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Kawasan Muria yang terdiri dari hutan, sungai, lembah, 
jurang, tetumbuhan, satwa dan keragaman hayatinya telah 
menjadi ekosistem yang acap kali tidak bisa dipahami oleh 

manusia. Termasuk di dalamnya, interaksi kehidupan masyarakat 
dan aktivitas berkebudayaan masyarakat lokal yang telah 
membentuk keselarasan manusia  dalam berharmonisasi dengan 
alam. 

Hanya individu dan sekompok orang yang tidak bisa memahami 
alur kehidupan alam telah mencoba untuk ‘menguasai’ alam 
dengan cara mengeksploitasi dan berperilaku hedonis, bentuknya 
bisa macam-macam, misalnya dengan cara vandalisme, 
menuliskan nama diri, kelompoknya dalam guratan pohon atau 
batu alam yang tersebar di Muria, atau yang lebih parah adalah 
pengambilan air, pasir, satwa dan penebangan pohon di kawasan 
lindung Muria.  

Dalam berbagai aktivitasnya, Muria Research Center (MRC) 
Indonesia mencoba memberikan kontribusi dalam upaya 
pelestarian dan penyelamatan kondisi sosial, ekonomi, budaya 
dan keanekaragaman hayati di Kawasan Muria, khususnya pada 
masyarakat lokal yang hidup bersentuhan langsung dengan hutan 
Muria. 

Faktual inilah salah satu penarik yang membuat kami merasa 
‘perlu’ dan terpanggil untuk mendokumentasikan dalam 
bentuk tulisan. Tulisan dari lapangan ini sifatnya bukan untuk 
pembenaran dan memberikan kesan hanya sekedar wira-wiri, 
naik-turun gunung saja tetapi lebih untuk merealisasikan yang 
‘katanya-katanya’ sehingga menjadi narasi yang setidaknya bisa 
dijadikan bahan bacaan dalam berinteraksi di ruang diskusi.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak 
yang telah membantu terlaksananya Jelajah Muria, khususnya 
PMPH (Paguyuban Pelindung Hutan Muria) dan pendamping tim 
serta kawan-kawan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, 
yang telah membantu melengkapi buku ini.    

Pengantar
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Harapan terdalam, Buku Jelajah Muria: Catatan Perjalanan 
Memahami Muria ini bisa memberikan informasi, pencerahan 
dan penafsiran yang berbeda serta kritis bagi seluruh pembaca 
serta masukan bagi pembuat keputusan.  

Lereng Muria, April 2013
Mochamad Widjanarko
Direktur Muria Research Center (MRC) Indonesia
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Saya mengenal Pegunungan Muria baru sekitar pertengahan 
tahun 2010, saat menjadi relawan di  Muria Research 
Center (MRC) Indonesia. Sebelum itu, cuma sosok Sunan 
Muria yang berada di Desa Colo, itulah Muria bagi saya.

Fenomenologi, sebuah ilmu tentang sebuah fenomena 
didalamnya sebuah metode, sebuah cara berpikir dan pikiran. 
Bahkan terkadang mengenggam sebuah kepastian atas apa yang 
dipikirkannya. Alam semesta ini, termasuk Muria merupakan 
sebuah obyek pikiran, yang gejalanya atau mempunyai fenomena 
dan kerap kita lupa memandangnya, dan kita cuma lihat seadanya 
saja.

Jelajah Muria, bagi saya adalah sebuah pembenaran dari 
imajinasi tentang Muria dan keberadaannya. Imajinasi yang 
mengajarkan segala-galanya, dari sebuah perjalanan panjang 
yang banyak melihat. 

Imajinasi tentang sebuah air dan pepohonan besar. Waktu masih 
Sekoalah Dasar (SD) yang masih teringat adalah pepohonan 
mempunyai fungsi menapis angin, menapis kebisingan, mencegah 
abrasi dan erosi, menyimpan air, menjernihkan air, memberikan 
keteduhan dan kesejukan, serta menjaga habitat burung, kupu-
kupu, dan berbagai serangga dan tak kalah bahwa pepohonan itu 
dapat mempersubur tanah.

Ketika perjalanan Jelajah Muria semua imajinasi dengan latar 
(manusia) Muria, seperti ketika saya menyusuri setiap ingatan-
ingatan atas hidup yang orang-orang yang berada dan tinggal di 
Muria. Bahkan imajinasi tersebut sampai pada ranah kebudayaan. 
Kebudayaan yang merupakan suatu sistem gagasan yang memuat 
antara sistem nilai yang mengatur hubungan timbal balik dengan 
lingkungan: sosial, alam, adikodrati/supra natural.

Melihat pengertian tersebut, hal yang paling penting dalam 
kebudayaan masyarakat yang tinggal di lereng Muria adalah 
keseimbangan. Ada beberapa masyarakat yang bisa menjadi 
contoh, masyarakat Desa Colo, diajar bukan untuk menguasai 

Imajinasi tentang Muria
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alam tapi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan alam, 
Trimo (63) harus bolak balik mengambil Parijoto (tanaman 
yang dipercaya di wisata religi Sunan Muria bisa memberi 
berkah) hanya untuk memenuhi kebutuhan para peziarah yang 
mengingikannya. Trimo juga membuat menanam Parijoto dan di 
budidayakan untuk hal tersebut.  Beda dengan sebelum keadaan 
peziarah masih sedikit, tak ada budidaya Parijoto, Trimo harus 
naik turun gunung untuk mencari tumbuhan tersebut. Dengan 
penyesuaian diri dengan alam dan kebutuhan akhirnya muncul 
ide pembudidayaan Parijoto di daerah setempat.

Sedangkan Desa Rahtawu, dalam imajinasi saya saat Jelajah 
Muria adalah sebuah desa di Lereng Pegunungan Muria yang kental 
dengan selamatan, sesaji, membaca mantra dan doa-doa, peziarah 
yang datang ke petilasan-petilasan, besemedi dan berpuasa yang 
berpangkal pada sistem kepercayaan kejawen. Kalau masih ada 
itu masyarakat akan merasakan keselarasan kosmo yang terjaga. 
Masyarakat asli berkerja dengan menggantungkan diri pada 
alam, bercocok taman walaupun sebagian ada yang merantau dan 
bekerja di kota.

Selain Desa Rahtawu dan Desa Colo, tim Jelajah Muria juga 
beradaptasi dibeberapa desa lainnya, yaitu: Desa Tempur, Desa 
Gunungsari, Desa Plukaran (Dukuh Mbeji). Keadaan masyarakat 
hampir sama, menggantungkan diri pada alam, menyesuaikan 
diri dengan keadadan alam pada daerah masing-masing dan 
kekuatan-kekuatan (kepercayaan/gaib) yang ada disekelilingnya.

Menjejaki Puncak
Tak cuma mengamati sosial, budaya dan keadaan masyarakat 

dilereng Muria tapi juga melakukan pendakian dibeberapa 
gunung yang ada di Pegunungan Muria. Gunung Termulus, 
Gunung Palombo, Gunung Argo Jimbangan, Gunung Candi Angin 
Lor dan Kidul, Gunung Gajah Mungkur, Abiyoso, Gunung Natas 
Angin, Gunung Kelir, dan Gunung Argo Piloso. Beberapa gunung 
yang ternikmati dalam Jelajah Muria.

Mendaki sebuah gunung itu perlu perjuangan. Pendakian yang 
pertama dalam jelajah muria yaitu Gunung Termulus, yang berada 
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di wilayah Kabupaten Pati. Dengan membawa tas ransel yang 
berat berisi perbekalan diatas gunung, kami mendaki Gunung 
Termulus 1.553 mdpl. Bergegas dari tempat singgah sekitar pukul 
6 pagi menuju perjalanan. Banyak sekali yang bisa kita lihat dan 
saksikan, mulai kicau burung dan bermacam-macam tumbuhan, 
bahkan kotoran macan.

Banyak tumbuhan yang sengaja ditanam di tegalan dan di 
pekarangan rumah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, jika 
lebih bisa dijual untuk kebutuhan yang mendesak. Contohnya, 
cabe rawit, polosari dan kuyit. Serta tanaman keras sebagai 
tanaman perdagangan. Seperti kopi, jagung, ketela pohon, dan 
pohon-pohonan yang bisa menghasilkan untuk mencukupi 
kehidupan sehari-hari.

Selain itu juga faunanya, setiap perjalanan banyak ditemui 
berbagai jenis satwa yang menguntungkan dan merugikan. Jenis 
satwa tersebut antara lain beberapa jenis ular, berbagai jenis 
burung terutama burung elang, babi hutan, tupai, kera, dan satwa 
lainnya.

Perjalanan yang mengesankan dan selalu membawa 
kenangan. Tugas seorang penjelajah adalah bercerita, selain itu 
mengungkapkan sejarah, realitas sosial dan keadaan yang ada 
saat menjelajah, tulisan ini mejadi salah satu tugas yang tak 
berhukum bagi saya pribadi. Semoga bermanfaat.

Bumi Muria, April 2013
Imam Khanafi, koordinator Jelajah Muria
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Muria, atau orang lebih mengenal sebagai pegunungan 
Muria hari ini tidak lebih sebuah lanskap di bagian 
utara-tengah pulau Jawa.  Diskursus mengenai Muria 
yang paling gempita adalah bakal di jadikannya lokasi 

PLTN yang berbatasan langsung dengan laut Jawa menghadap 
pulau Mandalika, Jepara. Namun diskursus mengenai Muria 
sendiri telah hadir dalam ber-ragam makna sepanjang rentang 
peradaban yang berkembang di kawasan Muria itu sendiri. Sejarah 
tentang Muria sendiri sangat sedikit di tulis. Sehingga beberapa 
teks yang berhubungan langusng dengan Muria memang jarang 
ditemukan. 

Geografis administrasi Muria hari ini memang “terbagi” atas 
tiga (3) wilayah administratif yaitu Jepara, Pati dan Kudus. Jika 
kita mendekati dari sudut pandang lain, misalnya geologi maka 
peta geografi ini tidaklah sama dengan peta administrasi. Sebagai 
sebuah kawasan, yang di yakini sebagai formasi pegunungan, 
maka Muria memiliki bentang yang berbeda dengan kawasan 
di daerah bawah pegunungan tersebut. Beberapa pendapat 
meyakini bahwa sejarah geologis Muria, merupakan sebuah 
lanskap yang terpisah dengan Pulau Jawa. Muria adalah sebuah 
pulau tersendiri dengan selat yang memisahkan. 

Pendekatan geologi sebagai salah satu alat konstruksi sejarah 
memang memungkinkan untuk mengetahui bagaimana sebuah 
peradaban di suatu kawasan dapat terbentuk, berkembang dan 
berubah. Era kerajaan Airlangga, sebagai suatu “tetenger” zaman, 
rentang abad X-XI, lanskap pulau Jawa berbeda dengan sekarang. 
Saat itu, diyakini Sungai Bengawan Solo bermuara tepat  berada 
di depan pulau Madura (bukan di Ujung Pangkah saat ini). 

Transendesi Muria;
Kekosongan Teks Tentang Muria
Oleh Stefanus

Prolog 
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Sedangkan Jawa bagian tengah terdapat Pulau Muryo (Muria) dan 
muara Sungai Lusi dan Tuntang tepat bermuara di depan pulau 
tersebut dengan formasi selat1. Fenomena alam yang membuat 
Pulau Muryo menyatu dengan daratan Jawa kuat di duga karena 
sedimentasi2 yang tinggi oleh aliran Sungai Lusi dan Tuntang.

Mengacu pada sejarah geologi kawasan Muria yang notabene di 
ukur dari era saat ini hanya berjarak satu millennium kebelakang 
(Era kerajaan Airlangga), maka tidak heran jika peradaban saat 
ini yang linier dengan peta administratif yaitu Jepara, Kudus 
dan Pati merupakan formasi lanskap yang relative muda. Muria 
Sendiri sebagai sebuah lanskap memungkinkan untuk memiliki 
peradabannya sendiri. Meskipun peradaban Muria pada kurun 
waktu itu juga dipengaruhi oleh daratan utama (Jawa). Jika 
kita “memanjangkan” pita periodisasi secara geologis, misalnya 
pada dua atau tiga millennium sebelumnya, maka akan terlihat 
bagaimana lanskap geografi sangat menentukan suatu peradaban 
itu muncul, khususnya di kawasan Muria. 

Muria sebagai sebuah lanskap peradaban, sangat memungkinkan 
memiliki corak yang kompleks, memiliki peradaban pegunungan 
sekaligus pesisiran. Jepara, sebagai peradaban yang relative 
menyatu dengan lanskap Muria, memungkinkan sebagai peradaban 
yang relative orisinil hasil peradaban Muria pesisir itu sendiri. 
Meskipun Jepara yang dimaksud bukan eksak berlokasi di Jepara 
saat ini. Hal ini bisa diduga dengan keberadaan Benteng Portugis 
di Ujung Watu – Jepara yang persis merupakan pertemuan pesisir 
dengan kaki pegunungan Muria. Sedangkan Pati dan Kudus hari ini 
merupakan peradaban yang terbentuk relative muda dimana hal 
ini merujuk pada risalah pembangunan Jalan Post oleh Daendels 

1. Lihat HJ De Graaf dan Th G Pigeaud. Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari 
Majapahit ke Mataram. Grafiti Press.1985; Denys Lombard. Nusa Jawa: Silang Budaya, 
Kajian Sejarah Terpadu (A & B). Penerbit Gramedia, Jakarta.1996

2. Mengenai sedimentasi yang kuat pada daerah perairan tertutup (istilah oseoanografi), 
lihat tentang fenomena Segara Anakan Cilacap (Pantai Selatan Jawa) dengan dua sungai 
besar yang bermuara di Segara Anakan. Sedimentasi di Segara Anakan dihasilkan oleh 
aliran Suangai Citandui dan Serayu, sehingga dikhawathirkan kelak akan menghilangkan 
Segara Anakan dan menyatukan Pulau Nusa Kambangan dengan daratan Jawa. Fenomena 
sedimentasi dan perubahan alur muara sungai merupakan fenomena oseanografi yang 
lazim dikenal dengan efek coriolis sehingga memunginkan kecenderungan aliran muara 
sungai berbelok ketika bertemu dengan perairan.
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(1808-1811). Hal ini karena, sebelum adanya ruas Jalan Post yang 
dibangun oleh Daendels, pola pergerakan manusia di daratan 
Jawa berorientasi Utara-Selatan searah dengan aliran sungai yang 
bermuara di laut Jawa. Sedangkan setelah pembangunan jalan 
post oleh Daendels, maka orientasi pergerakan manusia di Jawa 
semakin cenderung arah Timur-Barat3, demikian pula dengan 
perkembangan peradaban (kota di Jawa)4

Terdapat hal yang menarik dalam buku karangan Pramoedya 
Ananta Toer;5  “Sedang waktu menggarap ruas Demak-Kudus 
memotong semenanjung Muria/Jepara, para pekerja berkaparan 
dalam meninggikan tanah di rawa-rawa Karanganyar, baik karena 
kelelahan, perlakuan keras, maupun malaria yang berabad 
menghantui Karanganyar. Malahan semasa mengerjakan ruas 
ini, rawa-rawa Karanganyar sebagian merupakan tepian laut 
yang menjorok ke darat, lingkungan alam yang cocok jadi habitat 
buaya….. sejumlah besar sungai pantai kecil-mengecil mengadang 
para pekerja. Bahkan Demak dibelah Kali Tuntang yang sedang-
sedang saja. Kendala lain, sebagian lokasi merupakan laut 
pedalaman, atau teluk-teluk dangkal, sehingga harus dilakukan 
pengurukan. Daendels pun memutar otak, mencari strategi dalam 
menghadapi medan genangan air, untuk pembangunan jalan raya 
ini. Ia lalu memerintahkan penggalian kanal di utara jalan raya, 
bukan saja untuk mendapatkan tanah urukan, tetapi juga untuk 
menghubungkan Kali Serang di timur dan Kali Tuntang di barat.  
Daendels boleh bangga, karena mengeringkan sekitar 36.000 bau 
rawa dan diubah menjadi sawah…… Meski demikian, banjir dan 
air genangan tetap mengancam wilayah rendah ini, baik selama 
dan setelah Daendels.

Memang, melihat risalah secara geologis pada rujukan-rujukan 
diatas, tidak ada yang secara eksplisit menyinggung tentang 

3. Thesis. Stefanus. Pemerintah Kolonial, Kelompok Etnis Eropa, China, Bumiputera 
dan Perebutan Makna Kota Semarang Periode 1870 – 1940. Unika Soegijapranata 
Semarang.2012

4. Laporan Jurnalistik Kompas. 2008. Ekspedisi Anjer-Panaroekan 200 Tahun Anjer-
Panaroekan, Jalan (Untuk) Perubahan. Kompas-Penerbit Buku. Jakarta.

5. Pramoedya Ananta Toer. 2007. Jalan Raya Pos Jalan Daendels. Lentera Dipantara. 
Jakarta lihat juga Peter J.M. Nas and Pratiwo. 2001. Java and De Groote Postweg, La 
Grande Route, The High Military Road. 
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Muria. Dalam beberapa rujukan, risalah tentang Muria justru 
ditemuai dalam kaitannya dengan pergerakan persebaran 
agama (baik Islam maupun Kristen Protestan). Demikian juga 
yangterkait dengan folklore. Hal yang paling penting adalah 
munculnya kata Muria yang dipakai oleh salah satu Walisongo, 
yaitu Sunan Muria. Risalah tentang Sunan Muria sendiri, secara 
terbuka menyatakan, bahwa Sunan Muria telah berkali-kali 
sampai kepuncak paling tinggi di pegunungan Muria dan selalu 
melihat secara samar-samar di perairan Laut Jawa ke arah Barat 
yang kemudian risalah ini menyampaikan informasi tentang 
adanya kepulauan Karimunjawa. Namun tentang Muria sendiri 
dalam teks mengenai Sunan Muria justru sangat sedikit sekali di 
singgung. Secara empiris, memang makam Sunan Muria terdapat 
di punggung gunung Muria (yang hari ini adalah administratif 
kota Kudus – lereng Selatan). 

Pada teks mengenai Muria yang dituliskan oleh risalah 
pergerakan misionaris Kristen Protestan, disinggungnya secara 
detil adalah pergerakan dakwah yang dilakukan oleh misionaris 
Protestan Menonite di kawasan lanskap Muria. Salah satu 
cerita yang nyaris menjadi legenda pada dinamika pergerakan 
misionaris di kawasan Muria dikenal sosok Kyai Sadrach, sebagai 
salah satu kaum Bumiputera yang memeluk Kristen Protestan 
dan menjadi pendakwah Kristen di kawasan tersebut6. Bahkan 
nama “Muria” diabadikan menjadi sebuah nama institusi jemaah 
Kristen Protestan yang tumbuh di kawasan tersbut.

Folklore yang jauh lebih tua dari teks Islam dan Kristen adalah 
tentang pertarungan Adipati Pragola dan Baron Sekeber7. 
Bahwa Baron Sekeber diyakini tidak dapat dikalahkan oleh 

6. Mennonite World Handbook Supplement. Strasbourg, France, and Lombard, IL: 
Mennonite World Conference, 1984: 33-34. Lihat juga dalam 1) Yoder, Lawrence M. Tunas 
Kecil: Sejarah Gereja Kristen Muria Indonesia [Little Shoot: History of the Muria Christian 
Church of Indonesia]. Semarang: Komisi Literatur Sinode GKMI, n.d. [1985].  2) English 
translation under the title “The Church of the Muria: A History of the Muria Christian 
Church of Indonesia.” Th.M. thesis, Fuller Theological Seminary, 1981

7. Menurut Dr Th Pigeaud, kisah Baron Sekeber yang diringkasnya menjadi kisah 
“Alexander”, sebenarnya berawal dari Hikayat Iskandar Zulkarnaen, saduran dari cerita 
Arab karangan al-Suri. Beberapa bagian dikutip oleh pengarang Sejarah Melayu (1612) 
dan pengarang Jawa (Serat Sekender), yakni R Ng Yudasara di zaman Surakarta pada abad 
ke-19. Kemudian dikutip lagi oleh pengarang Serat Babad Pati, dengan nama Raden Baron 
Sekeber.
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Adipato Pragola. Namun dengan kecerdikan Adipati Pragola, 
Baron Skeber dapat dikalahkan dalam tanding menyelam antara 
Pulau Mandalika Sampai Terusan Selat Gunung Muria. Cerita 
tentang baron Skeber ini bahkan menjadi mitos yang sangat 
kuat di kalangan pesisir Ujung Watu Jepara, dimana kesenian 
Jawa Ketoprak dalam rangka Lomban dan Labuh Sedekah Laut 
harus menampilkan lakon tentang Baron Sekeber dan Adipati 
Pragola. Namun dilematisnya adalah ketika lakon ini ditampilkan, 
pasti terdapat kematian di pada populasi masyarakat sekitar. 
Hal ini mengacu pada dikelauarkannya symbol senjata Adipati 
Pragola yang berbentuk capit kepiting. Sebagai sebuah folklore 
yang bahkan mendekati mitos, perihal Baron Sekeber (sebagian 
meyakini Baron Sekeber adalah orang Belanda, sebagian lagi 
meyakini sebagai seorang Protugis) seorang asing yang sakti 
mandraguna ingin menguasai kawasan Muria sekaligus pesisir 
Muria, mendapat tentangan kuat dari kaum Bumiputera (sosok 
Adipati Pragola). 

Dalam ketiga teks mengenai Muria yang saya istilahkan sebagai 
teks transenden (Baron Sekeber, Islam dan Kristen) kita dapat 
mengetahui bagaimana kawasan Muria memang telah dikenal 
sejak masa lalu. Namun penggalian koherensi variable gelologis, 
lanskap dan teks terhadap ketiga teks transenden belum banyak 
dilakukan. Sehingga Muria yang dilihat hari ini seolah Muria yang 
ajeg, Muria yang tak berubah. Sehingga semakin menjauhkan 
kita untuk mengenal Muria sebagai sebuah identitas yang 
sesungguhnya pernah ada dan berubah.

Pada Awalnya

Menurut perkiraan beberapa ahli, gunung Muria pun 
dulunya merupakan sebuah pulau vulkanik yang 
terpisah dari daratan pulau Jawa. Dalam kurun 500 
- 1000 tahun terakhir, pulau Muria ini kemudian 

menyatu dengan pulau Jawa akibat sedimentasi dan subduksi 
lempeng. Dugaan ini diperkuat catatan HJ De Graaf dan Th 
G Pigeaud (Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari 
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Majapahit ke Mataram; Grafiti Pers, 1985) yang mengisahkan 
jalur perdagangan pada masa lalu yang dilakukan dari Semarang 
- Demak langsung menuju Rembang dengan melalui selat sempit 
diantara Jawa Tengah dan pulau Muria.

Buku Mohammad Ali (1963), “Peranan Bangsa Indonesia dalam 
Sejarah Asia Tenggara” , menarik untuk diacu. Dalam menguraikan 
terjadinya Kerajaan Demak, Moh. Ali (1963) menulis bahwa pada 
suatu peristiwa Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan 
Ampel dari Surabaya, agar merantau ke barat dan bermukim di 
sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman gelagah wangi. 
Tanaman gelagah yang rimbun tentu hanya subur di daerah rawa-
rawa. Dalam perantauannya itu, Raden Patah sampailah ke daerah 
rawa di tepi selatan Pulau Muryo (Muria), yaitu suatu kawasan 
rawa-rawa besar yang menutup laut atau lebih tepat sebuah selat 
yang memisahkan Pulau Muryo dengan daratan Jawa Tengah. Di 
situlah ditemukan gelagah wangi dan rawa; kemudian tempat 
tersebut dinamai Raden Patah sebagai “Demak”.

Demak dulu berlokasi di tepi laut, tetapi sekarang jaraknya dari 
laut sampai 30 km, dapat diinterpretasikan dari peta genangan 
air yang diterbitkan Pemda Semarang (Daldjoeni, 1992). Peta 
genangan banjir dari Semarang sampai Juwana ini dengan jelas 
menggambarkan sisa-sisa rawa di sekitar Demak sebab sampai 
sekarang wilayah ini selalu menjadi area genangan bila terjadi 
banjir besar dari sungai-sungai di sekitarnya. Dari peta itu dapat 
kita perkirakan bahwa lokasi Pulau Muryo ada di sebelah utara 
Jawa Tengah pada abad ke-15 sampai 16. Demak sebagai kota 
terletak di tepi sungai Tuntang yang airnya berasal dari Rawa 
Pening di dekat Ambarawa. 

De Graaf dan Th. Pigeaud (1974), “De Eerste Moslimse 
Voorstendommen op Java” –Martinus Nijhoff) punya keterangan 
yang baik tentang lokasi Demak. Letak Demak cukup 
menguntungkan bagi kegiatan perdagangan maupun pertanian. 
Selat yang memisahkan Jawa Tengah dan Pulau Muryo pada 
masa itu cukup lebar dan dapat dilayari dengan leluasa, sehingga 
dari Semarang melalui Demak perahu dapat berlayar sampai 
Rembang. Baru pada abad ke-17 selat tadi tidak dapat dilayari 
sepanjang tahun.
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Geografi Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah zaman Erlangga  
pada abad ke-11 sedikit berbeda dengan kondisinya sekarang. 
Saat itu, Bengawan  Solo masih bermuara di depan Madura, 
bukan di Ujung Pangkah seperti sekarang  (kalau saja masih 
seperti pada zaman Erlangga, maka teman-teman Amerada Hess 
tak  akan sebanyak sekarang mengeluarkan dana buat survey 
seismik transisi dan  mendatangkan barge buat mengebor sumur-
sumurnya di Lapangan Ujung Pangkah),  Tulungagung masih 
berupa rawa2, juga Wringinsapta (barat Mojokerto) dan muara  
Kali Brantas masih penuh rawa. Di Jawa Tengah utara ada Pulau 
Muryo dan ada  Selat Muryo tempat Kali Lusi dan Kali Tuntang 
bermuara. 

Kerajaan Demak abad ke-16, setelah 500 tahun sejak zaman 
Erlangga. Selat Muryo  telah banyak tertutup oleh sedimentasi 
dari Kali Lusi dan Tuntang yang membuang  lumpurnya di celah 
sempit laut di selatan Pulau Muryo. Ahli sejarah Indonesia  masa 
lalu, Rd. Moh Ali (buku teks sejarahnya mungkin dipakai Abah 
saat sekolah  menengah dulu - saya hanya mendapatkannya dari 
pedagang buku bekas) pernah  menulis dalam buku “Peranan 
Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara” (Ali, 1963).

Pada abad ke-16 Demak diduga menjadi pusat penyimpanan 
beras hasil pertanian dari daerah-daerah sepanjang Selat Muryo. 
Adapun Juwana pada sekitar tahun 1500 pernah pula berfungsi 
seperti Demak. Sehubungan itu, menurut laporan seorang 
pengelana asing terkenal di Indonesia saat itu –Tom Pires, pada 
tahun 1513 Juwana dihancurkan oleh seorang panglima perang 
Majapahit dan Demak menjadi satu-satunya yang berperan untuk 
fungsi itu. Perhubungan Demak dengan daerah pedalaman Jawa 
Tengah adalah melalui Kali Serang yang muaranya terletak di 
antara Demak dan Jepara. Sampai hampir akhir abad ke-18 Kali 
Serang dapat dilayari dengan kapal-kapal sampai pedalaman. 
Mata air Kali Serang terletak di Gunung Merbabu dan di 
Pegunungan Kendeng Tengah. Di sebelah selatan pegunungan 
tersebut terdapat bentangalam Pengging (di antara Boyolali dan 
Pajang/Kartasura).
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Dalam abad ke-17 khususnya pada musim penghujan perahu-
perahu kecil dapat berlayar dari Jepara menuju Pati yang terletak 
di tepi sungai Juwana. Pada tahun 1657, Tumenggung Pati 
mengumumkan bahwa ia bermaksud memerintahkan menggali 
terusan yang menghubungkan Demak dengan Pati sehingga 
dengan demikian Juwana dapat dijadikan pusat perniagaan.

Ketika dalam abad ke-17 sedimen di Selat Muryo sudah semakin 
banyak dan akhirnya mendangkalkannya sehingga tak dapat 
lagi dilayari, pelabuhan Demak mati dan peranan pelabuhan 
diambil alih oleh Jepara yang letaknya di sisi barat Pulau Muryo. 
Pelabuhannya cukup baik dan aman dari gelombang besar karena 
terlindung oleh tiga pulau yang terletak di depan pelabuhan. 
Kapal-kapal dagang yang berlayar dari Maluku ke Malaka atau 
sebaliknya selalu berlabuh di Jepara.

Demikian ulasan singkat berdasarkan literatur-literatur  lama 
sejarah tentang lokasi Kerajaan Demak yang lebih mungkin 
memang berada di selatan kota Demak sekarang, di wilayah yang 
dulunya rawa-rawa dan menghadap sebuah selat (Selat Muryo) dan 
Pulau Muryo (Muria). Justru dengan berlokasi di wilayah seperti 
itu, Demak pada zamannya sempat menguasai alur pelayaran di 
Jawa sebelum sedimentasi mengubur keberadaan Selat Muria. 

Sedimentasi Selat Muria (Muryo) mudah dilihat dari foto-foto 
udara dan satelit;  tetapi catatan-catatan sejarah membuktikannya. 
Zaman Plistosen, selat dan rawa-rawa di sekitar Pulau dan 
Selat Muria ini menjadi  tempat berkubangnya hewan-hewan 
besar mamalia sebangsa kudanil, tapir, bahkan gajah. Tahun 
60-an fosil-fosilnya mulai ditemukan, sampai sekarang masih 
terus  ditemukan oleh para ahli paleontology. Patiayam antara 
lain daerah penemuan  di wilayah ini. Jalan raya pantura yang 
menghubungkan Semarang-Demak-Kudus-Pati-Juwana sekarang 
sesungguhnya tepat berada di atas Selat Muria yang dulu ramai 
dilayari kapal-kapal dagang yang melintas di antara Juwana dan 
Demak pada abad ke-15 dan ke-16. Bila Kali Serang, Kali Tuntang, 
dan Kali Juwana meluap, ke jalan-jalan inilah genangannya, tak 
mengherankan sebab dulunya juga memang ke selat inilah air 
mengalir (http://geologi.iagi.or.id/2009/07/23, diunduh 30 
Agustus 2011).
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Kajian Geologi
Seperti sejarahnya, status gunung Muria pun masih sering 

diperdebatkan para ahli. Meskipun tidak tergolong sebagai gunung 
api aktif, namun banyak ahli yang tidak berani menyebutnya 
gunung api mati (extict). Karenanya banyak ahli memilih 
menganggapnya sebagai gunung api ‘tidur’ (dormant). Prihadi et 
al (2005), Geologi ITB dan kawan-kawannya dari BATAN dalam 
“Volcanic Hazard Analysis for Proposed Nuclear Power Plant Siting 
in Central Java, Indonesia” menyimpulkan bahwa Gunung Muria 

situs Watu Payon di Gunung Termulus, Gunungsari, Pati
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sebagai non-capable volcano for magmatic eruption in the near 
future. “Dalam waktu dekat tidak akan meletus”. Diperkirakan, 
terakhir kali gunung Muria meletus antara tahun 300 Masehi – 
160 Sebelum Masehi.

Dari beberapa publikasi yang bisa dipercaya sebagai referensi 
seperti Neumann van Padang (1951) - “Indonesia”. Catalog of 
Active Volcanoes of the World and Solfatara Fields; Tom Simkin 
dan Lee Siebert (1994)-Volcanoes of the World: A Regional 
Directory, Gazetteer, and Chronology of Volcanism During the 
Last 10,000 Years; dan Volcanic Program Smithsonian Institution, 
bisa disimpulkan bahwa Gunungapi Muria sedang tidur panjang 
(inactive, dormant). Gunung api ini bahkan tak ada dalam daftar 
gunungapi aftif atau dormant di daftar PVMBG; mengindikasi 
bahwa gunung Muria bukan untuk dikuatirkan.

Pertanyaan ahli geologi tentunya tidak akan berhenti setelah 
mengetahui status gunung ini. Lantas mengapa tidur panjang 
? Letusan terakhirnya pada 160 BC +/- 300 tahun; jadi sudah 
sekitar 2000 tahun yang lalu. Mengapa tak dikategorikan gunung 
api mati saja ? Tidak ada yang berani mencantumkannya begitu. 
Bagaimana kalau nanti tiba-tiba gunung ini batuk-batuk ? kan kita 
tak pernah tahu pasti apa yang terjadi di bawah sana.

Dari segi sejarah geologinya, kawasan Muria pada abad 
VIII terpisah dari Pulau Jawa dan memiliki Selat Muria. Pada 
abad IX, wilayah daratan Kudus mulai terbentuk, bersamaan 
mulai berkembangnya kerajaan Mataram kuno. Prediksinya, 
arah sedimentasi yang terus menerus dari Pulau Jawa melalui 
pendangkalan sungai-sungai yang mengalir ke arah selat yang 
menghubungkan kedua pulau pada waktu itu, dengan kecermatan 
sedimentasi 30 meter per tahun, maka lama kelamaan selat 
tertutup dan kemudian menjadi daratan hasil proses sedimentasi 
(Van Bemmelen, 1949).

Gunung Muria merupakan salah satu gunung api yang 
berdasarkan klasifikasi Direktorat Vulkanologi tidak termasuk 
gunung api aktif dan diklasifikasikan sebagai Gunung Api Maar8. 

8. Menurut Schiedecfer (1959) dalam penelitian Sutikno Bronto dan Sri Mulyaningsih 
pada Jurnal Geologi Indonesia 2007, Gunung Api Maar adalah cekungan yang uumnya 
terisi air, berdiameter mencapai 2 km dan dikelilingi oleh endapan hasil letusannya. 
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Sehingga, meskipun tidak termasuk gunung api aktif namun 
memliki potensi letusan jika terjadi perubahan proses geologi 
pada wilayah tersebut. 

Bentang alam Semenanjung Muria terdiri atas dataran, 
perbukitan, dan pegunungan dimana proses geomorfologi 
dikontrol oleh kegiatan gunung api. Daerah dataran menempati 
seleluruh pantai barat, utara dan timur serta dataran Kudus-Pati 
disebelah selatan. Litologi penyusun daerah dataran adalah bahan 
rombakan berupa endapan lahar dan aluvium; secara setempat 
dijumpai pula endapan piroklastika dan lava.

Daerah perbukitan merupakan kaki dan lereng bawah Gunung 
Api Muria, Gunung Api Genuk dan sekitarnya serta perbukitan 
yang terletak pada Gunung Api Pati ayam. Litologi penyusun 
daerah perbukitan  adalah lava, piroklastika dan lahar. Daerah 
pegunungan meliputi kawasan puncak Gunung Muria dan puncak 
Gunung Genuk merupakan pusat erupsi. Batuan penyusun terdiri 
atas lava, intrusi dan breksi piroklastika.

Pegunungan Muria berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten 
Jepara, Pati dan Kudus. Pegunungan Muria terdiri dari Gunung 
Argopiloso, Puncak 29, Gunung Natas Angin, Gunung Kelir, Gunung 
Gajah Mungkur, Gunung Candi Angin Lor, Gunung Candi Angin 
Kidul, Gunung Argo Jimbangan, Gunung Watupayon dan Gunung 
Palombo. Pegunungan Muria ditetapkan sebagai kawasan hutan 
lindung berdasarkan surat keputusan Gubernur Jendral Hindia 
Belanda Nomor 34 tanggal 24 Juni 1916 di Bogor.  

Kawasan hutan yang berada di Kawasan Gunung Muria sebagian 
berada di dalam pengelolaan Perum Perhutani yaitu oleh Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Pati seluas 10.107,40 ha berupa hutan 
yang berfungsi sebagai hutan produksi tetap (149,90 ha), hutan 
produksi terbatas (3.529,00 ha) dan hutan lindung (6.428,50 
ha). Wilayah pengelolaan hutan KPH Pati berada dalam wilayah 
administrasi Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan Kabupaten 
Kudus. Di dalam KPH Pati, hutan-hutan tersebut dikelola oleh 3

Gunung Api maar yang cekungan kawahnya tidak berisi air disebut sebagai maar Kering. 
Maar juga diartikan sebagai kerucut gunung api monogenesis yang memotong batuan 
dasar dibawah permukaan air tanah dan membentuk kerucut berpematang landai yang 
tersusun oleh rempah gunung api berbutir halus dan kasar, mempunyai diameter kawah 
bervariasi antara 100-3000 m yang terisi air sehingga membentuk danau. 
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(tiga) Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu BKPH 
Gajah Biru seluas 2.165,20 ha, BKBH Muria Pati Ayam seluas 
2.931,20 ha dan BKPH Ngarengan seluas 1.332,10 ha. Sedangkan 
kawasan hutan lainnya, berupa kawasan konservasi cagar alam 
seluas 1.402,80 ha berada di dalam pengelolaan Seksi Konservasi 
Wilayah Pati Badan Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi 
Jawa Tengah yang terletak pada Kabupaten Pati dan Jepara.  
(Departemen Kehutanan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
Pemali Jratun, 2008).

Potensi Keanekaragaman Hayati Muria
Adapun kekayaan Gunung Muria yang dicatat oleh Perum 

Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati, antara lain 
berupa sekitar 80 jenis pohon, palem-paleman, dan rumput-
rumputan. Jenis pohon hasil dari penanaman, seperti mahoni 
(Swietenia mahagony) yang ditanam tahun 1942, tusam (Pinus 
merkusii) yang ditanam tahun 1944, sengon (Albizzia falcate) 
yang ditanam sporadis, eucalyptus deglupa  dan kopi yang ditanam 
mulai tahun 1942. Dari sisi fauna, dijumpai paling tidak lima 
jenis ular senduk (Kobra Jawa), sanca hijau, welang, weling, kera, 
landak, tupai, trenggiling, babi hutan, musang, ayam hutan, kijang, 
macan tutul, burung trucuk, kutilang, kacer kembang, lutung, 
cucak hijau, cucak kembang, ledekan, elang, rangkong, plontang, 
tekukur, gelatik, kuntul, prenjak, perkutut, ciblek, burung madu, 
truntung, pelatuk bawang, branjangan, burung hantu, dan brubut. 
(Kompas, 2003).

Pada tahun 1998  masih terlihat adanya jejak keberadaan 
Harimau Jawa (Pantera tigris sondaica) di kawasan Pegunungan 
Muria (Didik, R. dalam Hasil Investigasi TPPFHJ, 2000). Harimau 
Jawa sendiri merupakan top predator di darat yang oleh sebagian 
masyarakat Jawa dianggap berkharisma tinggi dan sudah punah.  
Selain Harimau Jawa di pegunungan Muria juga menyimpan 
potensi keberadaan satwa langka yaitu: Elang Jawa (Spizaetus 
bartelsi) atau yang lebih dikenal sebagai burung Garuda (Ballen 
dkk., 1999).

Studi lapangan yang dilakukan Puslitbang - Pusat Kajian 
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Lingkungan Hidup Muria Research Center Universitas Muria 
Kudus dan Lembaga Relung Yogyakarta Indonesia pada tanggal 
4 – 14 Agustus 2004  di kawasan Pegunungan Muria dengan 
tim peneliti menjelajahi daerah Semliro, Puncak Songolikur 
(29), Tempur, Nduplak, Gunung Rowo, Colo, Air  Tiga Raksa dan 
Semliro yang meliputi tiga kabupaten, yaitu:  Kabupaten Kudus, 
Pati dan Jepara,  telah  berhasil  mengidentifikasi adanya 68 jenis 
burung yang salah satu diantaranya adalah Elang Jawa (Spizaetus 
bartelsi) yang kita kenal sebagai Burung Garuda, yang menjadi 
burung endemik Jawa dan dilindungi serta dalam kondisi bahaya 
kepunahan (endangered). Selain itu, tim peneliti juga berhasil 
menginventarisasi  adanya 109 jenis tumbuhan yang tergolong 
dalam 51 famili, yang jenisnya meliputi rumput, anggrek dan 
pohon khas Muria: mranak, jenis buah-buahan seperti  mangga, 
durian, jambu monyet,  sirsat, pepaya, rambutan, parijoto dan  
nanas.

Berbagai kekayaan jenis satwa dan tumbuhan merupakan ‘aset’ 
bagi kawasan pengunungan Muria, khususnya bagi masyarakat  
lokal  yang ada di kawasan tersebut dan ini  merupakan ‘amunisi’ 
masyarakat lokal untuk dapat  berperan aktif dalam upaya 
melestarikan keanekaragaman hayati (Widjanarko, 2004). 

Tujuan Jelajah Muria
Tujuan kegiatan ini adalah:   
1. Melakukan identifikasi sosial, ekonomi, budaya masyarakat  

yang ada di Kawasan Pegunungan Muria.
2. Melakukan inventarisasi keanekaragaman hayati yang ada 

di Kawasan Pegunungan Muria.

Waktu dan Tempat Pelakasanaan
Sebelum tim jelajah Muria ke lapangan, tim jelajah muria telah 

melakukan perjalanan ke puncak 29 pada tanggal 9 - 20 Juni 
2010. Untuk penguatan kapasitas sumber daya tim jelajah Muria 
pada tanggal 1 - 2 Juni 2011 diadakan pelatihan mengenai sosial, 
sejarah, kehutanan dan kajian budaya yang berhubungan dengan 
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Muria. Jelajah muria dilaksanakan di tiga kabupaten, yaitu Pati, 
Jepara dan Jepara. Untuk Kabupaten Pati meliputi Desa Gunung 
Sari, Kecamatan Tlogowungu, terdapat Gunung  Watupayon, 
Termulus dan Palombo pada tanggal 15 – 20 Juni 2011. Kemudian 
Dukuh Beji, Desa Plukaran, Kecamatan Gembong, tanggal  25 - 26 
Juni 2011 dengan menempuh Gunung Argo Jimbangan. Untuk 
Kabupaten Jepara, tim jelajah Muria berada di Desa Tempur, 
Kecamatan Keling meliputi Gunung Candi Angin Lor, Candi Angin 
Kidul dan Gajahmungkur pada tanggal 4 - 7 Juli 2011. 

Kemudian, di Kabupaten Kudus, meliputi Desa Rahtawu, 
Kecamatan Gebog pada tanggal 16 - 18 Juli 2011 di Pucak Abiyoso, 
Gunung Natas Angin dan Gunung Kelir. Berlanjut di Desa Colo, 
Kecamatan Dawe pada tanggal 26 - 28 Juli 2011 di Gunung Argo 
Jimbangan. 

Metode Penelitian
Pengumpulan data dalam jelajah Muria, tim bergerak dari 

daerah satu ke satunya dengan durasi waktu tiga sampai lima 
hari. Dimulai dari Kabupaten Pati, kemudian Jepara dan Kudus. 

Dalam melakukan penjelajahan, tim jelajah Muria melakukan 
tinggal bersama dengan penduduk sekitar (live in), pengamatan 
(observasi), wawancara dan  melakukan pengamatan burung 
serta iventarisasi jenis tumbuhan.

Semua data yang terkumpul di editing, coding disesuaikan 
dengan jenis datanya. Data wawancara ditranskrip dalam bentuk 
narasi sehingga bisa menghasilkan data utuh dalam bentuk 
cerita. Semua proses analisis akan dilakukan setelah melakukan 
penjelajahan dan  dilakukan oleh tim analisis data secara 
menyeluruh.
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Perjalanan
Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, 
Kabupaten Pati 

Desa Gunungsari, merupakan sebuah desa di Kecamatan 
Tlogowungu, Kabupaten  Pati yang sebelah baratnya 
berbatasan langsung dengan hutan lindung, sebelah 
selatan dengan Desa Tanjungsari, sebelah timur dengan 

Desa Cabak dan Klumpit serta  sebelah utara dengan Desa Jepalo, 
Kecamatan Gunungwungkal. 

Jarak ke ibukota Kabupaten Jepara sejauh 25 km, Desa 
Gunungsari secara administratif memiliki luas 712 hektare (ha) 
dengan jumlah penduduk 2.880 orang dengan 918 kepala keluarga 
(Profil Desa Gunungsari, 2009). Terdapat enam  dukuh, yaitu 
Pangonan, Shanti, Nglinggo, Puringan, Purwojati dan Randhu di 
Desa Gunungsari. Transportasi ke Desa Gunungsari lancar karena 
ada angkudes dari Desa Gunung Sari ke Tayu biayanya Rp 5.000 ,-.

Berbagai aktivitas sosial dan budaya serta potensi ekonomi di 
Desa Gunung Sari, diantaranya adalah:

Sedekah Bumi

Kegiatan sedekah bumi biasanya dilaksanakan pada bulan 
apit yang jatuh pada hari kamis pahing. Apabila dalam bulan 
Apit tidak ada kamis pahing maka sesuai dengan keputusan 

desa. Hewan yang biasa disembelih untuk sedekah bumi adalah 
kerbau. Dulu sedekah bumi makanan yang dibawa ke balai desa 
ditempatkan di meja yang besar dan panjang dan pembagiannya 
secara rebutan tetapi sekarang semua makanan diletakkan di 
wadah sehingga tidak rebutan.

Mengapa  dilaksanakan  pada  hari  tersebut  karena hal itu  sudah 
turun-temurun  dilaksanakan  oleh  leluhur  atau   kakek-nenek   
mereka. Menurut  Pak N ,“Kegiatan sedekah bumi merupakan bentuk 
syukur terhadap bumi, sedangkan hiburan tayubnya merupakan 
simbol untuk mengenang perjuangan nenek moyang kita,“. 
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Ditambahkan oleh Pak M, “Dulunya ritual yang tidak boleh 
di tinggal adalah  hiburan berupa tayub, tetapi sejak 10 tahun 
yang lalu ada tambahan hiburan ketoprak saat acara sedekah 
bumi,”. Hiburan yang menjadi pantangan adalah wayang. Pernah 
ada kejadian, ada orang yang punya gawe mengadakan hiburan 
wayang, keesokkan harinya terjadi banjir besar sekitar 8 tahun 
yang lalu.

Menurut Pak S dan Pak AA , “Ritual sedekah bumi terdiri dari 
berbagai macam proses, diawali pada hari rabu pagi berbarengan 
dengan penyembelihan hewan ternak di rumahnya Pak Kades,  
ada juga beberapa warga dan modin desa pergi  ke pertapaan 
untuk berdoa agar kegiatan sedekah bumi dapat berjalan lancar, 
siangnya dilanjutkan dengan kegiatan  Tahtiman Al-Quran  
sedangkan malamnya ada acara selamatan di rumahnya Pak 
Kades dan kamis paginya ada khajatan serta hiburan yang berupa 
Tayub dan Ketoprak,” 

Lebih lanjut pak AA menerangkan, “Untuk iurannya tiap 

Patung Naga di sekitar 
pemukiman penduduk yang 
dibagun oleh warga Desa 
Gunungsari
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tahun berubah-ubah tergantung dari hasil rembug desa, tetapi 
biasanya berkisar antara Rp. 39.000-40.000. dari tiap-tiap 
RT berbeda, tergantung dari luas tanah atau penghasilan per 
harinya. Sedangkan mengenai jumlah kerbau yang disembelih 
berdasarkan iuran warga, tetapi seringnya hanya 1 ekor kerbau, “. 

Lamporan 

Ritual adat lamporan merupakan ritual tolak bala yang 
diperuntukkan oleh anak-anak penggembala (angon 
ternak). Ritual ini dilaksanakan setiap bulan Suro dengan  

membawa obor berkeliling desa tiap malam sehabis magrib. 
Hanya di wajibkan untuk warga yang  mempunyai hewan ternak. 
Dulu dilakukan oleh warga di satu desa tetapi sekarang hanya 
dilakukan oleh warga yang tinggal di Dukuh Pangonan.

Menurut cerita Pak M ,”Dulu, anak angon itu sakti, kalau ada 
orang yang sakit di suruh meludahi anak penggembala pasti 
sakitnya akan sembuh. Ada yang sariawan terus orang yang sakit 
itu minta diludahi anak penggembala, seketika itu juga sembuh,”.

Ritual ini dilakukan dengan cara berkeliling membawa obor 
besar yang dipanggul dan memakai topeng selama tujuh hari 
yang dilakukan sehabis magrib. Semacan arak-arakan tong-tek. 
Tetapi sekarang sudah tidak memakai obor besar yang di panggul  
tetapi obor kecil yang terbuat dari bambu. 

Ditambahkan oleh Pak AA ,”Acara lamporan yang mengelilingi 
desa selama tujuh hari tersebut diakhiri pas malam jumat wage 
di bulan suro dan setelah itu ada hiburannya berupa dangdutan. 
Untuk hiburan dangdutan dana yang digunakan merupakan dana 
sukarela dari warga sendiri,”.

Mbah Cono

Pertama kali, kami mengunjungi warung di depan pintu 
masuk makam. Diawali membeli segelas teh hangat dan 
sebungkus kacang di warung yang hanya buka pada hari 

Kamis saja,kemudian kami bercengkrama dengan ibu penjual  
Mbah Suparmi yang berusia 60-an tapi masih kelihatan sangat 
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segar dan lantang ketika menjawab pertanyaan yang kami ajukan. 
Dari mulut ibu penjual kami memperolah keterangan, bahwa 
makam mbah Cono ramai dikunjungi para penziarah (pemilik 
hajat) pada tiap malam Jum’at Wage. Mereka berasal dari berbagai 
tempat, ada yang dari Pati, Kudus, Jepara, hingga Kalimantan 
dan Sumatera. Rata-rata para pengunjung yang dari luar jawa 
menyempatkan untuk bermalam di kawasan makam Mbah Cono 
dan tak jarang mereka juga membawa bekal makanan dari rumah.

Dari keterangan yang diberikan ibu tua itu, kami tak mendapat 
sejarah tentang Mbah Cono sehingga kami beranjak ke makam 
dan mendapati dua pohon besar yang berdiri gagah di depan 
makam, menurut warga setempat pohon yang sudah mengering 
bernama pohon Pule, dan yang masih berdaun lebat bernama 
Pohon Mangkli. Karena ramai kami pun berlalu dari depan Makam 
menyusuri anak tangga menuju Sendang Pontang yang berada di 
bawah Makam. 

Sesampainya di sendang tersebut kami mendapati dua bilik 
kecil dengan satu gubug berkarpet hijau. Sementara di dalam bilik 
kami dapati sendang dan disampingnya terdapat tempat sesajen 
tak lupa sebuah gayung yang siap pakai. Lingkungan sekitar 
sendang juga terlihat sangat bersih dan terawat. Menurut Suradi, 
kuncen sendang Pontang tidak diketahui darimana sumber  air 
sendang  tersebut.

Selepas dari sendang kami beranjak ke makan Mbah Cono 
menemui juru kunci makam bernama mbah Karnoto berumur 
65 tahun, Juri Kunci generasi ke 5 yang sebelumnya di jaga oleh 
pak Ngasiman, Mowijoyo Kidam, Rosono Kulo, dan yang pertama 
dipercaya menjaga  makam adalah  mbah Podo, dari kakek 5 
cucu ini kami peroleh keterangan bahwa mbah Cono mempunyai 
nama asli Syeh Wacil anak dari Cokro Kusumo diningrat  yang  
berasal dari Mataram. Di sela-sela kami wawancara dengan mbah 
Karnoto, semakin ramainya peziarah wawancara kami harus 
terputus  karena mbah Karnoto harus melayani para peziarah

Kami juga sempat mewawancarai salah satu peziarah asal 
Kayen bernama K  berusia 36 Tahun. Pria berambut panjang 
mamakai pakaian ala militer ini datang berdua dengan istrinya 
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naik kendaraan bermotor. Dari mereka berdua kami peroleh 
informasi bahwa tujuan datang ke makam Mbah Cono adalah 
untuk meminta berkah kepada Mbah Cono agar usaha mereka 
lancar. Berawal dari pedagang yang jatuh bangkrut. Setelah dapat 
informasi dari teman seperantauan dari Gunung Wungkal satu 
setahun  lalu yang sama-sama merantau ke Sumatra sebagai 
penambang emas, diberitahu kalau mencoba datang dan minta 
berkah ke Makam Mbah Cono. Alhasil kerjaan mereka lancar 
sampai sekarang sudah bisa membeli motor dan lain-lain. 

Setiap ke makam tidak ada syarat khusus apa yang dibawa. 
Tetapi sesuai kemampuan, biasanya menyediakan nasi lengkap 
dengan lauknya dilengkapi ingkung (ayam di masak utuh) kurang 
lebih menghabiskan Rp.100.000,- setiap datang ke makam. 

Khaul Mbah Cono diperingati setiap 10 Suro. Biasanya dalam 
pelaksanaan khaul ada permainan drum band. Acara khaul 
tersebut juga diadakan pengajian setelah pengajian saat paginya 
dilakukan penggantian kain putih. Kain yang diganti biasanya 
dicari oleh para pengunjung, ada yang membayar dari 5.000 
sampai 10.000. 

Obat Tradisional

Mbah S berusia sekitar 76 tahuan, berprofesi sebagai dukun 
bayi yang masih menggunakan obat-obatan tradisional. 
Antara bidan dan dukun bayi saling berbagi tugas, mbah 

S bertugas membantu kelahiran, membuatkan jamu, pijit bayi dan 
ibu bayi sampai selapan. 

Sekarang seorang dukun harus mengikuti penataran tentang 
pertolongan dalam proses melahirkan untuk mendapatkan 
sertifikat. Ibu K, sendiri pernah mengikuti penataran di Daerah 
Gowande, Boyolali. Sekarang pun seorang dukun bayi tidak boleh 
membantu proses persalinan tanpa di dampingi oleh seorang 
bidan. Selain bekerjasama dengan bidan desa sendiri  Ibu K  juga  
pernah bekerjasama dengan bidan di daerah lain diantaranya 
bidan di daerah Njolog, Sumber, Suwatu, Jetis, Semar dan Kahar. 

 Dijelaskan oleh Ibu K,” sebelum ada dukun bayi bersertifikat, 
Dukun bayi hanya merawat bayi sedangkan ibunya di rawat oleh 



24

bidan tetapi sekarang seorang dukun bayi juga merawat ibu dan 
bayinya. Sedangkan bidannya mengurusi masalah imunisasi bagi 
bayinya. Selain itu dukun bayi juga malayani pijat capek,”.

Pada masa sekarang ini, obat tradisional yang berasal dari 
tetumbuhan jarang sekali diberikan pada orang melahirkan tetapi 
mbah S masih menggunakan obat-obat tradisional diantaranya:

1. Omben-omben yaitu kunir asem agar sehat dan cepat 
memulihkan atau  mengeringkan rahim.

2. Uyup-uyup, menghilangkan greges otot-otot-an, berupa 
kunci, lempuyang, daun jambu, daun juwet muda, asem, 
temu, kunir. Semua bahan ini ditumbuk, diperas dan 
minumkan pada saat pagi hari dan sore hari sampai selapan.

3. Sawan bayi, berupa  kemangi dan sawanan ditumbuk, 
dioleskan di kening bayi.

4. Kunci dan pala untuk menambah nafsu makan. Cara 
membuatnya, separo matang dan mentah lalu ditumbuk dan 
diberi tambahan gula.

Menurut penuturan mbah S, “profesi sebagai dukun bayi itu 
sudah turun-temurun diwariskan ke anak-cucu. Sebab tidak 
banyak yang tertarik menjadi seorang dukun bayi”.  

Keponakan Mbah S tidak  mau meneruskan profesinya sebagai 
dukun bayi karena mereka menganggap akan menyusahkan 
diri mereka sendiri, untuk jamu tradisional mbah tidak 
menurunkannya secara turun temurun tetapi siapa saja yang 
ingin bertanya akan diberi tahu. 

Manggis

Mayoritas warga bekerja sebagai buruh tani, tercatat 
sebanyak 890 Jiwa, sedangkan petani 525 jiwa. Lainnya, 
pedagang, pegawai negeri, sopir, guru, montir, tukang 

kayu, tukang batu, penjahit dan  pengrajin.  
Penuturan Pak AA, ”Mayoritas warga menanam kopi, setelah 

itu baru ditanami ketela atau manggis. Kopi seringnya diolah dari 
basah sampai kering tetapi jarang yang dijual kering, biasanya di 
jual dalam bentuk kopi basah.”. 
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Tercatat jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan 
di Desa Gunungsari adalah manggis seluas 50 hektar, ubi kayu 
seluas 220 hektar  dan pisang seluas 400 hektar. Buah manggis 
bisa dijumpai di sepanjang jalan, dengan harga Rp 3.500/kg bisa 
kita membawa pulang.

Perjalanan ke Puncak Gunung Termulus - 
Watupayon

Kamis, tanggal 16 Juni 2011 jam 06:40 wib tim Jelajah 
Muria terdiri dari Widjanarko, Angga, Finaldi dan  Imam 
berangkat dengan dua motor dari basecamp di rumah 
kepala desa Desa Gunungsari, berhenti di rumah mas 

Santoso, seorang warga lokal yang mendampingi tim Jelajah 
Muria. Melihat alat GPS, kami berada di ketinggian 571 mdpl. 

Foto 1. Penulis sedang disuguhi buah manggis 
oleh Kepala Desa Gunungsari.

Foto 2. Di Desa Gunungsari lahan sekitar seluas 
50 hektar di tanami manggis. Merupakan salah 
satu buah andalan desa.
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Kemudian berlima mengendarai sepeda motor menuju lokasi 
yang dituju yaitu Bringin putih, yaitu perhentian motor di tempat 
terakhir menuju Gunung Termulus, sampai  di Bringin putih 
ketinggian 707 mdpl mulai ada pinus,kopi dan tim berhenti 
sejenak di Batu Cekatak (735 mdpl). 

Batu cekatak, dulunya adalah tempat  mencancang atau 
mengikat kuda.  Menurut masyarakat setempat,  batu tersebut 
dulunya pernah di buang ke sungai Ledok dan malamnya kembali 
ketempat asal. Orang yang datang ke batu Cekatak adalah orang 
yang meminta sebuah senjata atau pengasihan buat diri dan jaga 
diri.

Di batu Cekatak, kami  melihat elang hitam, meneruskan 
perjalanan ke Gilitepuk, antara Batu Cekatak sampai Gilitepuk 
ada perkebunan kopi.  Sampai di Gilitepuk 942 mdpl ada 
pemandangan Waduk Gunungrowo sebelah kiri, sementara di 
sebelah kanan terlihat Laut Jawa. Berhenti di pertigaan Bringin 
putih (1.016 mdpl), ada pohon beringin dan pepohonan mranak 
di daerah Gilitepuk, jam menunjukkan waktu 8:30. 

Berjalan lagi semakin menanjak dan berhenti di Nolo (1.159 
mdpl), di bawah pohon Mranak. Meneruskan perjalanan, sampai 
Gilimalang 1.250 mdpl jam 9:10. Jam 9:35 dengan bantuan 
teropong ukuran 10 x 40 yang ideal untuk mengamati burung 
di tempat terbuka,  salah seorang tim melihat elang hitam di 
ketinggian 1.311 mdpl masih di Gilimalang. 

Memulai masuk Gilimendut, di awali tanaman kumis kucing 
di ketinggian 1.350 mdpl dengan waktu menunjukkan jam 9:40. 
Kondisi hutan umumnya rungkut, bahkan tim harus menerabas 
alang-alang sebatas pinggang dalam meneruskan perjalanan, 
pada ketinggian 1.378 mdpl jam 10:15 sampai Gilimendut dan 
menemukan kotoran macan, setelah memeriksa, memfoto tim 
melanjutkan perjalanan sekitar jam 10:25 jejak babi hutan di 
semak-semak dengan ketinggian 1.387 mdpl. Pada jam 10:50 tim 
memasuki wilayah pertigaan Pulingan dengan ketinggian 1.449 
mdpl. Semakin bersemangat dengan rasa keingintahuan yang 
besar, jam 11:10 akhirnya tim mencapai puncak G. Termulus-
Watupayon, dengan ketinggian tercatat 1.553 mdpl dan suhu 



27

udara menunjukkan 20 derajat Celcius. Sampai di puncak 
mendokumentasikan situs Watupayon.  

Perjalanan pulang jam 13:20 tim tiba di Gilimendut, di  
ketinggian 1.433 mdpl masih di Daerah Gilimendut jam 13:36 tim 
menemukan ke tiga kalinya kotoran macan. Pada ketinggian 1.389 
mdpl, tim menemukan kotoran macan ke empat pada jam 13:50, 
masih Gilimendut. Jam 14:19 tim menemukan kotoran macam ke 
lima dengan ketinggian 1.314 mdpl. Tim dalam perjalanan turun 
menemukan jejak kijang di ketinggian 1.184 mdpl.Jam 15:00 tim 
mencapai Bringin putih, bersiap untuk kembali ke basecamp. 
Tertulis dalam catatan kami, jenis burung   yang kami peroleh 
adalah: cucak kutilang, prenjak jawa, elang hitam, cipoh kacat, 
kepodang, kedasi hitam, merbah cerucuk, sri gunting hitam, 
bantet kelabu, walet sapi, bondol jawa, gelatik batu, kacamata 
jawa. 

 Tumbuhan yang temui dalam perjalanan adalah: sengon, jeruk 
bali, kelapa, randu, jati, pisang becici, kopi, nanas, manggis, jagung, 
ketela pohon, mranak, pandan, pakis, anggrek, krisan, petet/
kamlanding, alpokat, mlinjo, kedondong, laos, sere, jengkol/
sereng.
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Perjalanan ke Gunung Palombo

Jumat, tanggal 17 Juni 2011 jam 07:00 wib mas Santoso, 
pendamping kami telah berada di rumah kepala desa 
Gunungsari, tim Jelajah Muria terdiri dari Widjanarko, Angga, 
Finaldi dan  Imam siap berangkat ke Gunung Paluombo. 

Sebelum berangkat, tim melakukan  persiapan yang matang, 
mulai dari bekal makanan, peralatan seperti kompas, termometer, 
kamera, GPS, teropong  dan alat pendukung  lainnya.

Jenis burung yang kami peroleh adalah: cucak kutilang, prenjak 
jawa, elang hitam, elang bido, pelatuk besi, kedasi hitam, merbah 
cerucuk, bubut jawa, bantet kelabu, wallet sapi, sepah padang, 
cipoh kacat, cinenen pisang, burung madu sriganti, cekakak 
sungai, cabai gunung. 

Tumbuhan yang temui dalam perjalanan adalah: sengon, jeruk 
bali, randu, bergat, bendo, pisang becici, kopi, kodoan, matoa, 
mangkli, ipik, jambon, godhang, pakis, mranak, waru, petet/
kemlanding, pelem, pete, kedondong, dadap, kemadhok, andong, 
kumis kucing, lumut, senggani, tejo, piji, limaran, jurangan, mawar, 
sawo.

Analisis Temuan
Menurut Didik Raharyono, Direktur Peduli Karnivor Jawa, 

“Kesaksian warga sekeliling Muria atas eksistensi macan loreng, 
diperkuat dengan bukti feses temuan MRC Indonesia tahun 2011. 
Temuan ini memiliki ciri-ciri feses milik macan loreng, ditinjau 
dari ukuran diameter yang melebihi 5 cm (Gambar kanan). 
Struktur feses tersusun atas boli, dimana pada bolus terjadi 
pengapuran dan ada bolus yang mengandung fragmen remukan 
tulang prey (terlihat sebagi pangkal tulang pipa yang ujungnya 
retak karena gigi macan). Bolus yang mengandung fragmen tulang 
berdiameter sekitar 7 – 8 cm (kompas pembanding memiliki 
diameter 4 cm). Besaran diameter feses yang mencapai ukuran 
diatas 5 cm jelas milik macan loreng dan bukan milik macan tutul. 
Sebab berdasarkan pengamatan penulis, ukuran feses macan 
tutul jantan dewasa hanya mencapai 3,5 cm” (12 Agustus 2012).
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Analisis dari Rita Istari dari Balai Arkeologi Yogyakarta 
mengatakan “Tumpukan batu tersebut dibuat oleh manusia 
sekarang, mungkin para pendaki gunung yang menumpuk batu-
batu dan diberi sesajen supaya dikeramatkan. Tentang batunya, 
dari bahan batu andesit, batu melintang di atas, sepertinya bentuk 
peti kubur batu (waruga) tinggalan budaya prasejarah dari tradisi 
megalitik. Relief, menggambarkan bersatunya unsur laki-laki dan 
perempuan (vagina dan phallus) yang melambangkan kesuburan. 
Biasanya berada di lereng-lereng gunung, dapat dibandingkan 
dengan Candi Sukuh dan Ceto di Kabupaten Karanganyar. ” (10 
Agustus 2012)
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Dukuh Beji, Desa Plukaran, Kecamatan 
Gembong, Kabupaten Pati

Desa Plukaran, merupakan sebuah desa di Kecamatan 
Gembong, Kabupaten  Pati yang sebelah utara berbatasan 
langsung dengan hutan lindung, sebelah selatan dengan 
Gembong, sebelah timur dengan Desa Bangeng serta  

sebelah barat dengan Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten 
Kudus. 

Jumlah penduduk sekitar 2900 jiwa dengan sebagian besar 
memiliki mata pencarian sebagai petani sejumlah 929, kemudian 
312 orang sebagai buruh tani, lainnya pegawai negeri sipil 9 
orang, buruh migran 123 orang  dan lainnya, seniman, karyawan 
swasta, pensiunan, pengusaha dan dosen swasta (Data  Profil 
Desa Plukaran, 2011)

Tim Jelajah Muria sedang berdoa sebelum melakukan perjalanan  ke Argo 
Jimbangan
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Perjalanan ke Gunung Argo Jimbangan

Sabtu, tanggal 25 Juni 2011 jam 07:00 wib tim Jelajah 
Muria terdiri dari Widjanarko, Angga, Finaldi, Imam, Fika, 
Sulistiyanto, Panji dan Noor Kholidin, kami menjemput 
pak Salim, pendamping kami untuk ke Gunung Argo 

Jimbangan. Sebelum berangkat, tim melakukan  persiapan yang 
matang, mulai dari bekal makanan, peralatan seperti kompas, 
termometer, kamera, GPS, teropong  dan alat pendukung  lainnya. 
Jenis burung   yang kami peroleh adalah: cucak kutilang, prenjak 
jawa, elang bido, cipoh kacat, kepodang, kedasi hitam, merbah 
cerucuk, cabai gunung, cakakak sungai, monyet ekor panjang.  
Tumbuhan yang temui dalam perjalanan adalah: randu, kopi, 
pisang, alpukat, kelapa, nangka, durian, mlinjo, jeruk pamelo, laos, 
kapulogo, petai, sukun, delima, sengon, cengkeh, ketela pohon, 
papaya, bergat, mranak. 

Terlihat pohon Mranak 
disepanjangan rute per-
jalanan Argo Jimbangan. 
Selain itu juga menemu-

kan banyak pohon besar .
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Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten 
Jepara

Desa Tempur merupakan sebuah desa yang berada di 
sebelah Timur Kabupaten Jepara yang masuk dalam 
Kecamatan Keling. Desa Tempur memiliki luas wilayah 
2.416,500 ha dengan batas wilayah sebelah Utara Desa 

Damarwulan,  sebelah Timur Desa Medani, Kecamatan Cluwak, 
Kabupaten Pati. Sebelah Selatan Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus 
dan sebelah Barat Desa Sumanding, Kecamatan Kembang. 

Jarak dari ibukota kecamatan sejauh 20 km dan dari ibukota 
kabupaten sejauh 59 km, di Desa Tempur transportasi umum 
hanya kendaraan umum jenis colt pick up terbuka, ada 3 buah 
mobil setiap pagi yang beroperasi, tetapi hanya satu kali saja berangkat 
(pulang-pergi). Tarif pick up bak terbuka Rp. 8.000 untuk orang, tetapi 
untuk barang sesuai dengan barang yang dibawa. Tahun 1997-an ojek 
masih banyak ditemui tetapi akhir tahun 2001 sudah tidak ada 
karena hampir di setiap rumah terdapat kendaraan sendiri yaitu 
sepeda motor yang digunakan untuk mobilitas sehari-hari.

Puncak Songolikur (29), nampak dari Dukuh Duplak, Desa Tempur, Jepara
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Desa Tempur merupakan sebuah desa yang berada di sisi 
barat pegunungan Muria yang berhubungan langsung dengan 
puncak 29 (Songolikur) dan hutan negara seluas 1.497,500 ha. 
Secara Administratif wilayah Desa Tempur  terdiri dari 25 RT 
dan 6 RW meliputi 6 dukuh yaitu Dukuh Kemiren, Dukuh Petung, 
Dukuh Pekoso, Dukuh Glagah, Dukuh Karangrejo dan Dukuh 
Duplak. Jumlah penduduk Desa Rahtawu 1.130 kepala keluarga, 
terdiri dari 3.663 jiwa dengan laki-laki sejumlah 1.845,  1.845 
perempuan. Secara topografi, Desa Tempur dapat dibagi dalam 
dua wilayah, yaitu wilayah  dataran tinggi melingkari desa yang 
terdiri dari tebing gunung dan membentuk pegunungan, wilayah 
daratan rendah di bagian tengah yang merupakan bagian bekas 
kawah purba, Muria (Profil Desa Tempur Tahun 2009). 

Kondisi topografi demikian, Desa Tempur  memiliki variasi 
ketinggian antara 650 m sampai dengan 1.200 m dari permukaan 
laut. Daerah terendah adalah di wilayah RT 01 RW  02, dan daerah 
yang tertinggi adalah di wilayah Pegunungan Saptoargo yang 
merupakan daerah pegunungan Muria. 

Berbagai aktivitas sosial dan budaya serta potensi ekonomi di 
Desa Rahtawu, diantaranya adalah:

Persawahan di Desa Tempur
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Sedekah Bumi

Ritual sedekah bumi di Desa Rahtawu rutin diadakan setiap 
tahunnya di hari Jumat wage, pada bulan apit dengan 
memotong kerbau. Apabila di bulan apit tidak ada hari 

Jumat wage maka diadakan di bulan Syawal atau bulan besar.
 ”Dalam sedekah bumi, sejak turun-temurun  tidak boleh 

menanggap wayang karena di Desa Tempur atau puncak 29 
adalah tempat pewayangan, kalau melanggar akan ada balak 
atau bencana,” kata Mas K. Selain ada hiburan tayub, kemudian 
pengajian dan kethoprak. 

Pendapat ini ditegaskan oleh mas J,” Wayangan tidak 
diperbolehkan, terkait dengan mitos bahwa Tempur adalah 
petilasan pewayangan, kalau nanggap wayang akan terjadi 
bencana”. Ditambahkan oleh bapak Kepala Desa Desa 
Tempur,”Karena tokoh-tokoh di cerita pewayangan ada di sekitra 
Tempur, apabila dimainkan takut salah dan tidak sesuai yang 
sebenarnya dan dikuatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan”. 

Diadakan sedekah bumi memiliki alasan sebagai berikut 
”Sedekah bumi merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas 
rejeki yang diberikan dari bumi Tempur dan untuk mendoakan 
leluhur, ” kata mas K. Hampir sama dengan yang dikatakan mas J,” 
Sedekah bumi adalah selamatan untuk bumi agar manusia yang 
tinggal di Tempur diberi kelimpahan rejeki dan kemakmuran”. 

Kata Pak S ,”Biaya yang di keluarkan untuk sedekah bumi murni 
dari hasil swadaya warga desa tempur sendiri. Iuran warga untuk 
mengadakan sedekah bumi berkisar antara Rp.45.000 - 50.000. 
tergantung dari besarnya lahan yang dimiliki warga, jika lahan 
yang besar maka iurannya lebih besar dari warga yang punya 
lahan sedikit,”. 

Pertanian

Berdasarkan  hasil wawancara dengan Ketua Kelompok 
Tani Sido Makmur, Bapak S ,”Ada 10 kelompok tani di Desa 
Tempur. Kelompok tani tersebar di beberapa pedukuhan 
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dengan rincian sebagai berikut: di Dukuh Pekoso ada 3 kelompok 
tani, di Dukuh Duplak dan Dukuh Karangrejo ada 2,  di Dukuh 
Glagah, Dukuh  Kemiren dan Dukuh  Petung terdapat masing-
masing 1 kelompok tani. Setiap hari Jumat Pon kelompok tani 
Sido Makmur selalu mengadakan pelatihan, yang diajarkan dalam 
pelatihan tersebut salah satunya mengenai pembuatan pupuk 
organik,”.

Kopi merupakan tanaman yang paling banyak di kembangkan di 
Desa Tempur selain dari singkong, padi dan jagung. Tanaman yang 
sekarang yang sedang di kembangkan adalah jamur, sedangkan 
tanaman yang dikembangkan di hutan berupa porang atau  walur.  
Selain itu, di Desa Tempur juga terdapat green house yang di 
gunakan untuk tempat tanaman hias.  Ditambahkan pula oleh 
Pak S, ”Dulu kopi pernah berlimpah di Desa Tempur, saat panen 
dapat mencapai 350 ton dalam satu tahun, ”. Hal tersebut juga 
dibenarkan oleh Pak K dan Pak A. 

Oleh Mbah T dikatakan ,”Pertanian kopi di Desa Tempur masih 
menggunakan kopi lokal dan masih sedikit warga yang melakukan 
penyambungan karena penyambungan memerlukan biaya yang 
mahal, tiap batangnya di kenai biaya Rp 2.000. Warga belum bisa 
mengolah kopi menjadi serbukan, masih menjualnya berupa kopi 
mentah. Untuk penjualan kopi sudah ada penadahnya sendiri 
dan para tengkulak yang datang ke Tempur untuk mengambil 
hasil pertanian. Para tengkulak kebanyakan berasal dari daerah 
Gembong, Keling dan Surabaya.

Menurut Pak A, ”Masih banyak warga yang tidak mempergunakan 
kotoran ternaknya sebagai pupuk organik. Kebanyakan warga 
lebih suka membuang kotoran ternaknya ke sungai dari pada 
menggunakannya sebagai pupuk, belum ada 25 % warga yang 
menggunakan pupuk organik. Karena sebab itulah menjadikan 
tanah menjadi panas dan tidak subur lagi untuk ditanami yang 
dapat mengakibatkan menurunnya hasil panen,”.

Diperjelas oleh Pak K, ”Hasil kopi per tahun dapat mencapai 1 
kg sedangkan untuk padi dapat mencapai 1 ton. Dalam setahun 
dapat melakukan 3 kali tanam padi, selain padi juga ditanam 
kopi, pisang, ketela, kenoring dan jagung. Pupuk yang digunakan 



36

adalah pupuk urea dan organik, dicampurkan dengan takaran 
separo-separo. Traktor ada ditempur sejak tahun 2009 yang di 
pergunakan dengan sistem sewa, tetapi masih banyak warga yang 
menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya,”. 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Banyaknya warga Desa Tempur yang menjadi TKI maka seperti 
yang katakan Pak Su, “Ada beberapa syarat yang harus dilengkapi 
untuk menjadi seorang TKI diantaranya harus mempunyai ijin 
dari orang tua atau suami, kemudian mengetahui desa baik itu 
petinggi desa maupun dari kecamatannya, minimal harus berusia 
20 tahun, daerah  tujuan TKI  kebanyakan di Arab Saudi, Taiwan, 
Singapura dan Malaysia,”.

Menurut Ibu K yang pernah 3 kali berangkat menjadi TKI di 
Arab Saudi,”Saya pertama kali berangkat tahun 1994 pada waktu 
itu gajinya hanya Rp 300.000,- . Awalnya kesulitan beradaptasi 
di sana karena bahasa dan makanannya, disana saya makan 
roti sedangkan untuk makan nasi hanya seminggu sekali. Uang 
hasil bekerja sebagai TKI saya pergunakan untuk membantu 
membangun rumah. Saya sebenarnya ingin menjadi TKI lagi 
tetapi suami tidak mengizinkannya. Lebih menjanjikan menjadi 
TKI di Arab Saudi atau di Eropa daripada di Malaysia karena 
gajinya lebih tinggi,”.

Di salah satu dukuh Desa Tempur ada yang sebagian besar 
warganya menjadi TKI tetapi sekarang sudah agak berkurang. 
”Biasanya uang hasil bekerja jadi TKI di pergunakan untuk 
membuat rumah atau merenovasi rumah menjadi rumah 
bertingkat, setelah uang hasil menjadi TKI itu habis dalam kurun 
waktu 2 - 3 tahun, mereka berangkat lagi menjadi TKI, “kata Pak 
M.

Pak K, penyalur TKI bercerita, “Ada dua orang di Desa Tempur 
yang menjadi Penyalur TKI. Pada tahun 2004/2005 yang berangkat 
menjadi TKI banyak, tetapi sekarang sepi yang di berangkatkan 
hanya sekitar 5 - 10 orang. Biasanya perjanjian kerja dengan 
PT hanya selama 2 tahun, setelah itu kalau mau di perpanjang 
tergantung dengan majikannya yang ada di sana. Pemberangkatan 
TKI untuk pengurusannya gratis bahkan tidak dipotong gaji, 
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malahan dapat uang saku maksimalnya bisa mendapat uang 
saku sebesar Rp. 1.000.000 ,- dan mendapat pendidikan selama 
20 hari.  Sedangkan untuk TKI yang  laki-laki  harus membayar 
Rp 35.000.000 ,-  bila berkeinginan ke Arab Saudi, sekitar Rp 
40.000.000 ,-   kalau mau  ke Korea. Pertama, harus membayar 
satu juta dulu, setelah itu pada waktu pemberangkatan harus 
sudah dilunasi biayanya,”.  

Hal tersebut pun di benarkan oleh Ibu E, “Sekarang lebih sulit 
menjadi TKI, aturannya di perketat apalagi mengenai usia. Untuk 
perempuan antara umur 20 - 40 tahun yang diperbolehkan menjadi 
TKI, jika umurnya kurang atau lebih dari itu tidak diperbolehkan. 
Selain itu, juga harus melakukan pendidikan selama 20 hari dan 
harus lulus tes. Sekarang ini, minimal lebih dari 2 bulan baru bisa 
di berangkatkan menjadi TKI. Minimal penghasilan TKI selama 2 
tahun dapat mencapai Rp 400.000.000 ,-”.

Puncak Gunung Gajahmungkur nampak di belakang Tim Jelajah Muria
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Kripik Singkong
Ibu R merupakan salah satu warga yang memiliki usaha kripik 

singkong di Desa Tempur. “Saya tertarik melakukan usaha ini 
karena  melihat orang membuat kripik di Ngemplak dan berusaha  
untuk menggembangkannya. Usaha ini dimulai pada tahun 1997 
dengan modal awal Rp. 300.000,-. Saya merupakan orang pertama 
yang mengembangkan usaha kripik singkong di Desa Tempur dan 
sekarang ada sekitar 6 orang yang melakukan usaha yang serupa. 
Hasil produksi yang saya buat berasal dari kenoring (enthek), 
ketela, pisang dan jagung,”.

Ibu R menjual kripik singkongnya per kilo Rp. 12.000,-  Biasanya 
pembeli datang ke rumah dan membeli dalam partai besar bisa 
mencapai 10 kilo setiap kali datang. Pembelinya biasanya berasal 
dari Klepu, Semarang, Keling, dsb.

Perjalanan ke Candi Bubar (Candi Angin Lor) 
dan Candi Angin Kidul

Selasa, 5 Juli 2011 tim Jelajah Muria berangkat dari rumah 
mbah Tubi di dampingi orang setempat,mas Yusuf pada jam 7.45. 
Tim terdiri dari Widjanarko, Angga, Panji, Finaldi, Khasan, Imam 
dan Hendro. Sebelum berangkat, tim melakukan  persiapan yang 
matang, mulai dari bekal makanan, peralatan seperti kompas, 
termometer, kamera, GPS, teropong  dan alat pendukung  lainnya. 

Perjalanan awal dengan motor menuju lokasi akhir, kami 
melewati Dukuh Duplak, yaitu dukuh tertinggi di Desa Tempur. 
Setelah itu, sampai di daerah Kopen Candi jam 08.25 dengan 
ketinggian 1090 mdpl. Di daerah kebun kopi milik masyarakat, 
ketika berjalan disambut munculnya ular dudak edor (menurut 
masyarakat sekitar). Waktu menunjukkan pukul 09.10  ketika 
nampak Elang hitam. 

Jam 09.35 tim sampai di pertigaan Nduplak, Njabung, dan Candi 
Angin pada ketinggian 1256 mdpl. Sebelum sampai di Candi 
Bubar (Candi Angin Lor) kami juga menemukan bebatuan di 
bawahnya dengan ketinggian 1309 mdpl pada jam 10.15. Waktu 
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menunjukkan pukul 10.20 ketinggian  1336 kami tiba di Candi 
Bubrah atau bubar (menurut masyarakat sekitar) atau Candi Angin 
Lor (menurut peta rupabumi digital Indonesia (BAKOSURTANAL 
tahun 1997). 

Setelah melakukan proses dokumentasi kami lanjutkan  
perjalanan dari Candi Bubar jam 11.00 sampai jam 11.20 kami 
tiba di lokasi puncak Candi Angin Kidul dengan ketinggian 1430 
mdpl.

Di atas puncak Candi Angin Kidul, tim menyempatkan waktu 
istirahat untuk makan siang, mendokumentasi  dan menikmati 
pemandangan, terlihat Desa Tempur dari atas, Gunung Termulus-
Watupayon dan puncak 29. Pada jam 13.00 tim melanjutkan 
perjalan turun ke bawah. Setelah sampai di Dukuh Duplak, tim 
berkesempatan untuk menjelajahi situs Sumur Batu. Waktu 
menunjukkan pukul 14.50 tim tiba di Desa Tempur.

Dari hasil pengamatan tim menemukan tumbuhan randu, kopi, 
pisang alas, sengon laut, jagung, ketela pohon, kayu manis, dali, 
suren, wuru, siyem, tegaron, nogosari, mranak, lambak (blimbing), 
kentoring (entik), nanas, rosidi, pakis haji, petet, lamtoro, nilam, 

Candi ANgin Lor atau sering disebut oleh masyarakat Candi Bubar
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dembagan (cangkul), mangga, durian, nangka, delima, rambutan, 
makadamia, alpukat, jambu biji, waluh, kemadoh, palem (umbut), 
beringin, anggrek. 

Sedangkan temuan satwa dan burung selama perjalanan, 
terdapat jenis burung yaitu cucak kutilang, prenjak jawa, elang 
hitam, cipoh kacat, kepodang kuduk hitam, kedasi hitam, merbah 
cerucuk, cabai gunung, cekakak sungai, bondol jawa, burung 
madu polos, layang-layang rumah, walet gunung, ular dudak edor, 
ceguk-biawak. 

Analisis dari Rita Istari dari Balai Arkeologi Yogyakarta 
mengatakan melihat foto-foto untuk sementara dapat saya 
informasikan, bahwa itu BUKAN candi, artinya bukan peninggalan 
masa Hindu-Buddha. Bahkan tinggalan sebelumnya yaitu masa 
Prasejarah. Dengan melihat tumpukan-timpukan batu pipih/
slab-stone, merupakan tinggalan tradisi megalitik yaitu untuk 
pemujaan kepada arwah leluhur. (2 Agustus 2012)

Candi Angin Kidul
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Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten 
Kudus 

Desa Rahtawu merupakan sebuah desa di ujung utara 
Kabupaten Kudus yang berbatasan langsung dengan pegunungan 
Muria, memiliki kontur tanah yang berbukit-bukit dan terlihat 
disamping jalanan banyaknya tanaman jenis randu, di lereng-
lereng  pegunungan terhampar tanaman  jagung, jarang terdapat 
pepohonan besar, berkayu apalagi pepohonan khas Muria 
seperti mranak, gentungan, rimong, tengarong, wuru, piji, triteh, 
kedoyo dan klampu ketek. Sepanjang mata memandang terdapat  
perbukitan indah  dengan  ’hutan jagung’. Di sebelah utara dan barat 
berbatasan dengan hutan lindung Muria dan Kabupaten Jepara, 
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Menawan, Kecamatan 
Gebog, Kabupaten Kudus dan di sebelah timur berbatasan dengan 
Desa Ternadi, Kematan Dawe, Kabupaten Kudus.

Di Desa Rahtawu, terdapat empat dukuh yang terhimpun, yaitu 
Dukuh Gingsir (Tumpuk), Dukuh Wetan Kali (Watu putih), Dukuh 
Krajan (Jambu) dan Dukuh Semliro (Ngelo), yang tersebar di 
lekuk-lekuk perbukitan Rahtawu. Perbukitan Rahtawu terdiri 
atas beberapa gunung, yaitu Puncak Abiyoso dan Gunung Natas 
Angin, Gunung Kelir  dan  Puncak Gunung Muria yang dikenal 
sebagai 29 (Songolikur). 

Desa ini cocok sebagai tempat menyepi. Tak heran apabila 
tempat pertapaan tersebar di desa ini. Mulai dari petilasan Eyang 
Sakri dan Eyang Lokojoyo (ditengarai nama samaran Kalijaga saat 
bertapa) di Dukuh Krajan, petilasan Eyang Abiyoso dan Eyang 
Palasara di puncak Abiyoso dan petilasan Eyang Naradha serta 
Batara Guru di punden Jonggring Saloko.

Petilasan-petilasan tersebut sering dikunjungi orang. Masih 
ada beberapa tempat petilasan lain, yaitu petilasan Eyang Modo 
(Gadjah Mada) serta Eyang Romo Suprapto di Dukuh Semliro. 
Di dukuh yang sama, sekitar puncak songolikur, juga terdapat 
petilasan Eyang Manikmoyo, Eyang Pandudewa dan Nakula 
Sadewa. Umumnya petilasan-petilasan ini ramai dikunjungi 
peziarah tatkala bulan Sura (Wibisono, 2007).
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Jumlah penduduk Desa Rahtawu terdiri dari 4.824 jiwa, laki-
laki 2.870 jiwa dan perempuan 2.454 jiwa dengan 1.492 KK yang 
menempati wilayah desa seluas 1.610,75 ha. Pada tahun 1945 
jalanan masuk Desa Rahtawu masih jalan setapak, setelah partai 
Golkar menang pada tahun 1971, pada tahun 1972 jalan mulai di 
padat karya, tahun 1989 listrik masuk desa. Sebelum ada listrik, 
warga ada yang menggunakan disel dengan cara berkelompok. 
Satu disel biasanya di bagi lebih kurang 50 kepala keluarga, 
kebanyakan masyarakat menggunakan lampu minyak tanah 
(Wawancara, 17 Juli 2011). Sampai sekarang, desa ini  masih 
minim dengan fasilitas transportasi, para penduduknya banyak 
yang memiliki kendaraan motor, ada sejumlah 1120 keluarga 
yang memiliki motor, jika tidak memiliki motor,  keluar secara 
berombongan dengan menggunakan mobil jenis station bak 
terbuka di pagi hari dan pulang sore terbuka dengan membayar  
Rp 4.000 ,- untuk ke kota kecamatan, Gebog, sedangkan jika 
memakai ojek membayar  Rp 10.000,-  

Buruh tani merupakan mata pencarian penduduk Desa Rahtawu 
yang terbanyak, tercatat ada 2010 orang, untuk petaninya terdapat 
995 orang,  pegawai negeri 21 orang,  Polri 3 orang, peternak 42 
orang, montir 10 orang, jasa pengobatan alternatif 8 orang dan 
pekerjaan yang lain seperti pensiunan, pedagang keliling dan 
pengrajin serta dukun kampung terlatih (Data Data Profil Desa 
dan Kelurahan Desa Rahtawu, 2011). 

Untuk pendidikan tingkat SR 3 berdiri pada tahun 1921, untuk 
melanjutkan SR 4 - 6 di kota kecamatan, Gebog. Pada Tahun 
1960 SR 3 menjadi SR 6 atau SD. Bagi keluarga yang memiliki 
kemampuan ekonomi sebelum berdiri SLTP terbuka pada 
tahun 2009, penduduk melanjutkan di SMP yang ada di ibukota 
kecamatan, berjarak 10 Km. SLTP terbuka berdiri pada 16 
Desember 2009. 

Pada Tahun 2008, ada dua operator komunikasi yang masuk ke 
Desa Rahtawu, sebelumnya warga desa menggunakan telepon 
yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, dikelola oleh salah 
seorang pengurus desa, biaya untuk menelpon kepada saudara 
yang menjadi TKI di luar negeri kurang lebih Rp 30.000. Mata 
pencaharian utama penduduk adalah pertanian,  produk utama 
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sektor pertanian jagung dengan luas tanaman 450 ha, kemudian 
tanaman padi 250 ha dan tanaman bawang merah 2 ha. Produk 
sektor perkebunan kopi dengan luas 25 ha.

Berbagai aktivitas sosial dan budaya serta potensi ekonomi di 
Desa Rahtawu, diantaranya adalah:

Sedekah Bumi

Masyarakat Desa Rahtawu secara rutin melakukan sedekah 
bumi yang dilakukan di bulan apit, nama bulan Jawa. 
Acara tersebut berada di bulan Zulqaidah, yaitu bulan dari 

tahun Hijiriyah yang  berada di antara bulan Syawal dan Zulhijah. 
Adapun bulan Apit, diapit oleh dua peristiwa penting, yaitu Hari 
Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedekah Bumi di Desa Rahtawu 
biasa dilakukan pada hari Jum’at Wage dengan pertunjukan tayub 
(Widjanarko, 2008). 

Sedekah berasal dari kata shodaqoh yang artinya berbuat amal 
baik dengan memberikan sebagian nikmat yang kita terima 
kepada yang membutuhkan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas 
nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai makhluk yang 
telah diberi atau menerima nikmat kita tidak salah dan sudah 
sewajarnya kalau memanjatkan rasa syukur.

Pertunjukan Tayuban di Desa Rahtawu saat Sedekah Bumi
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Adapun pelaksanaan rasa syukur  tersebut dapat diwujudkan 
melalui beraneka ragam cara yang dapat dilakukan sebagai 
ungkapan rasa syukur atau terima kasih. Apitan, sebuah acara 
tradisional yang seringkali banyak dilakukan secara bersama-
sama oleh warga dalam satu kelurahan atau desa.

Acara tradisi ini biasanya turun temurun yang diselenggarakan 
untuk mengungkapkan rasa syukur yang diberikan Allah kepada 
manusia berupa bumi, karena bumi atau tanah merupakan 
sebagian dari salah satu nikmat yang diberikan Yang Kuasa. 
Bumi sebagai tempat berpijak, berteduh dan sumber dari segala 
kehidupan kita.

Pada malam hari sebelumnya, diadakan kenduri atau tirakatan 
dengan memanjatkan doa bersama kepada Allah SWT, dengan 
harapan  agar keselamatan dan kesejahteran serta perlindungan 
terhadap seluruh warga desa dapat terwujud dan diberi 
keberkahan oleh yang Maha Kuasa (Asyiqin, 2007). 

Mata Air Bunton

Sendang Bunton adalah mata air terbesar di Desa Rahtawu, 
berada dibawah puncak songolikur (29) Gunung Muria. 
Jaraknya sekitar 7 km dari Balai Desa Rahtawu. Di sekitar 

sendang,  terdapat punden Eyang Nogopertolo merupakan suatu  
kawasan yang masih terlindungi oleh pohon berkayu, terutama 
pohon  khas Muria yaitu bergat. 

Sendang ini mengalirkan air ke Desa Rahtawu, dan berakhir di 
Kali Gelis yang membelah Kota Kudus,  bahkan  menjadi pemasok 
utama air bersih ke seluruh wilayah kabupaten Kudus.  Menurut  
almarhum Bapak  K, juru kunci “Hari Sabtu dan Minggu banyak 
pengunjung yang mendatangi kawasan mata air Sendang Bunton. 
Puncaknya adalah ketika malam satu suro (penanggalan jawa), 
sumber niki dereng nate sat, ngalir  teras (mata air ini belum 
pernah berhenti, mengalir terus), ”.

Sendang Bunton dipercaya memiliki lengo tolo yang berkhasiat. 
Kemunculan lengo tolo, menurut cerita masyarakat terjadi setiap 
tanggal 1 sura. Lengo tolo diburu banyak orang, karena dipercaya 
ampuh sebagai azimat. Tapi banyak yang pulang dengan 
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tangan hampa, sementara yang tidak berniat mencari malah 
mendapatkannya.

Berbeda dengan kawasan hutan lainnya di Rahtawu, pepohonan 
di kawasan mata air Sendang Bunton ini masih relatif terjaga.  Bisa 
jadi,  dikarenakan tempat ini dikeramatkan oleh banyak orang. 
Jenis pohon masih banyak dijumpai adalah pohon jenis Mranak 
dan Bergat,  pohon khas Muria. Masih rimbunnya  pepohonan di 
kawasan Bunton ini memberikan pengaruh pada suhu di daerah 
ini. Tercatat, suhu terendah di malah hari mencapai 16 derajat 

celcius, sedangkan suhu tertinggi pada siang hari sekitar 20 
derajat celcius.

Air Terjun Petung

Semliro, merupakan salah satu dukuh yang ada di Desa 
Rahtawu, berada di ujung jalan desa yang berbatasan 
langsung dengan hutan Muria, tepatnya dibawah punden 

Desa Rahtawu mengandalkan sumber Air Bunton untuk mencukupi kebutuhan 
sehari-hari
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eyang Modo, banyak orang yang tidak menduga dan mengetahui 
bahwa dukuh ini memiliki potensi obyek wisata berupa air 
terjun yang masih belum diperdayakan, air terjun ini dikenal dan 
dijuluki oleh masyarakat setempat dengan sebutan air terjun 
Petung. , “Konon tempat ini banyak ditumbuhi pohon bambu 

Air Terjun Petung, Desa Rahtawu nampak dari kejauhan
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petung, mungkin diambil dari situ” kata Pak X  yang menemani 
kami menjelajah air terjun petung. 

Di pagi yang sejuk jam 05:30 bersama tim jelajah Muria berjalan 
santai, menempuh jarak kira-kira 1- 2 km, melewati jalan lereng 
Muria  yang lumayan agak jauh memang, naik dan turun tetapi 
tak akan terasa lelah jika dinikmati sambil melihat pemandangan 
alam di sekitar lereng pegunungan yang masih hijau, suara 
gemericik aliran sungai tiyeng, mendengarkan kicauan burung 
kutilang ditambah aroma harum semerbak bunga kopi yang mulai 
bermekaran menjadi aroma therapy. Cuaca cukup cerah, dalam 
perjalanan melihat komposisi  tanaman kopi dengan kemiri, 
jagung dengan cabe rawit  kecuali itu,  sepanjang perjalanan 
terdapat pohon randu, nangka, pakis, siyem, cengkeh, tales dan 
pohon durian, sayangnya kami tidak melihat pohon khas muria 
yaitu  bergat, mranak atau gentungan, kemanakah pohon itu? 

Sekitar 1,5 jam perjalanan, seakan kelelahan terbayar dengan 
sampainya ke lokasi air terjun, dengan melihat indahnya air 
yang mengalir dari atas, itulah air terjun petung, koordinat GPS 
menunjukkan ketinggian 718 mdpl. Walaupun kondisi cuaca 
saat ini kemarau, air terjun masih mengeluarkan airnya dengan 
perkasa. Beberapa dari kami tidak tahan untuk sekedar mencuci 
muka, tangan bahkan mandi dan berpose dengan foto tentunya. 

Air terjun yang berketinggian sekitar 10  meter ini, masih jarang 
terjamah orang, terlihat dari lokasi sekitar pepohonan bambu, 
semak ilalang yang masih rungkut. Untuk sampai di air terjun 
meski sudah terlihat jelas dan terdengar suara gemuruh aliran air 
terjun, tim penjelajah dibantu orang lokal harus membuka jalan 
dengan alat pertanian, arit. 

Panorama alam yang begitu indah dan patut dijadikan obyek 
wisata alam, agar keindahan alam ini dapat dinikmati oleh semua 
orang, maka perlu melibatkan masyarakat dukuh Semliro dalam 
konsep ekowisata air terjun petung. 

Perjalanan pulang, di perjalanan menghadang elang 
hitam di angkasa sekitar 5 meter di atas kami, kami sempat  
mendokumentasi dan saya menggumam, “masih ada elang hitam 
di Rahtawu”. 
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Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten 
Kudus 

Desa Colo, merupakan salah satu desa pinggiran Hutan 
Muria yang secara geografis  di sebelah Utara berbatasan 
dengan hutan lindung Muria, di  sebelah  Selatan  dengan 
Desa Kajar dan Desa Kuwukan, di sebelah Timur dengan 

Desa Japan dan Dukuh Waringin sedangkan di sebelah Barat 
dengan Desa Ternadi dan hutan lindung.  Luas wilayah desa 
tercatat 560,16 ha dengan jumlah penduduk Desa Colo sebanyak  
3.480 orang. Tercatat ada 400 orang yang memiliki perkejaan 
sebagai tukang ojek, 350 pedagang, buruh tani 523 orang, petani 
85 orang, pegawai negeri sipil 40 orang, lainnya pengrajin, 
peternak dan swasta  (Profil Desa Colo, 2009).

Kondisi jalan utama dari pusat pemerintahan Kecamatan Dawe 
sudah beraspal dan keadaannya cukup baik. Jarak ke Kabupaten 
Kudus sekitar  20 km, terdapat transportasi angkutan kota 
berwarna kuning dari terminal Kudus ke Desa Colo dengan 
membayar sekitar Rp 10.000 ,-.  

Desa Colo memiliki empat pedukuhan yaitu Dukuh Colo, Dukuh 
Panggang, Dukuh Pandak dan Dukuh Kombang serta  memiliki 
karakteristik unik, selain dikenal sebagai tempat berziarah karena 
ada makam salah satu penyebar agama Islam di Jawa atau wali 
songo yaitu Sunan Muria, maka desa Colo juga dikenal sebagai 
desa tujuan wisata, yang memiliki hawa sejuk dan pemandangan 
kawasan pegunungan Muria yang menarik. 

Kawasan wisata Colo merupakan kawasan wisata yang 
memiliki kekayaan alam yang cukup besar. Akan tetapi kurang 
dipromosikan  ke wisatawan domestik maupun mancanegara. 
Makam Sunan Muria yang merupakan obyek wisata religi tidak 
pernah henti dikunjungi oleh para wisatawan terutama wisatawan 
domestik. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk 
berziarah. Pada  hari-hari libur makam ini tidak pernah sepi 
dari para pengunjung, wisata religi akan sepi saat bulan puasa 
ramadhan dan ini memberikan kesempatan para pedagang untuk 
membenahi kondisi tempat berjualan.   
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Di samping wisata religi, Desa Colo sebenarnya mempunyai 
potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai wisata alam. 
Obyek wisata yang ada di antaranya: air terjun Montel, dan Goa 
Jepang.  Potensi di bidang wisata agro yaitu jeruk pamelo dan 
pisang kebyar. Pemanfaatan kedua hasil bumi ini masih belum 
optimal sehingga perlu dikembangkan melalui diversifikasi hasil 
pertanian. 

Pada tahun 2006 KBMWBU (Kesatuan Bisnis Mandiri Wisata 
Benih dan Usaha). Bermitra dengan perusahaan swasta yaitu 
CV Matra Indonesia Crafe untuk mengeola kawasan yang telah 
diperuntukan sebagai kawasan wisata. Nama kawasan wisata 
lereng Pegunungan Muria berubah menjadi Taman Seni Nasional 
sejak dikelola oleh CV Matra Indonesia Crafe (Heriyaningtyas, 
2009). 

Kerjasama berlangsung sepuluh tahun mulai tanggal 17 Juli 
2007 dan dievaluasi setiap tahun sekali. Kerjasama dalam rangka 
pembangunan Taman Seni Nasional Wana Wisata Montel KPH Pati 
yang berada di lereng Gunung Muria dan sekitarnya di kawasan 
hutan petak 47 dan petak 48 RPH Ternadi BKPH Muria Patiayam 
KPH Pati (Dokumen Kerjasama, 2007).
Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan (PMPH)

Pembentukan atau embrio Paguyuban Masyarakat Pelindung 
Hutan (PMPH)  sudah mulai sejak tahun 1999, tetapi baru 
tanggal 14 Juni 2006 dikukuhkan Bupati Kudus Ir H.M. Tamzil 
MT. 

Bapak G, sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan 
(PMPH),  mengaku masih aktif melakukan pengawasan hutan 
Muria. Ia  dan sebelas  anggota PMPH lainnya biasa melakukan 
patroli hutan Muria di tiga wilayah yaitu Kudus, Jepara dan Pati. 
Banyak temuan-temuan yang didapat selama melakukan patroli, 
termasuk sumber mata air belerang. “Tepatnya di sebelah barat 
Argo Jimbangan atau Punuk Sapi, sekitar 4 km dari Desa Colo,”

Mengenai kebijakan yang diambil PMPH terhadap para penebang 
liar, Bapak G  mengatakan, ”Jika penebangan terjadi di wilayah 
Kudus, ia bisa mengambil tindakan yang diperlukan, karena Kudus 
merupakan daerah administrtif kelompok yang dipimpinnya. Jika 
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penebangan tersebut dilakukan di wilayah Jepara maupun Pati, 
Bapak G  dan kelompoknya hanya melakukan pelaporan kepada 
pihak di wilayah administratif yang bersangkutan”.

Ditambahkan oleh Kepala Desa Colo, Bapak D, “Kawasan hutan 
Muria berstatus hutan lindung dan tidak ada tawar menawar. 
Oleh sebab itulah Masyarakat Colo berinisiatif untuk membentuk 
PMPH (Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan). Ini adalah 
lembaga berkepedulian untuk menjaga hutan, dengan berpatroli 
keliling hutan misalnya. PMPH juga terus mensosialisasikan 
pentingnya hutan kepada masyarakat Colo”. 

Selain itu, mereka juga pernah melakukan pertemuan dengan 
DPRD Kabupaten Kudus dan Bupati untuk menaikkan status 
hutan lindung menjadi cagar alam tapi belum ada tindak lanjutnya. 
Hal ini berdasarkan keinginan mereka untuk lebih melibatkan 
masyarakat dalam menjaga kondisi hutan. 

Sedekah Bumi

Sedekah bumi di Desa Colo  dilaksanakan di bulan apit,  dimana 
ini berkaitan dengan kepercayaan sebagai hari lahirnya Desa 
Colo yaitu Sabtu Wage. Prosesi sedekah bumi seperti ini: 

Jum’at pagi menyembelih kerbau, malamnya tirakatan dan Sabtu 
pagi ziarah ke makam Sunan Muria setelah Dzuhur pertunjukan 
wayang dimulai. Pertunjukan awal wayang dengan lakon among 
tani sebagai bentuk syukuran petani dimulai dari cerita Dewi Sri 
dan selesai jam 17:00 an. Setelah istirahat,  jam 21:00 mulai lagi 
sampai pagi jam 04:00 an dengan lakon yang diinginkan oleh 
penonton. 

Penuturan Kepala Desa Colo, Bapak DF  “Untuk penyelenggaraan 
sedekah bumi ini, iuran warga @ Rp.15.000,-  per KK di 4 
dukuh yang ada di Desa Colo. Untuk tahun 2008 sedekah bumi 
menghabiskan total biaya sekitar Rp.46 .000.000 ,-. Terdiri dari 
28 juta yang berasal dari iuran  4 dukuh @ Rp.7.000.000,-  dan 
Rp.18.000.000,- untuk pelaksanaan wayang dan lain-lain. Tidak 
ada dukungan dana dari instansi pemerintah terkait dan belum 
masuk dalam peraturan desa, DAU Desa Colo hanya 60 juta,” 

Ketua Kelompok Tani Desa Colo, Pak Iwt mengatakan “Dana 
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untuk sedekah bumi diambil dari iuran masyarakat  per kepala 
keluarga Rp.15.000 ,- , bantuan dari Yayasan Sunan Muria  berupa 
kerbau masing-masing satu untuk 4 dukuh di Desa Colo. Untuk 
warga yang memiliki rumah inap atau villa iurannya sukarela, 
lebih banyak daripada iuran per kepala keluarga,”.

Ojek Colo

Mata pencarian yang  diminati banyak warga, terdaftar 
sebanyak 400  orang memilih menjadi pengojek. 
Terdapat dua aturan dalam kerja sebagai pengojek, Pak 

G menceritakan ,”Untuk ojek siang - malam dibagi menjadi 14 
kelompok (setiap kelompok terdapat sekitar 25 - 30 orang),  ojek 
siang sekitar 250 orang dan  ojek malam 150 orang. Untuk ojek 
siang waktunya 24 jam sedangkan ojek malam mulai sore jam 
17:00 sampai jam 05:00. Ojek yang malam tidak bisa ikut kerja 
yang pada  siang hari, tetapi yang ojek siang boleh ikut jam malam. 
Seragam untuk pengurus dan anggota berbeda, ketua kelompok 
bertugas mengkoordinir anggotanya,”. 

Pertunjukan wayang saat Sedekah Bumi di Desa Colo
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Ditambahkannya, “Ada peraturan, bagi pengojek  yang menyela 
antrian tidak boleh beroperasi selama 3 hari, jika anggota mabuk 
maka tidak boleh beroperasi selama 1 tahun, jika melakukan 
perselingkuhan maka tidak diperkenankan untuk mengojek 
selama 2 tahun. Untuk mengantri menjadi anggota ojek membayar 
sebesar Rp.10.000.000 -  kemudian menjadi pengojek tetapi kalau 
ada yang menjual keanggotaannya, anggota yang telah menjual 
keanggotaannya wajib memberikan iuran mana suka ke kas. 
Setiap hari iuran Rp.13.000 ,-  per orang dan  masuk ke kas induk.

Kelompok ojek berdiri pada tahun 1989, diketuai Bapak G 
dengan nama awal  Paguyuban Ojek Colo Bani Said, ojek motor 
ini mengantarkan para peziarah dan pengunjung ke makam 
Sunan Muria atau ke wisata alam air terjun Montel. Untuk 
menjadi anggota ojek,  mendaftar dan membayar atau beli lahan 
Rp.8.500.000 ,- bagi ojek siang dan Rp.3.500.000,- bagi ojek 
malam.

Tarif ojek untuk ke makam Sunan Muria sebesar Rp. 7.000 ,- , 
ke air terjun Montel Rp.5.000 ,- dan ojek dari dukuh ke dukuh 
sebesar Rp.3000 ,-  . Penghasilan rata-rata pengojek perhari 
sebesar Rp.300.000 ,- kalau hari ramai  dan  Rp.30.000 ,- kalau 
hari sepi seperti bulan puasa ramadhan. 

Ngojek, salah satu pekerjaan warga desa
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Berdagang

Desa Colo dikenal sebagai tempat wisata ziarah  bagi umat 
muslim yang menziarahi makam Sunan Muria, sehingga 
dalam waktu-waktu tertentu menjadi sangat ramai dengan 

peziarah dari seluruh kota di Indonesia. Efek domino yang 
mengikuti adalah banyak penduduk Desa Colo dan sekitarnya 
yang  memiliki profesi sebagai pedagang. 

Untuk memperkuat sesama pedagang maka dibentuk kelompok-
kelompok pedagang, kata Pak G ,”Pedagang di Colo ada 3 kelompok 
yaitu Kinanthi, Sinom dan Padamu. Untuk kelompok Kinanthi 
diikuti 135 pedagang dengan iuran Rp.5.000 ,-  setiap selapan hari 
atau 35 hari, selain itu ada kegiatan lain yang dilakukan seperti 
yasinan, bersih-bersih atau menyapu di  setiap Sabtu pon yang 
wajib diikuti oleh setiap anggota. Untuk kelompok Sinom ada 
63 pedagang dengan iuran Rp.20.000 ,-  setiap bulan, kegiatan 
Yasinan setiap Sabtu legi. Sedangkan untuk kelompok Padamu 
ada  98 pedagang,”. 

“Di dalam kelompok selalu ada evaluasi seperti tentang 
kedisiplinan dan sopan santun. Selain orang Colo tidak dapat 

Menjual hasil bumi oleh warga Desa Colo
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menjadi anggota kelompok ini, meskipun  pada kelompok Kinanthi 
keanggotaannya bisa dijual sekitar 5 – 10 juta, kalau yang Sinom 
tidak bisa dijual hanya dapat diwariskan pada keturunannya. 
Setiap tahun sekali kelompok Padamu dan  Kinanthi melakukan 
ziarah wali songo dan juga mengajak warga iuran untuk ikut serta. 
Uang kas digunakan untuk dana sosial  orang sakit, meninggal dan 
kecelakaan,” tambahnya.

Cerita pedagang berkios, Ibu J, ” Saya berjualan tas, boneka, 
minuman ringan, makanan kecil seperti intip, jenang kudus.  Kios 
milik sendiri dan bersertifikat 1 kapling dengan luas 5 meter x 
3 meter,  tidak ada  retribusi. Dagangan yang cepat laku yaitu  
intip dan minuman ringan. Buka mulai pukul 07.00 -  setelah  
Isya’ jika kondisi ramai. Dagangan ramai saat bulan Syuro (baca: 
buka luwur) dan hari-hari libur. Pendapatan per hari, jika ramai 
mencapai Rp.300.000,-, kalau  sepi Rp.50.000,- sampai Rp. 
100.000,- Kios tidak ada yang secara khusus menjaga ketika 
ditinggal, seperti malam hari, aman”.

Lain lagi, cerita Ibu S  penjual makanan oleh-oleh khas tanpa kios,” 
Saya berusia 54 tahun, mulai berjualan sekitar tahun 70an saat 
berumur kurang lebih 17 tahun, sampai sekarang.  Saya membuka 
dagangannya selepas Dzuhur sampai sore hari, di tempat yang 
sama (tak berpindah-pindah). Berangkat naik angkot mulai dari 
Desa Japan, dengan tarif angkot per orang tanpa barang bawaan 
Rp.1.500,-, dan Rp. 4.000 – Rp. 5.000,- bila membawa barang. Jika 
waktu sholat datang dagangan ditinggal tanpa ada pengawasan 
resmi, aman”.

”Modal minimal Rp. 200.000,- – Rp. 500.000,-. Kulak setiap hari 
bahan mentah, kemudian dimasak sendiri. Dagangan meliputi: 
enthik, jangklong (Ganyong), pisang byar, pisang mas, sirsak, 
parijoto, dan kripik sukun. Dagangan yang cepat laku yaitu pisang 
byar, kripik sukun dan enthik. Pendapatan per hari jika sepi Rp. 
0,- kalau sedang mendapat  Rp.25.000,- – Rp.50.000,- , saat ramai: 
Rp.100.000,- – Rp.150.000,- . Waktu-waktu  bulan Suro (buka 
luwur) dan hari-hari libur, seperti hari minggu” Kata Ibu S ketika 
ditanya mengenai modal berdagang.
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Kopi Colo dan Wiwit Kopi

Tanaman kopi rakyat seluas 795,3 hektar di lereng timur 
Gunung Muria dan secara adminstratif milik Perum 
Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati, 

merupakan harta tersembunyi yang belum dikelola dengan baik 
dan transparan. Kopi Muria mulai ditanam sejak jaman VOC sekitar 
tahun 1699 dengan jenis tanaman Arabika, lalu diganti dengan 
jenis Liberika. Namun keduanya mudah diserang hama penyakit 
karat daun atau Hemileia vastatrix sehingga diganti varietas baru 
Robusta dari Kongo pada tahun 1900 sampai sekarang (Suprapto, 
2009).

Penuturan Ibu J mengenai kopi Colo sebagai berikut ,”Saya 
memiliki kebun kopi sendiri, terkadang ada pesanan kopi 
Colo dari teman-teman. Pembuatan kopi diperoleh dari turun-
temurun, dengan proses: kopi kering di sangrai dicampur beras 
jagung, kemudian digiling.  Kopi dijual dengan harga Rp 1.500,- 
per plastik ¼ kg tidak penuh  dan Rp 2.500,- per plastik ½ kg 
tidak penuh. Sekali produksi dalam tiga gorengan menghasilkan 
50 bungkus plastik ½ kg dan 10 plastik ¼ kg. Pemasaran sekali 
produksi dapat habis dalam waktu satu bulan waktu Sepi dan jika 
ramai 10 hari sudah habis,”.

Sudah menjadi kepercayaan masyarakat Desa Colo bahwa 
panen kopi yang dilakukan akan lebih membawa berkah jika 
didahului dengan tasyakuran. Untuk itulah maka pada Selasa, 
(5/7-2011) masyarakat setempat menggelar tradisi tasyakuran 
dalam rangka wiwit kopi tahun 2011.  Acara dilangsungkan di 
tengah perkebunan kopi blok Kuncen di lereng gunung Muria. 
“Ada sekitar 600 petani kopi yang mempunyai lahan garapan 
mencapai 90 hektar. Masing-masing petani memiliki beberapa 
kotak lahan. Satu kotak luasannya sekitar 1.400 meter persegi, 
dari total penduduk Colo, yang menjadi petani kopi sekitar 40%”, 
Dalam satu tahunnya mampu menghasilkan 4 ton per-hektarnya, 
harga kopi yang tahun ini cukup baik, yakni 22 ribu rupiah per-
kilogram dalam bentuk kering, masyarakat Colo berharap agar 
kopi Muria lebih banyak lagi penikmatnya, “kata Pak DF.  
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Pada acara wiwit kopi, tampak para petani kopi membawa 
berbagai hidangan yang terdiri dari nasi lengkap dengan sayur 
dan lauk, antara lain gudangan, ayam goreng, tahu tempe goreng, 
telur, dsb ditambah aneka buah-buahan. Hidangan tersebut 
akan disantap bersama-sama seusai pembacaan doa, kopi yang 
dipanen, sebagian besar berjenis Robusta. (www.jatengporv.
go.id)

Kata Pak Iwt yang berprofesi sebagai Ketua Kelompok Tani Colo 
,’Kami menyediakan rumah penduduk untuk masyarakat yang 
mau bermalam dan menikmati wisata alam di Colo,”. Di rumah 
Pak Iwt  tim Jelajah Muria serta teman-teman yang peduli dengan 
kemajuan desa colo biasa menginap, dengan biaya satu kamar 
@ Rp.30.000,- semalam dan makan khas Colo seperti nasi pecel 
pakis, tempe goreng dan telur ceplok @ Rp.7.000 ,- 

Untuk kegiatan yang mengarah ke ekowisata, menurut salah 
seorang Karang Taruna Colo Bani Sa’id bernama F,” Sudah ada 
kesiapan di masyarakat seperti acara wiwit kopi, cuman masih 
terlihat kurangnya keterlibatan masyarakat’.

Goa Jepang

Sebuah goa peninggalan masa penjajahan Jepang, yang diberi 
nama oleh masyarakat sekitar dengan sebutan goa Jepang.  
Berbekal informasi dari masyarakat, kami  menuju lokasi 

goa seperti yang diceritakan masyarakat dengan penuh rasa 
penasaran, mulai menapaki jalan kecil, berliku, naik turun  dan 
melewati aliran sungai.. 

Goa Jepang ini terletak di lereng Gunung Muria, tempatnya tidak 
jauh dari objek wisata di dekat Desa Colo yaitu air tiga rasa, dan 
hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Jarak tempuh sampai 
lokasi dibutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan cara menyusuri 
sungai dan jalan terjal setapak di lereng Gunung Muria.

Perjalanan yang sangat menyenangkan jika dilakukan di pagi, 
udara sejuk diiringi dengan suara burung  seperti kutilang yang 
berkicau merdu saling bersahutan, suara gemericik air sungai 
disela-sela batu yang airnya mulai mengering karena sedang 
musim kemarau, dan tak dipungkiri lagi pemandangan hutan 
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Muria yang masih hijau di kanan kiri sungai, menambah indahnya 
suasana pagi, membuat nyaman, tenang dan penuh kedamaian. 
Para penjelajah tiada henti-hentinya memotret keindahan alam 
seakan tak ingin segera beranjak pergi.

Selama perjalanan kami menjumpai orang paruh baya 
menyusuri sungai dengan membawa alat berupa pisau arit atau 
sejenisnya. Kami sempat bertanya-tanya untuk apa alat tersebut, 
mungkin orang desa mau ke kebunnya. Saat kita beristirahat dan 
mengambil gambar atau foto, kami bertemu dengan orang yang 
mendahului kami tadi, ternyata ia mencari jamur pada pohon 
meranak (pohon khas muria) yang tumbang membentang di 
sungai.”Jamur mranak ini enak kalau dimakan, seperti hati ayam,’ 
Kata Bapak yang mencari jamur tersebut.  

Kami pun melanjutkan perjalanan masih dengan rasa penasaran 
dan mencari jalan yang benar menuju lokasi goa, karena tempat 
ini masih jarang dikunjungi wisatawan, jadi belum ada tanda 
atau petunjuk jalan menuju lokasi sehingga kami yang tahu dari 
informasi mulut-ke mulut mencari jalan sendiri. Setelah sungai 
besar ada jalan naik ke bukit melewati jalan setapak hingga 
menemui sungai lagi ke arah kiri, tak jauh dari itu akhirnya kami 
menemukan lokasi yang kami cari dan tuju, tempatnya dipinggir 
sungai persis dan dengan posisi  naik ke atas sekitar tiga atau 
empat meter dari sungai serta berada di dekat pohon bergat yang 
tumbuh besar di dekat goa Jepang.

Goa yang berpintu kecil ini dengan diameter sekitar dua meter 
ini menurut salah seorang tokoh masyarakat di Desa Colo, Bapak 
G pada masa Jepang dijadikan untuk tempat pembekalan. Goa 
Jepang ini, dapat dijadikan objek wisata bersejarah yang perlu 
dikembangkan agar pengunjung dapat merasakan indahnya 
perjalanan menyusuri sungai yang berbatu dan pemandangan 
indah lainnya yang tak kalah menarik dengan objek wisata lain 
di Colo. Lebih menarik lagi jika jalan menuju goa Jepang  diberi 
tanda atau petunjuk jalan  agar pengujung tidak tersesat dan juga 
dapat mengingatkan pengunjung pada masa libur sekolah ketika 
mengikuti kegiatan di luar ruangan dalam acara menjelajah.

Pasti sangat menyenangkan berekreasi di tempat yang cukup 
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menantang sambil bercerita dan mengulang masa kecil bersama 
keluarga atau teman di alam terbuka. Bagi anda para penjelajah 
dan penikmat alam, tempat ini patut dijadikan referensi anda 
dalam menjelajah alam.

Perjalanan ke Gunung Argo Piloso

Rabu, 27 Juli 2011, tim Jelajah Muria berangkat dari rumah 
pak Irwanto, didamping orang setempat, Pak Trimo  jam 
7.10. Tim terdiri dari Widjanarko, Imam, Angga, Panji dan 

Finaldi.  Sebelum berangkat, tim melakukan  persiapan yang 
matang, mulai dari bekal makanan, peralatan seperti kompas, 
termometer, kamera, GPS, teropong  dan alat pendukung  lainnya. 

Perjalanan awal dengan motor menuju lokasi akhir,di air tiga rasa  
kami melewati jalan beton yang lumayan licin. Setelah itu, sampai 
di daerah air tiga rasa jam 07.20 dg ketinggian 854 mdpl. Saat 
parkir,  pendamping mendengar suara kijang yang diperkirakan 
ada di hutan lindung.  Perjalanan melewati hutan lindung yang 
asri banyak tetumbuhan, air sungai mati (orang desa menamakan: 
kali mati)  yang terdapat bak air penampungan untuk  masyarakat 
Colo, berbagai macam jenis tumbuhan kita identifikasi. Misalnya 
gambiran, kopi, pisang alas (becici), bergat, mangga, nempelas, 
gondang, pucung, arum ndalu, embut nduru, piji, rotan/menjalin, 
nogosari, mranak, lambak (blimbing), palem (umbut), kalongan, 
pandan sili, pakis haji, anggrek, pring ingkung, parijoto, cengkeh, 
alpukat, jeruk colo, kemadoh (gatal), duren apel dan kelapa.

Jalan yang kami lewati merupakan jalan orang mencari anggrek, 
yang jarang dilewati orang awam sehingga jalan sesekali tertutup 
oleh alang-alang. Dalam perjalanan pendamping menyatakan ada 
jejak binatang, seperti macan atau babi hutan.  

Dalam perjalanan, tim mengamati keanekeragaman hayati yang 
ada. Dari hasil pengamatan tim menemukan tumbuhan gambiran, 
bergat, nempelas, gondang, pucung, arum ndalu, umbut nduru, 
rotan, mranak, pisang becici dan pandan sili. Sedangkan temuan 
burung selama perjalan, terdapat jenis burung yaitu  cucak 
kutilang, prenjak jawa, elang hitam, cipoh kacat, kepudang kuduk 
hitam, kedasi hitam, cabai gunung, bekingking, layang-layang 
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rumah, monyet ekor panjang, kecer dan tung-tung.
Ketika ada pohon Mranak, tim membuat tongkat dan ada cerita 

dari pendamping, jika kayu mranak ditaruh di kandang hewan 
maka hewan tersebut akan mudah berkembang biak. Jam 10.00 
tim sampai di pertigaan kali mati, argo jembangan dan argo 
piloso pada ketinggian 1360 mdpl. Jam 11.00 tim menemukan 
kotoran hewan di ketinggian 1508 mdpl. Jam 11.30 tim mencapai 
pertigaan argo piloso di ketinggian 1544 mdpl. Tim mencapai 
puncak Argo Piloso jam 11.35 di ketinggian 1544 mdpl. 

Di atas puncak G. Argo Piloso, tim menyempatkan waktu 
istirahat, mendokumentasi  dan menikmati pemandangan Desa 
Rahtawu dari atas, Gunung Argojembangan, G. Candi Angin Kidul-
Lor, Sapto Argo, Abiyoso), G. Natas Agin, Termulus-Watupayon, 
dan puncak 29 serta lewatnya elang hitam. Pada jam 13.00 tim 
melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Perjalanan turun tim 
melihat pendamping mengambil pring ingkung (pring towo) 
bambu/pring yang didalam ruasnya terdapat air dan dipercaya 
sebagai obat untuk orang yang terkena santet. Jam 14.50 tim 
menemukan kotoran binatang di ketinggian 1281 mdpl. Sebelum 
memasuki petilasan Syeh Subakir jam 15.30 di ketinggian 1154 
mdpl tim menemukan monyet ekor panjang. Jam 16.30 tim 
sampai Syeh Sadli, berisitirahat minum jahe, kopi dan es teh. 
Waktu menunjukkan pukul 17.15 tim tiba di Desa Colo. 

Temuan Feses di Gunung Argo Piloso di ketinggian 1508 mdp. 
Menurut Didik Raharyono, Direktur Peduli Karnivor Jawa, “Pada 
tahun 2006 penelusuran PKJ bersama PMPH berhasil menjumpai 
feses macan tutul diantaranya dari dekat Pemancar, Gn. Kelir, Gn. 
Argopiloso, Gn. Candi, Rejenu Atas dan Das Malang” (12 Agustus 
2012).
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Dari Gunung ke Gunung, Melihat 
’Sesuatu’
Oleh Imam Khanafi

Bagi orang awam, sebuah petualangan seperti mendaki 
gunung selalu mengundang pertanyaan klise, seperti 
mau apa disana? Diperlukan banyak keterangan untuk 
menjawabnya.

George F Mallory, pendaki gunung terkenal asal Inggris, 
mungkin cuma kesal saja ketika menjawab : “because it is there”, 
karena gunung ada disitu. Beragam jawaban lain juga muncul, 
Soe Hok Gie, salah seorang pendiri Mapala Universitas Indonesia, 
menulisnya dalam sebuah puisi : ”aku cinta padamu pangrango, 
karena aku cinta keberanian hidup”. Bagi Gie, keberanian hidup 
itu harus dibayar dengan nyawanya sendiri.

Mendasar dari semua motivasi itu adalah rasa ingin tahu yang 
menjadi jiwa setiap manusia, jelajah muria, menjadi sebuah 
pengalaman yang tak terlupakan. Rasa ingin tahu adalah dasar 
kegiatan mendaki gunung-gunung di Muria dalam rangkaian 
jelajah muria. Keingintahuannya setara dengan rasa ingin tahu 
seorang, dan inilah yang mendorong keberanian dan ketabahan 
untuk menghadapi tantangan alam. Tetapi apakah sebenarnya 
keberanian dan ketabahan itu bagi pendaki gunung-gunung di 
pegunungan Muria?

George F. Mallory, Soe Hok Gie, Idhan Lubis, Norman Edwin, 
Didiek Samsu, Peter Boardman, Budi Laksmono, dan banyak lagi 
petualang dan penjelajah alam, mereka semua adalah yang sangat 
menghargai kehidupan. Jelajah Muria mencoba mengajak untuk 
menghargai kehidupan, melihat muria dari dekat. Dari gunung ke 
gunung, melihat semuanya tentang muria.

Mulai dari Gunungsari, Telogowungu, Pati, tepatnya tangal 15 
Juni 2011, tim Jelajah Muria berada di desa yang berada di sebelah 
timur pegunungan muria tersebut. Tangal 16 Juni 2011, tim fisik 
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mulai penjelajahannya yang pertama kali ke Gunung Termulus, 
yang berada di sebelah timur puncak 29 (songolikur). Pendakian 
yang luar biasa, melihat banyak pohon dan mendapatkan banyak 
sekali kotoran macan, ada 13 titik dalam perjalanan. Selama 
perjalanan terdapat bekas kebakaran di daerah gili seprahu pada 
tahun 2002.

Selanjutnya, pada hari yang berbeda tim jelajah menelusuri 
Gunung Palombo, dari Desa Gunungsari, penelusuran yang unik 
melewati perkebunan kopi jolong dan menelusuri perkebunan 
kopi milik warga desa. Walau hasilnya membuat bimbang, apakah 
tim sudah sampai tepat di gunung palombo atau belum?

Perjalanan Palombo, terlihat sampai tujuh kali ‘kemungkinan’ 
Elang Jawa (Spizaetus bartelsi) terbang. Elang Jawa yang merupakan 
salah satu spesies elang berukuran sedang yang endemik (spesies 
asli) di Pulau Jawa. Elang Jawa di Muria, sering terbang melingkari 
gunung untuk mencari makan sekitar jam sepuluh pagi dan jam 
dua belas siang. Habital Elang Jawa tak banyak di Muria. Banyak 
warga desa yang sering melihat keberadaan Elang Jawa saat tim 
menunjukan beberapa ciri-ciri tersebut. 

Desa kedua, Plukaran, Gembong, Pati. Dukuh Mbeji, salah satu 
pedukuhan di Desa Plukaran itu berada tepat dengan pekebunan 
Jolong, bahkan di pekarangan rumah, tanamannya adalah kopi, 
khusus Dukuh Mbeji. Melalui Mbeji tim memulai pendakian Argo 
Jimbangan. Penjelajahan yang berkesan dengan angin lembah 
yang sangat kencang dalam perjalanannya. 

Puncak Argo Jimbangan, merupakan salah satu dari empat 
puncak yang sering didaki oleh para pecinta alam di pegunungan 
Muria. Tiga puncak lainnya, yaitu puncak Songolikur, Argo 
Piloso, dan Puncak Abiyoso (Eyang Abiyoso). Dalam pendakian 
ke Argo Jimbangan terlihat kiri-kanan tebing, jalan naik dengan 
kemiringan yang cukup.

Desa Tempur, merupakan desa ketiga. Memiliki enam 
pedukuhan, masing-masing Kemiren, Petung, Pekoso, Glagah, 
Karangrejo, dan Duplak. Dibandingkan dengan desa-desa yang 
paling dekat dengan Pegunungan Muria, Desa Tempur, Kecamatan 
Keling, Kabupaten Jepara, secara geografis terlihat paling tertata 
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dan masih memperlihatkan desa yang dekat dengan alam dan 
gunung. 

Kawah Muria
Desa Terlihat seperti danau atau kawah yang berada tepat 

di tengah-tengah Pegunungan Muria. Sebab, desa tersebut di 
kelilingi gunung di setiap sudut bagian timur, utara, selatan, dan 
barat. Desa itu selain bisa ditempuh dari pertigaan Desa Jlegong, 
Kecamatan Keling ke selatan dengan medan jalan berliku, juga 
bisa dicapai melalui Desa Sirahan, Kecamatan Cluwak, Pati.

Dalam perjalanan menuju desa terlihat panorama gunung, 
pepohonan hijau yang tumbuh lebat di antara tebing-tebing, 
serta kejernihan air yang berkelok di antara hitamnya bebatuan 
yang mengonggok di dasar sungai. Sungai Gelis, yang mengalir 
sepanjang jalan menuju Desa Tempur, air yang mengalir jernih 
dan banyak batuan yang memperlihatkan bahwa Pegunungan 
Muria memiliki sebuah kekeyaan alam yang besar. 

Selain itu kopi Tempur memiliki pesona tersendiri, dengan rasa 
legit. Hitamnya kopi Tempur sangat menarik untuk meminumnya 
di hawa yang dingin di desa tersebut. Kata warga setempat kopi 
Tempur tidak di buat-buat dan tidak di tambahkan dengan bahan 
kimia akan tetapi asli dari tanah Tempur yang sejuk dan dingin.

Tak lupa tim jelajah juga melakukan beberapa penjelajahan. 
Candi Angin Lor dan Kidul. Batu bertumpuk membentuk sebuah 
candi, terlihat dulunya untuk peribadatan, sampai sekarang masih 
dibuat sebagai tempat pemujaan. Banyak orang yang datang 
bertapa atau ritual tertentu, terlihat banyak dupa dan sesaji yang 
masih tertinggal. 

Sumur batu, juga ada di Desa Tempur, tepatnya di Dukuh Duplak, 
yang konon dipercaya sebagai peninggalan Nawangwulan, 
bidadari kahyangan dalam legenda Joko Tarub.

Menghafal Eyang: Kecerdikan dan Ketegaran Jawa
Banyaknya nama-nama petilasan di Rahtawu. Mendengarkan 

warga untuk bercerita dan menuliskannya merupakan bagian 
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dari jelajah yang dilakukan MRC Indonesia. Resi Manumayasa, 
Begawan Abiyasa, Eyang Sakri (Bathara Sakri) di dekat pemukiman 
warga, Eyang Pikulun Narada dan Bathara Guru, di Joggring 
Salaka, dukuh Semliro. Eyang Abiyasa dan Eyang Palasara, di 
puncak gunung Abiyoso (Sapta Arga).

Selanjutnya Eyang Manik Manumayasa, Eyang Puntadewa, 
Eyang Nakula Sadewa di lereng puncak Songolikur. Di puncak 
Songolikur terdapat juga pertapaan Eyang Sang Hyang Wenang 
(Wening) dan sedikit ke bawah pertapaan Eyang Ismaya.

Selain itu semua tak kalah Eyang Sakutrem (Satrukem) di 
sendang di kaki gunung Songolikur sebelah timur. Eyang Lokajaya 
(Guru Spiritual Kejawen Sunan Kalijaga, menurut dongeng 
Lokajaya nama samaran Sunan Kalijaga sebelum bertaubat), di 
pemukiman warga Rahtawu. Dan Eyang Mada (Gajah Mada) dan 
Eyang (Romo) Suprapto, berupa makam di dukuh Semliro.

Semua petilasan berbentuk batu datar yang diperkirakan 
sebagai tempat duduk ketika bertapa (meditasi, semadi). 
Petilasan-petilasan tersebut telah dibuatkan bangunan sehingga 
terlihat sakral.

Terdapat bilik khusus untuk melakukan ritual dengan sesaji 
bunga dan pembakaran dupa. Juga disediakan suatu ruangan 
cukup luas untuk para pengunjung beristirahat dan menunggu 
giliran untuk melakukan ritual (ngalap berkah).

Berkaitan dengan nama-nama tokoh pewayangan (Mahabharata-
Hindu), di Rahtawu ditabukan untuk mengadakan pagelaran 
wayang. Menurut cerita para penduduk setempat, pernah ada 
yang melanggar larangan tersebut, maka datang bencana angin 
ribut yang menghancurkan rumah dan dukuh yang mengadakan 
pagelaran wayang tersebut.

Menghafal dan mengurutkan nama-nama tersebut merupakan 
sebuah kecerdikan dan ketegaran dalam budaya Jawa. Bersemedi 
dan bertapa, mencari ketenangan dan mencari solusi dari sebuah 
masalah. 
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Sungai Gelis, bukan Sungai Gangga
Sejarah Rahtawu masih merupakan belum bisa berupa misteri. 

Rahtawu dianggap sebagai tempat petilasan pertapaan suci. Di 
rahtawu terdapat Sungai Gelis yang kalau melihat cerita dan ritual 
pembersihan diri yang ada di Sungai Gelis mirip Sungai Gangga di 
India.

Terlepas dari rekayasa para leluhur. Spiritual religius Jawa 
sudah berbaur dengan laku-budaya adat yang oleh berbagai 
pihak dianggap klenik, tahayul dan syirik. Tapi itulah yang ada di 
Rahtawu sekarang. Masyarakat hidup damai dengan keberagaman. 
Islam Kristen, Hindu dan Budha. Tak pernah ada sejarah mereka 
bertengkar karena masalah agama. Pelilasan-petilasan tersebut 
juga masih ada samapi sekarang tak ada yang menghancurkannya.

Desa terakhir yang di singgahi oleh tim adalah Desa Colo, Dawe, 
Kudus. Berbeda dengan desa-desa sebelumnya, desa ini terliaht 
sudah mapan dengan adanya Sunan Muria. Wisatanya tak kalah 
dengan kota-kota wisata, mulai dari air terjun sampai wisata 
alamnya yang ramai setiap saat. Menjadi sumber penghasilan 
tersendiri oleh warga Colo.

Dari semua perjalanan, saya menyimpulkan Pegunungan Muria 
memerlukan kajian secara akademis dan mendalam. Ilmiah 
maupun spirituil untuk menguak misterinya. Di tempat itu juga ada 
makam Sunan Muria (salah satu Wali Sanga) yang dikeramatkan 
pula oleh banyak orang Jawa yang muslim. Maka dengan demikian 
di Muria ada dua macam tempat spirituil, Makam Sunan (Islam) 
dan Petilasan Pertapaan (Kejawen). 
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Keberadaan Macan di Muria: Mitos 
atau Nyata
Oleh Didik Raharyono

‘MACAN’ ialah sebutan satwa liar pemakan daging baik bertubuh 
besar maupun kecil dalam terminologi orang Jawa. Kata kedua 
dibelakang kata macan, merupakan penunjuk jenis, sehingga ada 
macan loreng, macan tutul, macan kumbang dan macan cecep. 
Kata penjelas itu mewakili diskripsi motif ornamen atau warna 
tubuh macan. Lalu macan seperti apa yang ada di Pegunungan 
Muria dan apakah keberadaannya hanya sebatas Mitos?

Mengenal Macan

Sebelum menjawab pernyataan di atas, ada baiknya kita 
mengulas tentang berbagai sebutan macan yang dipahami 
masyarakat Pegunungan Muria. 

1. Macan loreng (Panthera sondaica javanica) : memiliki tubuh 
besar (tinggi bahu 100 cm; panjang tubuh 250 cm), warna 
dasar rambut kuning kecoklatan agak terang dan memiliki 
garis-garis hitam sempit dan rapat disekujur tubuhnya. 
Macan loreng jantan dewasa mempunyai surai lebat sehingga 
dinamai juga ‘macan gembong’. Macan loreng juga disebut 
‘kyaine’, ‘mbahe’ atau ‘danyange’ sebagai ungkapan perasaan 
sungkan orang jawa terhadap predator besar ini.

Gambar 1. Sosok macan 
loreng (Panthera 

sondaica javanica) 
opsetan di Musium 

Leiden Belanda. (Foto 
courtesy: google search)
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2. Macan tutul (Panthera pardus melas) mempunyai tubuh 
berukuran sedang (tinggi bahu 65 cm; panjang tubuh 120 cm), 
warna dasar rambut kuning terang sampai kuning kemerahan 
dengan pola noktah-noktah hitam merata disekujur tubuh. 
Bentuk noktah hitam terkadang seperti ‘rosset’ (melingkar 
seperti sketsa bunga mawar), lingkaran penuh atau lingkaran 
berlubang dan terkadang berupa tanda baca ‘koma’. Wajah 
macan ini penuhi dengan noktah totol-totol hitam, sebagai 
pembeda utama dengan wajah macan loreng.

Gambar 2. Sosok macan tutul jawa (Panthera pardus melas) 
dari Pembarisan Jawa barat. (Foto Hasil Kamera Trap PKJ – 
FFI-IP 2011) 

3. Macan kumbang (Panthera pardus melas) sama seperti macan 
tutul, hanya rambut tubuhnya didominasi warna hitam. Kalau 
diperhatikan dengan seksama, ternyata dibalik warna hitam 
itu ada pola noktah seperti macan tutul. Macan kumbang 
masih satu spesies dengan macan tutul, tetapi di Jawa 
mempunyai sebutan khusus karena perbedaan penampakan 
warna tubuhnya. Kata ‘kumbang’ merujuk pada serangga 
yang memiliki warna tubuh hitam legam, jadi macan kumbang 
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Gambar 3. Sosok macan tutul (Panthera pardus melas) dari 
Nusakambangan Jawa Tengah. (Foto Hasil Kamera Trap FFI-IP 
2010). 

4. Macan cecep (Prionailurus bengalensis javanicus) tubuhnya 
seukuran dengan kucing kampung, rambut berwarna dasar 
abu-abu dengan corak totol-totol hitam disekujur tubuhnya. 
Warna abu-abu tersebut menjadikan macan cecep seperti 
kotor, sehingga terkadang disebut ‘macan kuwuk’. Kata kuwuk 
mengandung pengertian ‘mangkak dan reget’ (lusuh dan 
kotor). Sebagian orang menamai macan cecep ini dengan 
‘blacan’ atau ‘gracan’.

berarti macan dengan warna tubuh hitam legam (mengalami 
melanistik).

Gambar 4. Sosok macan 
cecep (Prionailurus 

bengalensis javanicus) 
dari Tegal Jawa Tengah. 

(Foto Hasil Kamera 
Trap PKJ – FFI-IP 2011) 
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Sebaran Macan di Jawa

Ke tiga jenis macan di atas pernah tersebar merata di seluruh 
hutan Pulau Jawa dari Alas Purwo (paling Timur) sampai 
di Ujung Kulon (paling Barat) dan dari pantai Utara hingga 

pantai Selatan. Penerapan ‘Curture Stelsel’ oleh Penjajah Belanda, 
merubah hutan-hutan dataran rendah Jawa secara drastis 
menjadi areal perkebunan dan pertanian, sehingga merusak 
habitat macan. Perusakan habitat ini berdampak pada konflik 
dan penurunan populasi macan. Sejarah merekam terjadinya 
penyusutan populasi macan loreng terlebih dulu baru kemudian 
diikuti penurunan populasi macan tutul. Hal itu dikarenakan 
tubuh macan loreng paling besar dibandingkan macan tutul atau 
kumbang. 

Konflik habitat antara manusia dengan predator besar di Jawa 
dapat dicermati pada jejak sejarah pembunuhan tragis macan 
loreng. Sekitar tahun 1862 – 1897 di kawasan Tegal Jawa Tengah 
telah dibunuh 2310 ekor macan loreng (Hoorgerwerf, 1970). Data 
tersebut menunjukkan bahwa sebulan rata-rata 5 – 6 ekor macan 
loreng dibunuh selama 35 tahun. Akibatnya terjadi penurunan 
sangat drastis atas populasi macan loreng, maka sekitar tahun 
1900-an para Naturalis Belanda mengusulkan perlindungan 
satwa ini. Namun karena perubahan peruntukan lahan dari hutan 
alami menjadi hutan produksi, perkebunan atau area pertanian 
dan hunian; menjadikan habitat macan loreng mengalami 
pengikisan dan penurunan kualitas. Akhirnya beberapa kawasan 
hutan yang tersisa dan dianggap potensial sebagai habitat macan 
dilindungi dan dijadikan kawasan konservasi seperti Cagar Alam 
dan Suaka Margasatwa.

Walaupun telah dilindungi, PKJ masih mencatat terjadinya 
pembunuhan macan loreng pada tahun 1961 (di Ciremai); 1963 
(di Alas Ketonggo); 1966 (di Arjuno-Welirang); 1969 (di Meru 
Betiri); 1985 (di Wonogiri & Raung); 1995 (di Blora); 1996 (di 
Slamet & Raung); 2002 (di Muria); 2008 (di Ciamis & Muria); 
2009 (di Baluran) dan 2011 (di Pengalengan). Pembunuhan 
demi pembunuhan masih terjadi meskipun hutan alami Jawa 
(habitat macan loreng) mengalami penyempitan dan penurunan 
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kualitas. Masih adanya pembunuhan macan loreng sampai 2011, 
menunjukkan tingginya daya adaptasi predator besar ini di hutan 
Jawa yang sudah tertekan. 

Kawasan hutan di Jawa sekarang ini pola pengelolaannya dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu Kawasan Konservasi seperti Taman 
Nasional, Suaka Margasatwa, Cagar Alam dan Taman Hutan 
Rakyat; serta Kawasan Non-Konservasi meliputi hutan produksi, 
perkebunan dan milik masyarakat.

Gambar 5:  Distribusi Habitat Macan di Jawa (PKJ, 2012). Gunung 
Muria (no. 11) sebagai Kawasan Non-Konservasi.

Mencermati Gambar 5 diatas, ternyata Pegunungan Muria 
merupakan sebuah habitat macan yang terpisah dari rangkaian 
hutan Jawa. Sehingga spesies mamalia darat dari jenis apapun 
yang berada di wilayah ini (terutama yang bertubuh besar) 
memiliki tingkat ancaman kepunahan sangat tinggi, karena 
habitatnya terisolir. Hal seperti inilah yang menyebabkan banyak 
jenis mamalia darat bertubuh besar mengalami kepunahan lokal 
dibeberapa lokasi di Pulau Jawa, seperti:
• Badak jawa (Rhinoceros sondaicus), semula terdistribusikan 

dari Jawa Tengah dan Jawa Barat sisi Selatan, saat ini hanya 
tersisa di Ujung Kulon. Jhunhun dari Jerman sekitar tahun 
1850-an mencatat perjumpaan badak jawa di sekitar 
Gunungkidul. Sekitar tahun 1960-an badak jawa punah secara 
lokal di Leuweng Sancang Garut. Individu badak jawa itu 
akhirnya ditembak dan dijadikan opsetan di Musium Zoologi 
LIPI.
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• Banteng (Bos sondaicus javanicus), semula terdistribusikan 
merata di Jawa, saat ini hanya tersisa di Ujung Kulon, Baluran, 
Alas Purwo dan Meru Betiri. Kepunahan lokal banteng di 
Pangandaran justru baru terjadi di atas tahun 1996-an dan 
pernah ada informasi tentang populasi banteng di sekitar 
hutan Cilering (pantai utara Jawa di Semenanjung Muria).

• Macan loreng (Panthera sondaica javanica), semula banyak 
terdistribusikan di dataran rendah Jawa, sekarang justru sudah 
dianggap punah dari pulau Jawa. Walaupun begitu, sampai 
tahun 1976 oleh Steidensticker masih dijumpai jejaknya di TN 
Meru Betiri dan PKJ masih mendapatkan spesimen kulit sisa 
pembunuhannya tahun 1995 dari Blora dan tahun 2009 dari 
Jawa Timur.

Punah?

Saat ini macan loreng sudah memperoleh predikat punah – 
Extinct dari Red List IUCN. Predikat punah yang melekat 
pada macan loreng ini jelas telah menisbikan eksistensi 

individu-individu yang tersisa di populasi-populasi terpencil 
di hutan Jawa. Penisbian eksistensi ini tercermin pada ‘jikalau 
ada pelaporan perjumpaan macan loreng oleh masyarakat lokal 
sekitar hutan, selalu dianggap sebagai isapan jempol semata’. 
Padahal masyarakat lokal sudah mendiami dan berinteraksi 
dengan habitat macan loreng sejak mereka masih kecil hingga 
dewasa, tentulah mereka paham perihal sosok morfologi macan 
loreng. Semisal kesaksian perjumpaan dari Gn. Muria tahun 2011, 
bodohkah masyarakat sekitar hutan yang menginformasikan 
tentang keberadaan macan loreng? Jikalau masih ada kesaksian 
dan penuturan serta pembunuhan macan loreng oleh masyarakat 
lokal sampai diatas tahun 2000, apakah ya masih ‘pantas’ macan 
ini mendapat predikat PUNAH?

Mencermati Penamaan

Mengapa penamaan dari masyarakat lokal tidak dicermati? 
Seperti yang diuraikan pada awal tulisan ini hampir 
semua masyarakat lokal pemanen hasil hutan memahami 
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tentang berbagai nama macan penghuni hutan dekat tempat 
tinggal mereka berikut ciri-ciri fisiknya. Terkhusus lagi masyarakat 
lokal yang berprofesi sebagai pemburu dan pemanen madu, 
mereka mengenal nama macan gembong, macan loreng ‘kendit’ 
dan macan loreng ‘nyabuk’. Adanya perbedaan penyebutan pada 
macan loreng itu dikarenakan perbedaan bentuk tubuh (besar & 
sedang) dengan perbedaan corak ornamen di kulit macan tersebut. 
Kedetailan penamaan dimana masih membagi penyebutan 
macan loreng dengan keterangan ‘kendit’ dan ‘nyabuk’ itu, justru 
menunjukkan tingkat pengenalan jenis dan interaksi masyarakat 
lokal sangat tinggi terhadap macan loreng. Kenapa banyak vareasi 
penyebutan terhadap satu obyek oleh masyarakat itu dianggap 
sebagai ciri tingginya suatu interaksi?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tentulah kita harus 
menggunakan pendekatan obyektif, sebab masyarakat lokal tentu 
mempunyai khasanah pengetahuan yang khusus dan menarik. 
Sebuah ilustrasi obyektif : ‘timbulnya banyak penamaan pada 
satu spesies oleh suatu kelompok masyarakat, menunjukkan 
tingginya interaksi masyarakat itu kepada satu spesies tersebut’. 
Sebagai contoh masyarakat Jawa dan masyarakat Inggris dalam 
berinteraksi dengan spesies padi (Oriza sativa). Orang Inggris 
hanya mengenal penyebutan ‘rise’, sedangkan orang Jawa 
mempunyai sederet penyebutan seperti: pari, gabah, brambut, 
dedek, katul, beras, las, menir, sego, upo dan karak. Hal itu 
menunjukkan bahwa orang Jawa lebih tinggi interaksinya dengan 
spesies padi dibandingkan orang Inggris.

Berdasarkan pengalaman penulis selama 14 tahun meneliti 
macan, memang tidak semua informasi dari masyarakat dapat 
kita gunakan. Kita harus melakukan pemilahan sumber informan 
dari masyarakat lokal berdasarkan profesi dan tingkat keseringan 
mereka masuk hutan. Pemanen madu dan pemikat burung tentu 
akurasi penuturannya perihal perjumpaan dengan macan akan 
lebih kuat dibandingkan masyarakat lokal yang hanya berprofesi 
sebagai penegal di tepi hutan. Apalagi jika pelaporan itu berasal 
dari kesaksian pemburu lokal khusus macan, sebab jenis dan 
karakter macan yang didapatkan jelas-jelas akan mempengaruhi 
besaran harga di pasar gelap. Macan loreng harganya jauh 
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lebih mahal dari macan tutul atau pun macan kumbang. Macan 
loreng kendit (garis melingkari tubuh dibagian tengah, Gambar 
: 1) harganya lebih mahal dari pada macan loreng nyabuk (garis 
melingkari tubuh dibagian pinggang). Penggolongan tersebut 
jelas mengikuti hukum pasar: ‘semakin sedikit dan langka suatu 
barang tentu harganya dipasaran akan semakin tinggi’ apalagi 
macan loreng merupakan satwa yang memiliki kharisma khusus 
dikalangan suku Jawa.

Ada Apa dengan Muria

Pegunungan Muria merupakan deretan gunung tertua di 
Jawa dengan puncak tertinggi sekitar 1.602 mdpl. Posisinya 
berada di Jawa Tengah paling Utara, terletak pada bagian 

seperti punggung onta. Merupakan gunung pasif yang mempunyai 
ciri unik berupa hutan pegunungan tinggi khas Jawa dengan 
vegetasi klimaks. Kategori vegetasi klimaks dapat diketahui 
dari besarnya diameter batang pohon yang tumbuh di puncak-
puncaknya. Perihal besarnya pepohonan di puncak Rahtawu 
pernah penulis jumpai pada tahun 1987 sewaktu masih SMA dan 
tergabung dengan Paresmapa yang sedang melakukan pendakian. 
Saat itu diameter pepohonan di puncak berkisar antara 80-100 
cm.

Gambar 6. Ciri Vegetasi Klimaks: puncak-puncak gunung  telah 
ditumbuhi pepohonan besar. (Foto: didik R’2012)
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Kelebatan hutan di lereng-lereng Pegunungan Muria merupakan 
kawasan penting bagi daerah resapan air dan pemasok utama air 
tanah dan sungai yang menghidupi masyarakat Jepara, Kudus dan 
Pati. Hal ini tentu sudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. 
Tetapi seolah kita sudah tidak memperhatikannya, karena saat 
pemantauan cepat di Muria tahun 2004 bersama MRC, pola 
pengelolaan hutan Muria kurang diperhatikan oleh ketiga 
kabupaten tersebut. Sehingga tercatat disekitar tahun 2006 dan 
tahun-tahun setelahnya terjadi banjir bandang diberbagai lereng 
gunung Muria. Dan semua orang juga sudah paham, bahwa banjir 
bandang tersebut sebagai akibat dari adanya perusakan hutan di 
lereng Pegunungan Muria sejak tahun 2002.

Melihat kondisi hutan yang tersisa di Pegunungan Muria saat 
ini, banyak kalangan sangat meragukan perihal eksistensi satwa 
liar di dalamnya, apalagi khusus menyangkut eksistensi macan. 
Hutan yang masih bagus merupakan syarat mutlak sebagai 
habitat satwa liar. Penentuan kriteria hutan bagus dapat didekati 
dengan keberadaan mamalia predator. Sedangkan satwa liar yang 
tergolong sebagai mamalia predator di antaranya adalah macan. 
Artinya macan dapat menjadi ‘bio-indikator’ sehat atau sakit-nya 
suatu ekosistem hutan. 

Tetapi bagaimana dengan kondisi hutan di Pegunungan Muria 
saat ini apakah memang masih menjadi habitat macan? Kalau 
memang masih ada macan di Pegunungan Muria dari jenis 
macan apa? Lalu bagaimana untuk melestarikan macan tersebut, 
sedangkan kawasan berhutan hanya seluas 15.000 ha. dan berada 
dibawah pengelolaan Perum Perhutani.

Untuk Apa Macan

Ekosistem dikatakan sehat jika masih mempunyai komponen 
yang lengkap. Komponen itu dapat diketahui secara cepat 
jika suatu habitat masih memiliki ”top predator alami”. Top 

predator terestrial alami di Jawa diperankan oleh macan loreng, 
macan tutul dan macan kumbang. Macan loreng merupakan top 
predator terbesar, maka jika satwa ini masih menghuni suatu 
kawasan berarti habitat tersebut masih dalam kategori sehat. 
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Pasti ada peranan khusus dari keberadaan macan loreng di Pulau 
Jawa yang belum diketahui manusia. Tentunya Tuhan YME tidak 
menciptakan sesuatu itu sia-sia, bahkan seekor nyamuk sekalipun, 
pasti ada manfaatnya bagi kesetimbangan dan keberlanjutan 
proses alam secara natural.

Keberadaan macan di suatu kawasan di Pulau Jawa saat ini 
membutuhkan perhatian serius, sebab kondisi habitatnya sudah 
tersekat-sekat. Keterpisahan habitat jelas akan menyebabkan 
populasi macan di Jawa menjadi terpotong-potong seperti 
pulau-pulau kecil di samudra (gambar: 5). Dampak negatif dari 
fragmentasi habitat adalah terjadinya perkawinan sedarah yang 
dianggap akan melemahkan genetik keturunan selanjutnya. Jika 
hal ini tidak diantisipasi sejak dini, maka seiring berjalannya 
waktu tentulah macan di Muria akan mengalami kepunahan lokal 
seperti halnya badak dan banteng dibeberapa lokasi di Jawa.

Keberadaan macan di ekosistem Pegunungan Muria menjadi 
bernilai tinggi karena adanya konsep perlindungan “payung”. Arti 
dari perlindungan payung itu adalah jika kita melindungi satu 
spesies, maka dengan sendirinya akan diperlukan perlindungan-
perlindungan terhadap spesies lain yang berada dibawahnya 
dalam rantai makanan. Akhir sebuah perlindungan payung adalah 
perlindungan habitat. Oleh karena itu maka setelah spesies target 
diketahui keberadaannya maka harus dilakukan perlindungan 
terhadap kawasan secara menyeluruh, sehingga satwa target 
dapat melangsungkan kehidupannya karena sumber pakan dan 
habitatnya tersedia dengan baik.

Pernyataan di atas menggambarkan dengan jelas peran penting 
macan di Jawa. Perlindungan terhadap macan berarti juga harus 
diikuti dengan melakukan perlindungan kepada hewan-hewan 
mangsanya. Karena macan merupakan hewan teritori, maka 
untuk mendukung keberlanjutan hidup populasinya dibutuhkan 
sejumlah luasan habitat yang tertentu (carying capacity). Hal ini 
berkaitan dengan kebutuhan tempat hidup satwa-satwa mangsa 
macan, maka dengan sendirinya dibutuhkan suatu perlindungan 
terhadap luasan hutan.

Di dalam protokol HCVA (Panduan Identifikasi Kawasan 
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Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia) mencantumkan bahwa 
pengelolaan kawasan harus berlandaskan keberadaan Nilai 
Konservasi Tinggi dari spesies yang hampir punah (Lihat Boks: 1. 
Nilai Konservasi Tinggi). Beberapa macan di Jawa ada yang sudah 
dianggap punah (macan loreng) dan ada yang mempunyai predikat 
‘critically endengered’ hampir punah (macan tutul/kumbang). 
Dengan demikian maka keberadaan macan di Pegunungan Muria, 
mempunyai nilai penting sebagai acuan utama untuk mengelola 
kawasan secara menyeluruh, walaupun berstatus sebagai kawasan 
non-konservasi. Artinya siapapun pihak pengelola kawasan di 
Pegununan Muria (baik Perhutani, Pemerintah Daerah Tk I dan 
Tk II ataupun Swasta) harus mendasarkan dan memperhatikan 
kebutuhan syarat kehidupan dan kelestarian macan dalam 
melakukan Perencanaan Pengelolaan, Upaya Pengelolaan ataupun 
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang. 

Kondisi Hutan Muria sebagai Habitat Macan

Hutan alami yang menjadi habitat macan di Jawa saat ini 
telah tersisa di lereng-lereng gunung, salah satunya di 
Pegunungan Muria. Informasi macan dari Pegunungan 

Muria sudah penulis kumpulkan sejak tahun 1999. Namun baru 
pada tahun 2000 & 2001 peninjauan habitat dilakukan di sisi 
Timur; tahun 2004 di sisi Tengah (bersama MRC); 2006 di sisi 
Selatan bersama PMPH dan tahun 2012 di sekitar Tempuran 
(bersama MRC-Ina dan Karang Taruna).

Rona penutupan hutan di Semenanjung Muria dapat dicermati 
pada Gambar : 7 dibawah. Keberadaan hutan dapat dideteksi dari 
warna hijau, sedangkan warna coklat menunjukkan kawasan 
yang tidak bervegetasi. Dari kondisi itu maka dapat diketahui, 
bahwa penutupan hutan yang masih bagus di Pegunungan Muria 
terdapat di sisi Timur dan Barat; di sisi Selatan dan Tengah 
terlihat singkapan coklat (tanpa vegerasi); sedangkan di sisi 
Utara kurang jelas karena tertutup awan. Alur-alur topografi di 
Gambar: 7 memperlihatkan bentang alam Pegunungan Muria 
yang berkelerengan terjal dan jarang yang datar. Kawasan 
gergelombang seperti ini memang kurang disukai oleh macan 
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Gambar 7. Rona penutupan hutan di Pegunungan Muria dari citra 
satelit. (Foto: Google @2006).

loreng, tetapi macan tutul masih mampu beradaptasi dengan baik. 
Namun jika karena terdesak oleh aktivitas manusia, kemungkinan 
macan loreng juga akan beradaptasi di habitat yang berada di 
daerah yang bergelombang terjal, selama satwa mangsa masih 
banyak dan sumber air alami tersedia.

Satwa mangsa yang ada di hutan Pegunungan Muria 
berdasarkan amatan penulis adalah: babi hutan (Sus scrofa), 
kijang (Muntiacus muntjak), monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis), lutung (Trachypithecus auratus) dan landak (Hystrix 
javanica). Keberadaan satwa mangsa dapat diketahui dari 
perjumpaan langsung di hutan selama pemantauan, temuan bekas 
aktivitasnya dan identivikasi rambut prey yang terkandung pada 
temuan kotoran macan. Deteksi kehadiran satwa mangsa sebagai 
penunjang kebutuhan hidup macan di Muria dapat diketahui dari 
eksistensi macan di Muria dari tahun 1999 sampai dengan 2012. 
Pada rentang waktu 13 tahun: satwa liar penghuni hutan Muria 
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masih terpantau, berarti masih terjadi proses regenerasi; baik 
pada macan maupun satwa mangsanya. Penghitungan populasi 
pada masing-masing jenis satwa liar di Pegunungan Muria sampai 
saat ini  belum pernah dilakukan, sehingga daya dukung habitat 
belum terpetakan dengan jelas.

Bukti Keberadaan Macan di Muria

Macan sebagai predator tentu memiliki sifat tidak mudah 
dilihat satwa mangsa, sebab jika mudah diketahui prey-
nya tentulah macan akan kesulitan mendapatkan pakan. 

Di alam liar manusia jarang berpapasan langsung dengan macan, 
tersebab macan bersifat “criptic” dan “elusiv”. Kriptik berarti 
kenampakan macan secara alami mudah tersarukan secara 
sempurna di habitatnya; baik macan loreng, macan tutul maupun 
macan kumbang bentuk tubuhnya sangat menyatu dengan kondisi 
hutan dan semak. Elusiv merupakan perilaku khusus macan 
untuk menghindari perjumpaan langsung dengan manusia. 
Kedua hal tersebut menjadikan suatu kesulitan tersendiri jika kita 
selalu menuntut untuk dapat melihat langsung macan di habitat 
alaminya.

Kalau demikian, bagaimana mungkin masyarakat lokal dapat 
melaporkan tentang pertemuan mereka dengan macan? Perlu kita 
pahami bahwa masyarakat lokal ini memiliki intensitas yang tinggi 
dengan habitat macan, jadi walaupun prosentase perjumpaannya 
kecil tetapi pertemuan itu tetap ada walaupun jarang. Apalagi jika 
masyarakat lokal tersebut berprofesi sebagai pemanen hasil hutan 
seperti pencari madu dan burung, tentulah mereka mendatangi 
sudut-sudut hutan yang menjadi persembunyian macan. Sebagian 
pencari madu mengatakan: ‘kalau perjumpaan dengan macan 
itu kebanyakan disaat posisinya sedang tidur, jarang menjumpai 
langsung disaat macannya sedang beraktivitas’.

Oleh karena itu, bagi kalangan umum, untuk mengetahui 
keberadaan macan di Muria dapat didekati dengan melakukan 
pencermatan bukti bekas aktivitasnya, seperti: kotoran (feses), 
jejak tapak kaki, cakaran di pohon atau di tanah dan dari temuan 
sisa pemangsaan. Selain itu pengejaran laporan kasus-kasus 
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penyerangan macan di kampung dan pengumpulan spesimen 
sisa pembunuhan macan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam 
berargumen secara ilmiah bahwa macan masih ada di hutan 
Pegunungan Muria.

Pengumpulan informasi dari penuturan masyarakat lokal tepi 
hutan sangat penting artinya bagi pemfokusan lokasi-lokasi 
pengamatan. Hal ini dikarenakan macan memiliki daerah teritori 
sehingga memungkinkan untuk melakukan aktivitas di daerah 
yang sama dengan saat dijumpai oleh masyarakat lokal, walaupun 
di waktu yang berbeda. Pendekatan ini telah digunakan penulis 
untuk mempercepat perolehan temuan bekas aktivitas macan 
diberbagai hutan di Jawa, termasuk di kawasan hutan Muria.

Berikut paparan perihal bukti keberadaan macan di Muria dari 
bekas aktivitas yang ditemukan dan uraian deteksi identivikasi 
jenis macannya.

Macan cecep.

Hutan Muria masih dihuni oleh macan cecep. Keberadaan 
macan cecep diketahui dari temuan fesesnya di hutan Candi 
Bubrah (Gambar 8); selain itu juga di jumpai di Rejenu, 

Gunturan Ombo, Gn. Argopiloso dan Argojembangan. Feses 
yang ditemukan mengandung rambut tikus hutan, bulu burung, 
serpihan tulang tikus/burung semak dan serangga. Jenis satwa 
prey tersebut mencirikan pakan macan cecep di Muria. Diameter 
fesesnya hanya sekitar 1 – 1,5 cm. 

Gambar 8. Feses macan 
cecep. Mengandung 
rambut tikus hutan. (Foto: 
didik R’2012)
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Macan tutul.

Deteksi keberadaan macan tutul di Muria ditelusuri dari 
temuan kulit kaki depan yang dikoleksi warga sekitar tahun 
1998 (Gambar 9) dan spesimen kepala (Gambar 10). Dua 

sampel spesimen ini  menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 
1998 Pegunungan Muria masih dihuni macan tutul.

Gambar 9. Spesimen kulit kaki macan tutul. Bukti eksistensi macan 
tutul dari Gn Muria th 1998. (Foto: didik R’2012).

Gambar 10. Opsetan 
kepala macan tutul. Bukti 
eksistensi macan tutul dari 
Gn Muria th 1998. (Foto: 
MRC-Ina 2010).
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Warga Colo (sisi Selatan Muria) menuturkan jika sering 
mendengar geraman macan di hutan Gunturan Ombo maupun 
Pager Gunung. Sekitar tahun 2004 PKJ bersama MRC saat 
pemantauan berhasil menjumpai feses macan tutul di Bunton dan 
di jalan tembus dekat Puncak menuju Tempuran. Pada tahun 2006 
penelusuran PKJ bersama PMPH berhasil menjumpai feses macan 
tutul diantaranya dari dekat Pemancar, Gn. Kelir, Gn. Argopiloso, 
Gn. Candi, Rejenu Atas dan Das Malang. Satwa yang dimangsa 
macan tutul diantaranya monyet ekor panjang, seperi temuan dari 
Das Malang (Gambar 11). Dalam rentang waktu sekitar 2 tahun 
masih dijumpai bukti feses dan sebaran titik perjumpaan feses 
yang hampir tersebar merata, dapat dijadikan argumen penguat 
bahwa macan tutul masih eksis di Pegununan Muria.

Gambar 11. Feses macan tutul dari Das Malang. Bukti eksistensi 
macan tutul di hutan Muria. (Foto: didik R 2006).
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Akhir-akhir ini juga telah terjadi konflik macan tutul dengan 
warga sekitar hutan, seperti yang terjadi di Duplak. MRC-Ina 
menggalang kepedulian dengan Karang Taruna dan melakukan 
pengenalan bekas aktivitas macan bersama PKJ. Kesaksian warga 
yang kandang kambingnya disatroni macan tutul, dijadikan media 
awal pembelajaran. Bahkan di kandang ini warga menunjukkan 
pintu yang diterjang macan tutul, dan terbukti dari temuan 
rambut (Gambar 12).

Gambar 12. Rambut macan tutul di kandang ternak penduduk. 
Bukti eksistensi macan tutul dari Gn Muria. (Foto: didik R ‘2012).

Macan loreng.

Deteksi keberadaan macan loreng di Muria ditelusuri 
penulis dari kesaksian Satpam Jolong yang mengaku 
pernah melihatnya tahun 1999-an. Salah seorang warga 

di lereng Selatan Gn Muria mengatakan telah meracuni macan 
loreng sekitar tahun 2002 karena membunuh kambing miliknya. 
Adapun bangkainya dibiarkan  teronggok disaluran air dan 
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sengaja tidak diambil karena takut jika dikasuskan ke pihak 
berwajib, sebab beliaunya paham bahwa macan loreng dilindungi 
oleh Pemerintah. Masih banyak kesaksian dari warga sekeliling 
Muria yang mengaku melihat atau membunuh macan loreng. 

Kesaksian warga sekeliling Muria atas eksistensi macan loreng, 
diperkuat dengan bukti feses temuan MRC-Ina tahun 2011. 
Temuan ini memiliki ciri-ciri feses milik macan loreng, ditinjau 
dari ukuran diameter yang melebihi 5 cm (Gambar 13). Struktur 
feses tersusun atas boli, dimana pada bolus terjadi pengapuran 
dan ada bolus yang mengandung fragmen remukan tulang 
prey (terlihat sebagi pangkal tulang pipa yang ujungnya retak 
karena gigi macan). Bolus yang mengandung fragmen tulang 
berdiameter sekitar 7 – 8 cm (kompas pembanding memiliki 
diameter 4 cm). Besaran diameter feses yang mencapai ukuran 
diatas 5 cm jelas milik macan loreng dan bukan milik macan tutul. 
Sebab berdasarkan pengamatan penulis, ukuran feses macan 
tutul jantan dewasa hanya mencapai 3,5 cm (dari berbagai contoh 
feses yang ditemukan penulis di Perbukitan Pembarisan, Pulau 
Nusakambangan dan TN. Meru Betiri).

Gambar 13. Feses macan loreng. Bukti eksistensi macan loreng di 
Gn Muria th 2011. (Foto: MRC-Ina 2011).

Salah satu bukti penguat eksistensi macan loreng di Pegunungan 
Muria adalah spesimen sobekan kulit yang penulis dapatkan tahun 
2012 dari Staf BKSDA Pati. Adapun kulit ini didapatkan dari Pasar 
Kliwon Kudus sekitar tahun 2008 dari pedagang barang antik. 
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Pemilik toko tersebut memiliki satu lembar penuh kulit macan 
loreng yang dibentang di dinding galerinya (dilihat langsung oleh 
Staf BKSDA Pati). Ketika ditanya oleh Staf BKSDA Pati, dijelaskan 
bahwa kulit harimau loreng tersebut didapatkan dari Pegunungan 
Muria sisi Selatan sekitar 3 bulan yang lalu. Saat dijumpai sekitar 
bulan Agustus, jadi kemungkinan macan loreng tersebut dibunuh 
bulan Mei 2008. Guna pembuktian lebih lanjut oleh Staf BKSDA 
Pati, maka dimintalah pihak ketiga untuk melakukan pembelian 
kulit macan loreng selebar (5x6) cm (Gambar 14).

Menurut identifikasi penulis, berdasarkan jenis rambut dan pola 
garis hitam menunjukkan spesimen kulit macan loreng bagian 
perut samping agak bawah. Prediksi ini ditinjau dari lebarnya 
loreng (yang berwarna hitam) dan arah rebahan rambut, serta 
adanya bagian coretan loreng yang berbelok (ciri khas pola 
ornamen pada macan loreng). 

Tetapi hal yang paling menguatkan adalah si pembeli melihat 
langsung sisi mana yang diambil (digunting) dari bagian samakan 
kulit macan loreng oleh si penjual. Dan memang bentangan opsetan 
kulit macan loreng itu sudah dilihat langsung oleh Staf BKSDA, 
jadi sangat mustahil jika staf KSDA tidak bisa membedakan pola 
ornamen macan loreng dengan macan tutul.

Gambar 14. Spesimen kulit macan 
loreng. Bukti eksistensi macan loreng 
di Gn Muria th 2008. (Foto: didik 
R’2012).

Strategi Konservasi Macan Muria

Keadaan paling menarik di Muria justru eksistensi macan yang 
berada di kawasan non-konservasi berupa hutan produksi dan 
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perkebunan. Hal ini pasti akan memiliki potensial konfik antara 
macan dengan manusia, dan justifikasi hukuman mati bagi macan 
sudah sering terjadi. Penyebab konflik disebabkan: a)  individu 
muda tersesat di perkampungan karena pencarian habitat baru; 
b) populasi prey berkurang karena perburuan oleh oknum 
masyarakat; c) perusakan habitat seperti pembukaan lahan 
hutan alami untuk ditanami kapulogo dan kopi; d) kurangnya 
pengetahuan masyarakat guna meminimalkan terjadinya konflik; 
e) musim kering yang berkepanjangan sehingga genangan air 
alami berkurang, atau sumber air alami sudah dibuat bak yang 
tertutup untuk dialirkan ke perkampungan di bawahnya.

Data penelitian dan pengembangan perihal macan di Kawasan 
Muria masih rendah, sehingga kegiatan konservasi macan di Muria 
belum dilakukan secara terpadu. Saat ini sangat dibutuhkan usaha-
usaha pembangunan peran serta, pengetahuan dan kepedulian 
serta komunikasi dengan masyarakat perihal konservasi macan. 
Selain itu tentunya juga kepada semua pihak (stakeholders) yang 
berwenang di kawasan Pegunungan Muria, sehingga strategi 
konservasi macan dipahami nilai pentingnya dan didukung oleh 
semua pihak.

Berikut digambarkan potensi dan kelemahan para pihak 
guna konservasi macan di kawasan Muria: a) Pecinta Alam 
dan Pemerhati Lingkungan mempunyai kesempatan untuk 
melakukan monitoring, namun masih belum mempunyai metode 
penelitiannya.  b) Masyarakat lokal mempunyai lebih banyak 
data dan informasi karena tingginya interaksi dengan kawasan, 
tetapi masih belum mendapat tempat dikalangan ilmiah dan 
pengambil kebijakan. c) Lembaga ilmiah dan lembaga konservasi 
meskipun mempunyai kemampuan dan kredibelitas tinggi namun 
kurang mempunyai data dan informasi aktual. d) Sementara 
pengambil kebijakan seringkali terpaku pada data dan informasi 
top-down dan kurang memiliki kreatifitas dan inovasi untuk 
mengembangkan data dan informasi. Akibatnya manajemen 
konservasi macan di Muria tak pernah terwujud.

Untuk itu, diperlukan usaha pemantauan keberadaan macan 
di kawasan Muria menggunakan pendekatan metode ilmiah, 
terprogram, berkelanjutan dan terpadu. Pendekatan secara 
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ilmiah diharapkan mampu menjadikan informasi masyarakat 
awam dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan obyektif. 
Kegiatan konservasi macan dilakukan secara terprogram, 
sehingga mempunyai targetan-targetan yang jelas yang dapat 
dilakukan oleh siapapun yang kompeten dan peduli, akan tetapi 
harus tetap berpedoman dan mengacu pada program. Hal ini 
untuk menghindari duplikasi kegiatan, sehingga bisa menghemat 
anggaran dan waktu. Banyak pihak dengan berbagai latar 
belakang keahlian dibutuhkan guna menjembatani kesenjangan 
pengumpulan data sebaran habitat macan. 

Dimana tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pola pengelolaan 
konservasi yang ideal, sehingga perlu adanya wadah konservasi 
macan di Kawasan Muria. Jika perlu bisa digagas sebuah ‘pilot 
projeck’ konsep konservasi “semacam taman nasional”, tetapi 
menggunakan masyarakat lokal seputaran kawasan yang 
menjadi pihak pemangku dan pengelolanya. Sebab masyarakat 
lokal mempunyai ikatan batin yang sangat kuat dengan hutan 
yang mejadi kawasan konservasi, apabila di bandingkan dengan 
‘mekanisme taman nasional’ dimana semua pekerjanya adalah 
“pendatang”. Biasaya ‘kaum pendatang’ tidak mempunyai ikatan 
batin dengan kawasan konservasi yang dikelolanya, sehingga cara 
kerja-nya kurang memiliki ‘roh’ kepedulian, karena etos kerjanya 
masih dilandasi konsep ‘gaji’.

Guna perwujudan sebuah kawasan konservasi macan dengan 
masyarakat lokal sebagai pihak pengelola, pasti membutuhkan 
proses inisiasi secara “botom up”. Penggalangan pemahaman 
masyarakat terhadap kawasan dan satwa, serta pengumpulan 
“konsep-konsep kuno” yang dimiliki masyarakat lokal dalam 
mengelola kawasan di Muria juga harus ditelusuri dan digali 
kembali untuk ‘dihidupkan’ lagi guna dijadikan konsep konservasi 
modern. 

Semoga di Kawasan Pegunungan Muria konservasi terhadap 
macan dapat segera diwujudkan, demi kelestarian MACAN MURIA.
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MRC (Muria Research Center) Indonesia adalah organisasi 
non pemerintah  dengan Akta Notaris Tuti Kustanti, SH. No. 54, 
tanggal 9 Juni 2009 yang bervisi menjadi lembaga penelitian 
yang dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat secara 
mandiri, kritis, peka dan peduli pada masalah lingkungan dan 
sosial. Bermisi menumbuhkan, mendorong dan membangun 
kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan dan sosial 
serta mendorong masyarakat mempertahankan dan menjaga 
kearifan lokal sebagai kekuatan moral dan sosial.

Selama ini, MRC Indonesia melakukan penelitian dan 
pendampingan dengan fokus di masyarakat desa pinggir hutan 
Muria. Program Pendidikan Lingkungan Untuk SD, SMP dan 
SMA di Kabupaten Kudus dalam bentuk outbound lingkungan 
dan kemah konservasi. Pendidikan Lingkungan di bulan Feb 
- Mei 2011 dan Maret - Mei 2012.  Kemah Konservasi adalah 
program pembangunan kapasitas (capacity building) bagi 
remaja yang diadakan di bulan Mei 2011 dan Oktober 2012 
dengan memperkenalkan instrumen lingkungan. Jelajah Muria, 
sebuah penelitian di Pegunungan Muria di bulan Juni - Agustus 
2011. Dalam Jelajah Muria kami mencoba mendokumentasikan 
beberapa hal tentang Muria, antara lain keanekaragaman hayati, 
budaya dan potensi yang ada di kawasan Muria. Jelajah Muria 
mengambil sampel 5 desa dan 11 gunung di Pegunungan Muria. 

Sekretariat :
Muria Research Center (MRC) Indonesia
Jl Mlati Norowito Gg. 3 No. 31 Kudus 59319 - Jawa Tengah
Telp: (0291) 3324778, 085726946092 Fax: (0291) 444037
email: mrckudus@yahoo.com,  www.mrcindonesia.com

Tentang MRC Indonesia
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