E. PENUTUP 

Nilai – nilai yang terkandung dalam tradisi wiwit 

   

Di sinilah muncul nilai–nilai kesederhanaan dan 

kekeluargaan. Tidak ada pembedaan wadah dalam menyantap 
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nasi gudhangan, tidak ada sekat mana itu pemilik sawah atau 

buruh tani, semua membaur. Menikmati rezeki pemberian Sang 

Rabbi Illahi dengan perantara pemilik sawah atau petani. Proses 

interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan  alam sebagai 

sedulur sikep dan manusia dengan SRI - Sang Rabbi Illahi terjalin 

dan saling berkaitan satu sama lain.  

Pada sisi inilah terkandung local wisdom atau kearifan local 

dari Upacara Wiwit, yang pada intinya mengajarkan bahwa hasil 

panen tidak pantas dinikmati seorang diri. Bahwa kelimpahan 

sebaiknya juga dapat dinikmati oleh orang lain (tetangga). 

Kelimpahan (seperti panen padi) yang dinikmati sendirian bagi 

masyarakat Jawa masa lalu dianggap saru, tidak pantas. 

Tradisi wiwit ini sungguh menggambarkan wujud terima 

kasih dan wujud syukur petani terhadap  segala nikmat, salah 

satunya padi yang menguning dan siap panen. Wujud syukur 

tersebut disampaikan melalui sedekah terhadap alam dan manusia. 

Proses berdoa sebelum memulai acara, berdoa sebelum makan, 

dan pembagian nasi gudhangan kepada yang lain dimaknai bahwa 

segala sesuatunya, harus diiringi dengan usaha. Setelah berusaha, 

maka kita berdoa dan serahkan kepada Sang Pencipta. Tak lupa 

dengan manusia yang lain bahwa sejatinya apa yang Tuhan telah 

berikan kepada kita, ada milik/rezeki atau bagian orang lain yang 

membutuhkan. Wujud amalan berbagi rezeki melalui sedekah, 

tentu merupakan amalan yang lebih dari sekedar wujud pelestarian 

budaya saja. Di sinilah dari kaca mata budaya, melestarikan tradisi 

wiwit yang berkembang di Suku Jawa khususnya para petani penuh 

makna dan  ternyata sejalan dengan nilai – nilai religius.  Tentunya 

jika diniatkan dan berdoa hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

 

 

 



131312146 ANDRI AFRIYANTO AN2013 UWMY 

10 
Wiwit, Sebuah Tradisi Menjelang Panen Padi 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Sugono, Dendy, dkk. 2008.Kamus Bahasa Indonesia.Jakarta : Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.  

Hasil Wawancara dengan Ibu Penulis, Ibu Siti Marsiyah, Sabtu, 2 

November 2013 

Artikel: 

TN. 2013. Ritual Wiwitan. http://killtheblog.com/2013/10/01/ritual-wiwitan/ 

01112013-10.30 

A. Sartono. Upacara Wiwid di Tembi yang Menandai Awal Panen 

Padi.http://www.tembi.net - Rumah Sejarah dan Budaya   

R.Suwardanijaya. 2009. Bab Sajen. 

http://suwardanijaya.files.wordpress.com/2009/babsajen 

TN. 2012. Tradisi Wiwit Jelang Panen. http://www.jalanjogja.com/tradisi-

wiwit-jelang-panen/ 

 


