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Kata Pengantar 

 

 Puji syukur kami ucapkan  kapada Allah Yang Maha 

Pengasih dan Penyayang, yang memberi kesehatan, 

keselamatan, dan kesempatan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan buku dengan judul Cerita-Cerita Legenda di 

Kabupaten Klaten. Buku ini disusun berdasarkan hasil 

penelitian yang kami lakukan dengan Judul Inventarasasi 

Cerita-Cerita Legenda di Kabupaten Klaten dan didanai oleh 

Universitas Widaya Dharma Klaten Tahun Anggaran 

2019/2020. 

 Buku ini disusun sebagai sarana dan bahan pengajaran di 

sekolah dasar dan lanjutan terutama di bidang kearifan lokal. 

Pada dasarnya buku ini merupakan perbendaharaan khasanah 

sastra lisan yang berkembang di Kabupaten Klaten dan 

sekitarnya, khususnya cerita legenda. Sebagai sebuah cerita 

bagian dari folklor, cerita legenda memiliki kandungan nilai 

yang bermanfaatkan bagi kehudupan manusia. Hal ini yang 

sering dilupakan dan bahkan dianggap sepele oleh sekelompok 

orang. Atas dasar itu maka kami berusaha menggali dan 

mengumpulkan cerita-cerita legenda yang ada di wilayah 

Kabupaten Klaten. Keberhasilan menyusun buku ini tidak 
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terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama para nara sumber 

dalam hal ini adalah penutur cerita. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan  ini kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada 

para penutur cerita yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

dan semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya 

buku ini. 

Penulis  
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Sekapur Sirih 

 

Dalam kehidupan awam orang banyak disuguhi dengan 

berbagai hasil teknologi modern yang menjadi menu keseharian 

masyarakat. Dewasa ini orang tidak akan lepas dengan 

perangkat hand phone (HP) yang menjadi kebutuhan “primer” 

masyarakat selain pangan, papan, dan sandang. Kebutuhan akan 

hasil teknologi modern menjadi trend dan bukti kemajuan 

jaman. Orang menjadi kurang gaul kalau tidak paham program 

HP apalagi komputer. Orang menjadi gaptek (gagap teknologi) 

kalau tidak dapat mengoperasikan HP dan komputer. Kemajuan 

teknologi membawa konsekuensi logis dalam kehidupan 

masyarakat, terutama sisi kehidupan yang masih bernuansa 

tradisional. Ambil contoh, masyarakat sudah lupa atau bahkan 

mengabaikan cerita-cerita tradisional (dongeng) yang 

sebenarnya masih hidup di kalangan masyarakat (dongeng 

Kancil, Ande-ande Lumut, Timun Emas, Baro Klinthing, dll). 

Orang lebih memilih menikmati sajian film dan postingan dari 

HP dari pada mendengar cerita-cerita yang mereka anggap 

ketingglan jaman. Realitas ditemukan bahwa anak-anak lebih 

mengetahui cerita Dora Emon, Cinderella, Power Ranger, dan 

lain-lain dari pada cerita-cerita tradisional seperti di atas.  
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Kemajuan teknologi tentu membawa akibat, baik akibat 

positif maupun negatif. Akibat positif, memberi peluang kepada 

masyarakat untuk membuka wawasan dunia dari berbagai 

bidang. Pada dasarnya kemajuan teknologi membawa 

kemakmuran bagi masyarakat, dan bahasa kasarnya tidak 

ketinggalan jaman. Sebaliknya kemajuan teknologi 

mengakibatkan hal-hal yang tradisional ditinggalkan. Orang 

sudah tidak lagi perhatian terhadap lingkungan tradisi mereka, 

contoh mereka lupa mainan tradisional, cerita rakyat, dongeng, 

ungkapan tradisional, bahkan lagu-lagu tradisional pun mereka 

tidak mengetahui.  

Penemuan di lapangan membuktikan betapa 

memilukannya bahwa masyarakat tidak lagi memiliki perhatian 

terhadap cerita-cerita tradisional, yang sebenarnya ada di sekitar 

mereka. Banyak di antara mereka yang memilih bermain dan 

bersuka ria dengan postingan HP. Hal yang memilukan kalau 

kita melihat tayangan TV, yang menyajikan tayangan anak-anak 

melantunkan lagu-lagu orang dewasa. Anak-anak lebih lancar 

menceritakan Dora Emon dari pada cerita Timun Emas. Di 

kalangan orang dewasa dan orang-orang tua lebih memilih 

tayangan sinetron Korea, atau sinetron Indonesia, dari pada 

melihat tayangan sinetron tradisional yang menceritakan cerita 
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lama yang sebenarnya penuh dengan nilai-nilai ajaran etika dan 

nilai kearifan lokal. 

Kasus yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa 

masyarakat banyak yang tidak mengetahui cerita asal-usul nama 

desa (kampung) mereka sendiri. Ada kesenjangan mewariskan 

cerita asal-usul (legenda) daerahnya kepada generasi berikutnya. 

Asumsi yang mungkin terjadi, karena masyarakat sudah tidak 

perduli terhadap hal-hal yang bersifat tradisional atau mungkin 

yang tahayul. Dalam istilah folklor Danandjaya memasukan 

cerita tahayul dalam folklor sebagian lisan (1994:21-22). 

Asumsi inilah yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat 

ditambah ketidaktahuan masyarakat akan fungsi sebuah cerita 

lisan (folklor pada umumnya). Bahkan ditemukan ada sebagian 

masyarakat yang menanggap bahwa cerita-cerita dalam folklor 

sekedar cerita pelipur lara yang tidak memiliki fungsi penting 

bagi kehidupan masyarakat.  

Danandjaya menyatakan bahwa cerita rakyat (folklor) 

memiliki manfaat sebagai alat pendidikan, pelipur lara, protes 

sosial, dan proyeksi angan-angan (keinginan) yang terpendam 

(1994:4). Folklor merupakan sebagian kebudayaan yang 

dimiliki suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan secara 

turun-temurun, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang 

disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat 
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(mnemonic device) (1994:2). Folklor merupakan sumber 

kearifan lokal yang bertumpu pada kebudayaan tradisional 

(Hartanto, 2019:5). Setiap folklor memiliki kandungan yang 

berupa nilai-nilai (kearifan lokal) yang perlu diketahui, 

dipelajari, dan digunakan sebagai pegangan hidup. Oleh karena 

itu, folklor harus digali (dieksplor) untuk menemukan nilai-nilai 

kearifan likal yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya nilai-

nilai kearifan lokal dari sebuah folklor dapat dikaji dan 

digunakan sebagai media pembelajaran, serta sebagai wahana 

mewariskan nilai budaya tradisional. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang 

terkandung di dalam folklor dapat digunakan sebagai alat 

membentuk karakter anak. 

Adapun kearifan lokal itu merupakan sebuah 

kebijaksaan dan pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal 

dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan 

masyarakat (Hartanto, 2019:25). Kearifan lokal (local wisdom) 

dikonsepsikan sebagai kebijaksanaan setempat, pengetahuan 

setempat (local knowledge), kecerdasan setempat (local 

geniuos), yang merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, 

dan berbagai strategi kehidupan berwujud aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat dalm menjawab berbagai 

masalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Aturan yang 
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diberlakukan pada suatu tempat merupakan sebuah kearifan 

lokal (Inriani, 2017:167). Kearifan lokal membentuk anggota 

masyarakat bertindak atas dasar kesadaran sekaligus memberi 

prioritas terhadap kepentingan kelompok dibandingkan dengan 

kepentingan individu (Hartanto, 2019:25). Kearifan lokal 

merupakan pewarisan kandungan tradisi dengan cara turun-

temurun yang didapatkan dari tradisi lisan serta budaya 

tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur kehidupan 

dalam cakupan berbagai bidang. 

Kearifan lokal di Nusantara (Indonesia) dapat bersumber 

dari peninggalan-peninggalan tulisan kuno yang tersimpan 

dalam naskah (codex, manuschript). Eksplorasi dan pembacaan 

terhadap naskah kuno membutuhkan pengetahuan di bidang 

filologi dan etnografi, yaitu pemahaman terhadap naskah kuno 

dan kemampuan membaca naskah kuno yang bertuliskan 

tulisan-tulisan kuno. Hal itu menjadi hambatan kalau kita ingin 

mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam 

naskah kuno. Selain naskah kuno (cakupan filologi), kearifan 

lokal juga bersumber dari folklor yaitu sebagian kebudayaan 

yang dimiliki suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan 

secara turun-temurun, baik dalam bentuk lisan maupun contoh 

yang disertai dengan gerak isyarat atau alat bantu pengingat 

(mnemonic device) (1994:2). Banyak jenis folklor yang ada di 
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Indonesia, Danandjaja membaginya menjadi tiga kelompok; (1) 

folklor lisan (verbal folklore), (2) folklor sebagian lisan (partly 

verbal folklore), dan (3) folklor bukan lisan (non verbal folklore) 

(1994:21). 

Tradisi lisan oleh James Danandjaja dimasukan dalam 

kelompok folklor lisan, yaitu folklor yang bentuknya memang 

murni lisan (1994:21-22). Adapun salah satu bentuk folklor lisan 

adalah cerita legenda. Legenda adalah prosa rakyat yang 

dianggap benar-benar terjadi, tokohnya manusia yang memilki 

kekuatan luar biasa, dan kadang kala dibantu makhluk-makhluk 

ajaib, tempat terjadinya di dunia nyata (Danandjaja, 1994:50). 

Pada umumnya cerita legenda bersifat sekuler (keduniawian), 

terjadi di dunia nyata dan terjadi belum begitu lampau 

(Danandjaja, 1994:66). Sebagai karya sastra lama, cerita legenda 

memiliki ciri-ciri dan pola bahwa cerita dianggap benar-benar 

terjadi, tokohnya memiliki kekuatan supranatural, dan dibantu 

makhluk gaib, serta bersifat pralogis (logikanya milik cerita 

legenda itu sendiri). Ciri khas lain yang ditemukan dalam sebuah 

cerita legenda dan mitos adalah kemunculan ungkapan pamali 

atau sebuah tabu (larangan). Kemunculan pamali atau tabu 

dalam sebuah cerita menjadi model narasi karya sastra 

(Riffaterre, 1982:4). Pamali atau tabu merupakan sebuah tanda 

budaya yang maknanya harus dihubungkan dengan sosio budaya 
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kolektif yang memiliki legenda. Dalam kajian karya sastra 

masuk dalam kajian semiotik. 

Sebagaimana sudah diuraikan di atas bahwa keartifan 

lokal dapat bersumber dari tulisan-tulisan naskah kuno dan 

folklor, maka diperlukan eksplorasi atau penggalian kearifan 

lokal dari kedua sumber tadi. Banyak cerita-cerita folklor yang 

sudah dibukukan dalam bentuk buku (naskah), namun ada pula 

yang masih dalam bentuk verbal (cerita lisan). Untuk 

mempermudah dan menambah penyediaan sumber data kearifan 

lokal dalam bentuk buku (naskah), maka perlu dilakukan 

inventarisasinya salah satunya inventarisasi cerita-cerita legenda 

di Kabupaten Klaten. Pengumpulan, pendokumentasian, dan 

inventarisasi folklor bagi sebuah negara dapat bermanfaat untuk 

membangkitkan nasionalisme, mencari identitas nasional 

(Danandjaja, 1984:183). Dengan ketersediaan sumber data 

dalam bentuk buku (naskah) akan mempermudah kajian untuk 

mencari nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam 

cerita legenda. Selain itu, keberadaan naskah-naskah cerita 

legenda atau cerita rakyat lainnya menambah khasanah 

pernaskahan suatu daerah, etnis, kolektif, sehingga memberi 

kemudahan bagi masyarakat pemerhati naskah (filolog), dan ahli 

folklor mencari sumber data penelitian. Oleh karena itu, kami 

sajikan kumpulan cerita-cerita legenda yang ada di Kabupaten 
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Klaten. Semoga buku ini bermanfaat setidak-tidaknya untuk 

perbendaharaan khasanah cerita lisan dan folklor di Klaten, 

 

                          Danang Susena, 

Wisnu Nugroho Aji 
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Sejarah Kabupaten Klaten 

 

Sejarah Klaten tersebar diberbagai catatan arsip-arsip 

kuno dan kolonial, arsip-arsip kuno dan manuskrip Jawa. 

Catatan itu seperti tertulis dalam Serat Perjanjian Dalem Nata, 

Serat Ebuk Anyar, Serat Siti Dusun, Sekar Nawala Pradata, 

Serat Angger Gunung, Serat Angger Sedasa dan Serat Angger 

Gladag. Dalam bundel arsip Karesidenan Surakarta menjadikan 

rujukan sejarah Klaten seperti tercantum dalam Soerakarta 

Brieven van Buiten Posten, Brieven van den Soesoehoenan 

1784-1810, Daghregister van den Resi dentie Soerakarta 1819, 

Reporten 1787-1816, Rijksblad Soerakarta dan Staatblad van 

Nederlandsche Indie. Babad Giyanti, Babad Bedhahipun 

Karaton Negari Ing Ngayogyakarta, Babad Tanah Jawi dan 

Babad Sindula menjadi sumber lain untuk menelusuri sejarah 

Klaten. 

Cerita Kyai dan Nyai Mlati dianggap sebagai sumber 

terpercaya yang diakui sebagai cikal bakal kampung dan asal 

muasal nama Klaten yang konon tinggal di kampung Sekalekan 

(https://klatenkab.go.id/sejarah-kabupaten-klaten/) 

Baik sumber arsip kolonial, arsip kuno maupun 

manuskrip Jawa ternyata saling memperkuat dan melengkapi 

https://klatenkab.go.id/sejarah-kabupaten-klaten/


 

2 

dalam menelusuri sejarah Klaten. Cerita Kyai dan Nyai Mlati 

dianggap sebagai sumber terpercaya yang diakui sebagai cikal 

bakal kampung dan asal muasal nama Klaten yang konon tinggal 

di kampung Sekalekan. Kedua abdi dalem Kraton Mataram ini 

ditugaskan oleh raja untuk menyerahkan bunga Melati dan buah 

Joho untuk menghitamkan gigi para putri kraton (Serat 

Narpawada, 1919:1921). 

 

Makan Kyai dan Nyai Melati 

Sumber: https://klatenkab.go.id/ 

 

Guna memenuhi kebutuhan bunga Melati untuk raja, 

Kyai dan Nyai Mlati menanami sawah milik Raden Ayu 

Mangunkusuma, istri Raden Tumenggung Mangunkusuma yang 

saat itu menjabat sebagai Bupati Polisi Klaten, yang kemudian 

dipindah tugaskan istana menjadi Wakil Patih Pringgalaya di 

https://klatenkab.go.id/
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Surakarta. Tidak ditemukan sumber sejarah tentang akhir 

riwayat Kyai dan Nyai Melati. Silsilah Kyai dan Nyai Melati 

juga tidak diketahui. Bahkan penduduk Klaten tidak ada yang 

mengakui sebagai keturunan dua sosok penting ini. 

Sejarah Klaten juga dapat ditelusuri dari keberadaan 

Candi-candi Hindu, Budha maupun barang-barang kuno. Asal 

muasal desa-desa kuno tempo dulu menunjukan keterangan 

terpercaya. Desa-desa seperti Pulowatu, Gumulan, Wedihati, 

Mirah-mirah maupun Upit. Peninggalan atau petilasan Ngupit 

bahkan secara jelas menyebutkan pertanda tanggal yang 

dimaknai 8 November 66 Maeshi oleh Raden Rakai Kayuwangi. 

Berdirinya Benteng atau loji Klaten di masa 

pemerintahan Sunan Paku Buwana IV mempunyai arti penting 

dalam sejarah Klaten. 

Pendirian benteng tersebut peletakan batu pertamanya 

dimulai pada hari sabtu Kliwon, 12 rabiulakir, Langkir, Alit 

1731 atau sengkala RUPA MANTRI SWARANING JALAK 

atau dimaknai sebagai tanggal 28 Juli 1804. Sumber sejarah ini 

dapat ditemukan dalam Babad Bedhaning Ngayogyakarata dan 

Geger Sepehi. Catatan sejarah ini oleh pemerintah Kabupaten 

Klaten melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 sebagai 

Hari Jadi Kabupaten Klaten yang diperingati setiap tahun. 
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Asal Nama Kabupaten Klaten 

 

Dikutip dari Wikipedia  https://id.wikipedia.org/ 

wiki/Kabupaten_Klaten diketahui bahwa ada dua versi yang 

menyebut tentang asal muasal nama Klathèn. Mengatakan 

bahwa Klaten berasal dari kata kelathi atau buah bibir. 

Kata kelathi ini kemudian mengalami disimilasi menjadi 

Klaten. Klaten sejak dulu merupakan daerah yang terkenal 

karena kesuburannya. 

Menyebutkan Klaten berasal dari kata Melati (bahasa 

Jawa: Mlathi) yang berubah menjadi kata Klathi, sehingga 

memudahkan ucapan kata Klathi berubah menjadi kata Klathen. 

Versi ke dua ini atas dasar kata-kata orang tua sebagaimana 

dikutip dalam buku Klaten dari Masa ke Masa yang diterbitkan 

Bagian Ortakala Setda Kab. Dati II Klaten Tahun 1992/1993. 

Melati adalah nama seorang kyai yang pada kurang lebih 

560 tahun yang lalu datang di suatu tempat yang masih berupa 

hutan belantara. Abdi dalem Kraton Mataram ini ditugaskan 

oleh raja untuk menyerahkan bunga Melati dan buah Joho untuk 

menghitamkan gigi para putri kraton (Serat Narpawada, 

1919:1921). 

https://id.wikipedia.org/%20wiki/Kabupaten_Klaten
https://id.wikipedia.org/%20wiki/Kabupaten_Klaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Melati
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kyai
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Guna memenuhi kebutuhan bunga Melati untuk raja, 

Kyai dan Nyai Mlati menanami sawah milik Raden Ayu 

Mangunkusuma, istri Raden Tumenggung Mangunkusuma yang 

saat itu menjabat sebagai Bupati Pulisi Klaten, yang kemudian 

dipindah tugaskan istana menjadi Wakil Patih Pringgalaya di 

Surakarta. Tidak ditemukan sumber sejarah tentang akhir 

riwayat Kyai dan Nyai Melati. Silsilah Kyai dan Nyai Melati 

juga tidak diketahui. Bahkan penduduk Klaten tidak ada yang 

mengakui sebagai keturunan dua sosok penting ini.Kyai Melati 

Sekolekan, nama lengkap dari Kyai Melati, menetap di tempat 

itu. Semakin lama semakin banyak orang yang tinggal di 

sekitarnya, dan daerah itulah yang menjadi Klaten yang 

sekarang. 

Dukuh tempat tinggal Kyai Melati oleh masyarakat 

setempat lantas diberi nama Sekolekan. Nama Sekolekan adalah 

bagian darinama Kyai Melati Sekolekan. Sekolekan kemudian 

berkembang menjadi Sekalekan, sehingga sampai sekarang 

nama dukuh itu adalah Sekalekan. Di Dukuh Sekalekan itu pula 

Kyai Melati dimakamkan. 

Kyai Melati dikenal sebagai orang berbudi luhur dan lagi 

sakti. Karena kesaktiannya itu perkampungan itu aman dari 

gangguan perampok. Setelah meninggal dunia, Kyai Melati 

dikuburkan di dekat tempat tinggalnya. 
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Sampai sekarang sejarah kota Klaten masih menjadi 

silang pendapat. Belum ada penelitian yang dapat menyebutkan 

kapan persisnya kota Klaten berdiri. Selama ini kegiatan 

peringatan tentang Klaten diambil dari hari jadi pemerintah Kab 

Klaten, yang dimulai dari awal terbentuknya pemerintahan 

daerah otonom tahun 1950. 
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Asal-Usul Desa Kalikebo 

 

Konon pada zaman dahulu ada sebuah kampung yang 

tentram dan damai. Penduduknya hidup rukun, saling 

bergotongroyong dan kekeluargaannya sangat tinggi. Tidak ada 

rasa curiga antara warga satu dengan yang lain, semua kegiatan 

dilakukan dengan ketulusan hati.  

Seperti pagi ini, ketika kicau burung mulai terdengar di 

setiap penjuru desa, para petani telah siap mengerjakan sawah 

mereka. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah 

bercocok tanam. Para petani dengan sigap dan semangat 

mencangkul dan membajak sawah. Mereka melakukannya 

dengan penuh sukacita walau keringat terus membanjiri tubuh 

mereka. 

 Semua berjalan sebagaimana mestinya sampai pada 

suatu pagi yang cerah, seorang petani menggiring sepasang 

kerbau ke sawah, tak lupa dia memakai caping untuk melindungi 

kepala dari sengatan sinar matahari. Sesampainya di sawah 

segeralah dia mulai membajak sawah sambil merokok dan 

bernyanyi (Jawa uro-uro) dengan harapan rasa lelah bisa ditepis. 

Sesekali kerbau  diguyur dengan air agar tidak kepanasan, begitu 

seterusnya sampai mentari mencapai tengah bumi.  
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Setelah dirasa panas mulai terik dan kerbau mulai 

kelelahan, petani tersebut menggiring kerbaunya untuk  

berkubang di sungai setempat. Melihat air sungai yang begitu 

jernih, petani tersebut tak kuasa menahan hawa panas dan ikut 

berendam di sungai tersebut. Setelah beberapa saat, petani 

menggiring kerbau untuk keluar dari sungai tersebut. Tetapi 

alangkah kesalnya hati pak tani karena sepasang kerbau tidak 

mau beranjak dari air. 

Amarahnya tak tertahan, sambil memukuli kerbau 

dengan menggunakan pecut petani tersebut tidak sengaja 

berucap “kerbau kok seperti batu”. Seketika sepasang kerbau itu 

menjadi batu di dalam sungai tersebut. Dengan menyesal dan 

berat hati pak tani meninggalkan sepasang kerbau yang sudah 

menjadi batu di sungai itu. Akhirnya sungai itu dinamakan 

Kalikebo, juga dijadikan nama dukuh dan nama desa. Cerita itu 

melegenda sampai sekarang. Bahkan sekarang sudah didirikan 

patung kerbau di ujung kampung.  
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Asal-Usul Desa Demakijo 

 

 Pada masa penjajahan Belanda, kerajaan Demak 

meminta bala bantuan kepada kerajaan Mataram Ngayogja 

Hadiningrat. Permohonan bantuan itu ditanggapi oleh Pangeran 

Diponegoro. Beliau mengutus anak buahnya menyampaikan 

surat  tanggapan dan bantuan dari Mataram. Anak buah utusan 

Pangeran Diponegoro tersebut  menggunakan pakaian serba 

hijau berangkat menuju Demak. Saat perjalanan melewati 

sebuah desa utusan tersebut keletihan dan sakit. Utusan tersebut 

akhirnya  meninggal di desa itu. Desa tempat istirahat dan 

meninggalnya utusan Pangeran Diponegoro dari Mataram 

tersebut kemudian dinamakan Demakijo. Nama itu dikaitkan 

dengan cerita peristiwa utusan Mataram yang berpakaian serba 

hijau yang akan menuju ke Demak. 

Tidak jauh dari Demakijo terdapat dukuh yang bernama 

Pakel. Nama Pakel berasal dari cerita bahwa pada zaman dahulu  

keraton Kartasuro sering mendapat upeti dari sebuah daerah 

berupa hasil bumi berupa buah dan sayur. Buah itu berupa buah 

pakel yang termyata Keraton Kartasura sangat menyenanginya 

dan sering menanyakan buah pakel dari upeti yang 

dipersembahkan. Orang di lereng gunung Merapi kalau 
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mempersembahkan upeti berisi buah pakel yang menjadi 

kesenangan Kraton Kartosura. Pada suatu waktu seorang  Abdi 

Dalem membuktikan keberadaan buah pakel ke desa tersebut 

dan menanyakan bentuk buah pakel serta kelebihannya rasa 

buah pakel.  Abdi Dalem tersebut bertanya kepada masyarakat 

sebuah dusun di lereng gunung Merapi. Akhirnya dusun tersebut 

dinamakan daerah pakel. 

Ketika hendak kembali ke keraton Kartosura Abdi 

Dalem tersebut dibawakan 10 buah pakel. Dalam perjalan abdi 

dalem tersebut makan 1 buah pakel, ternyata rasanya manis dan 

enak. Kata abdi “kok enak yo. Wah, yo soponyono iki”. Daerah 

tempat di mana abdi dalem makan buah pakel itu akhirnya 

dinamakan Soponyanan. Berhubung buah pakel dyang dimakan  

10 buah, selanjutnya abdi dalem menambah batu 1 sehingga 

menjadi 10. Selanjutnya daerah itu diberi nama Puluhwatu. 

Jatingarang, utara pasar yang memberi nama adalah 

mbah Geyol Gepuk. Singkat cerita, warga sekitar makam utara 

pasar itu tidak mengetahui persis asal-usul nama tempat itu. 

Tetapi menurut orang-orang hanya sebuah karangan dan yang 

mengarang adalah Mbah Geyol  dari perkataaan “sejatine gur 

ngarang”, maka  daerah tersebut dinamakan Jatingarang.  
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Asal-Usul Rowo Jombor 

 

Rawa Jombor merupakan sebuah rawa yang terletak di 

tengah Desa Krakitan. Rawa ini di kelilingi oleh bukit-bukit 

yang sebagian besar merupakan pegunungan kapur. Rawa 

Jombor berjarak kurang lebih 8 km dari kota Klaten. Rawa ini 

memiliki luas 198 ha dengan kedalaman mencapai 4,5 m dan 

memiliki daya tampung air 4 juta m3. Tanggul yang mengelilingi 

rawa ini sepanjang 7,5 km dengan lebar tanggul 12 m. 

  

Rowo Jombor 

Sumber: https://klatenia.com/klaten/rowo-jombor/ 

 

Daerah Rawa Jombor dahulu sebenarnya merupakan 

dataran rendah yang berbentuk cekungan luas dan dikelilingi 

oleh barisan pegunungan. Hal ini menyebabkan dataran rendah 

tersebut sering tergenang air, baik pada saat musim hujan 

maupun musim kemarau. Daerah tersebut dinamakan Rawa 

https://klatenia.com/klaten/rowo-jombor/
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Jombor karena daerah tersebut sering tergenang air sehingga 

disebut rawa dan terletak di Desa Jombor yang kini berubah 

menjadi Desa Krakitan. Genangan air ini akan semakin tinggi 

saat musim hujan karena dari sebelah barat laut terdapat sungai 

yang bernama Kali Ujung dan kali Dengkeng. Kedua sungai 

tersebut selalu meluap saat musim hujan dan selalu mengalir 

mengarah ke Rawa Jombor. Luapan air ini membuat Rowo 

Jombor semakin meluas dan menggenangi rumah warga serta 

sawah yang berada di sekelilingnya sehingga banyak warga 

yang terpaksa dipindahkan ke tempat yang lebih aman di tepi 

rawa atau tegalan di sekitarnya. 

Pada tahun 1901, Sinuwun Paku Buwono ke-X bersama 

dengan pemerintah Belanda mendirikan pabrik gula Manisharjo  

di daerah Pedan, Klaten. Dibukanya pabrik gula ini membuat 

seluruh lahan pertanian di daerah Pedan tersebut ditanami 

dengan tanaman tebu. Luas lahan yang digunakan untuk 

perkebunan tebu tersebut meningkatkan jumlah kebutuhan air 

untuk irigasi. Sehingga Sinuwun Paku Buwono ke-X dan 

Pemerintah Belanda yang mengetahui keberadaan Rawa Jombor 

dengan jumlah air yang melimpah berencana  membuat saluran 

irigasi dari Rawa Jombor menuju areal perkebunan tebu 

tersebut. Pembangunan saluran irigasi tersebut dimulai pada 

tahun 1917 dengan cara membuat terowongan sepanjang 1 km 
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menerobos pegunungan yang mengelilingi rawa serta talang air 

di atas kali Dengkeng. Pekerjaan ini akhirnya selesai pada tahun 

1921 dan setiap tahun Sinuwun Paku Buwono ke-X selalu 

mengunjungi Rawa Jombor walaupun hanya untuk sekedar naik 

perahu atau melihat pemandangan. 

Pada saat penjajahan Jepang, pabrik gula Manisharjo 

yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah Belanda menjadi 

bangkrut. Pada tahun 1943-1944, oleh pemerintah Jepang, Rawa 

Jombor kemudian dijadikan waduk dengan dibangunnya tanggul 

di sekeliling rawa dengan memanfaatkan tenaga kerja paksa 

(romusha). Sebelum dibangun tanggul, luas rawa jombor sekitar 

500 hektar sementara setelah dibangun tanggul dengan lebar 5 

m maka luasnya menjadi 180 hektar. 

Setelah penjajahan Jepang berakhir Rawa Jombor tetap 

dimanfaatkan sebagai waduk untuk menampung air irigasi 

bahkan pada tahun 1956, pemerintah kota Klaten menetapkan 

Rawa Jombor sebagai tujuan wisata dengan melakukan 

pembangunan tempat peristirahatan untuk pengunjung. Pada 

tahun 1967-1968, setelah adanya pemerintahan Orde Baru, 

pemerintah kota Klaten memanfaatkan para tahanan politik 

(tapol) untuk melakukan perbaikan Rawa Jombor. Perbaikan 

tersebut dilakukan dengan memperlebar tanggul yang awalnya 

hanya 5 meter menjadi 12 meter. Pekerjaan tersebut selesai 
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dalam 7 bulan dengan menyerap tenaga kerja tapol sebanyak 

1700 orang 

Ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat 

tentang adanya ular berkepala manusia yang memiliki mahkota, 

ular ini panjangnya dari ujung wetan sampai ujung kulon Rowo 

Jombor. Segelintir masyarakat juga mengatakan bahwa ular ini 

sering memakan korban di rawa.  
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Asal-Usul Desa Prigi Wetan 

 

 Desa Prigi Wetan terletak di Kabupaten Klaten, tepatnya 

di Kelurahan Jogosetran, Kecamatan Kalikotes. Nama desa Prigi 

Wetan sendiri terbentuk dari kata “prigi” atau dalam KBBI 

berarti sumur atau sumber air. Desa tersebut dikelilingi banyak 

sumber mata air atau umbul yang bermanfaat bagi masyarakat 

untuk mencuci pakaian, mandi, digunakan sebagai air minum, 

dan masih banyak lagi manfaat yang dihasilkan oleh sumber air 

tersebut. Sumber mata air tersebut dijaga kebersihannya. Orang 

yang menjaga kebersihan sumber mata air tersebut adalah 

sepasang suami istri yang sudah tua, dan warga masyarakat 

sangat menghormati sepasang suami istri tersebut. Nama 

“Wetan” berasal dari bahasa Jawa yang berarti timur. Menurut 

cerita masyarakat sekitar karena desa itu letaknya di bagian 

timur. Sebetulnya wilayah itu selain ada desa Prigi Wetan, ada 

juga dua desa lain yang saling berhubungan yaitu desa Prigi 

Kulon dan desa Prigi Kidul. Ketiga desa tersebut memiliki kisah 

yang sama karena dulu desa itu hanya bernama Prigi. Nama 

terakhir dari desa tersebut diambil berdasarkan letaknya. Dan 

kedua pasangan suami istri yang cukup tua tersebut dipanggil 

dengan sebutan Eyang Progo, saat ini makamnya berada di Desa 
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Prigi Wetan di RT 02 RW 01. Menurut cerita desa Prigi berasal 

dari arti Prigi itu sendiri uaitu sumber air, Sementara nama 

Wetan, Kulon, dan Kidul sesuai dengan letak geografis masing-

masing desa. 
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Asal-Usul Desa Kajen 

 

 Pemberian nama desa di tanah jawa tidak lepas dari 

situasi dan kondisi di desa setempat, termasuk Desa Kajen, 

Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Dalam sejarah lisan yang 

berlangsung secara turun-temurun, pemberian nama Kajen 

sebenarnya bermula dari kata haji. Di masyarakat Jawa, 

termasuk di Kajen, biasa menyebut seorang haji dengan kaji. 

Cerita pemberian nama Kajen berawal dari adanya seorang 

sesepuh di desa setempat. Sesepuh ini diyakini pernah 

menjalankan ibadah haji di Mekkah. Kejadian ini berlangsung 

jauh sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu, Tanah Air masih 

masa penjajahan Belanda.  

Adanya orang yang dituakan di daerah setempat dan 

sudah berhaji itu menjadi acuan masyarakat zaman dahulu 

menyebut salah satu daerah di Kecamatan Ceper itu sebagai kaji. 

Sebutan kaji lama-lama berubah menjadi Kajen. Hingga 

sekarang, daerah tersebut dikenal dengan kajen. “Di zaman 

dahulu tidak semua orang di sini dapat naik haji. Dari haji 

menjadi kaji,lantas menjadi nama desa yaitu Kajen. Cerita 

seperti ini masih melekat di masyarakat Kajem. Pemberian nama 

Kajen itu menjadi doa dan harapan bagi warga setempat. Dalam 
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bahasa Jawa kajen berarti orang yang terhormat. Harapannya 

seperti itu. Semoga, warga di desa semuanya kajen (selalu 

terhormat). Saat sekarang juga sudah berbeda dengan zaman 

dahulu. Di zaman sekarang jumlah kaji di sini sudah banyak.” 
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Asal-Usul Desa Sangkal Putung 

 

 Cerita rakyat tentang penamaan desa Sangkal Putung 

Kabupaten Klaten memiliki kearifan lokal yaitu konon katanya 

desa tersebut bernama desa cakruk karena pada zaman dahulu 

kalau orang menikah atau membawa jenazah yang naik gajah 

dari Jogja menuju Solo ataupun sebaliknya, karena Jogja dan 

Solo dulu saudaraan, dulu itu seperti estafet jadi berhentinya di 

setiap cakruk sebelum ada penamaan Sangkal Putung. Adanya 

nama Sangkal Putung dulu ada seorang kyai ia membawa cupu 

atau minyak botol yang dibawanya tumpah ke kali atau sungai 

cakruk, oleh sebab itu jika ada kendaraan yang kecelakaan 

penumpangnya ada yang patah tulang, salah seorang warga 

mengambil air kali jika ada airnya disiramkan ke bagian yang 

terluka atau patah langsung sembuh, karena minyak yang 

tumpah masih ada di kali tersebut akan tetapi cupunya atau 

wadahnya sudah berada di tempat lain. Oleh karena itu, diganti 

nama dari desa cakruk menjadi Sangkal Putung. Karena 

dipercaya dapat menyembuhkan patah tulang dengan cepat.  

  



 

20 

Asal-Usul Desa Gumulan 

 

Desa Gumulan, sebuah desa kecil di Klaten Tengah yang 

berada di perlintasan utama jalur Solo–Jogja ini memang mudah 

sekali untuk dilupakan. Tidak banyak orang yang tahu letak 

Klaten di peta. Nama dua kota pusat budaya yang menghimpit 

Klaten tentu saja lebih sering muncul di peta pariwisata. 

Nama desa Gumulan sediri berasal dari kata gumuk atau 

gundukan tanah yang membentuk seperti gunung dan gamelan 

atau alat musik tradisional. Awalnya ada sebuah kejadian aneh 

yang terdapat di desa yaitu munculnya air dari dalam tanah yang 

tidak ada habisnya. Tak seorangpun warga yang mengetahui 

penyebab dari peristiwa aneh tersebut. Lambat laun warga mulai 

takut genangan air yang kian banyak itu dapat menenggelamkan 

mereka. Lalu warga berbondong-bondong berusaha menutup 

lubang mata air tersebut, akan tetapi usaha mereka sia-sia karena 

banyaknya air yang keluar dari mata air. 

Sampai pada akhirnya ada seorang warga yang berusaha 

menutup sumber mata air tersebut dengan menggunakan 

gamelan gong (alat musik tradisional). Ternyata usaha tersebut 

berhasil. Warga menutupi gamelan dengan tanah yang kemudian 

membentuk sebuah gumuk (gundukan). Gumuk tersebut 
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dipercaya pula oleh masyarakat setempat mampu mendatangkan 

rezeki bagi seseorang yang bersemedi atau memberikan sesaji. 

Namun, karena melanggar norma agama kebiasaan tersebut 

dihilangkan dan menjadi sebuah pemukiman yang nyaman dan 

indah. 
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Asal-Usul Nama Desa 

Karanganyar 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dengan 

berbagai tokoh masyarakat di desa Karanganyar, khususnya 

simbah-simbah yanng masih ada di desa. Nama desa 

Karanganyar merupakan salah satu nama pemberian dari 

perintis awal atau pendiri desa pada masa lampau. Menurut 

cerita, dahulu kala desa Karanganyar merupakan sebuah hutan 

belantara yang belum dihuni oleh seorangpun. Daerah tersebut 

juga terdapat banyak tanaman serai yang subur di sela-sela 

pepohonan yang rimbun. Menurut sejarahnya, nama desa 

Karanganyar berasal dari kata pekarangan anyar yang berarti 

lahan baru atau tempat tinggal baru.  

Penamaan tersebut berdasarkan kondisi wilayah di saat 

itu yang dulunya hutan kemudian melalui perjuangan babat alas 

tokoh masyarakat atau perintis desa hingga menjadi desa kecil. 

Yang kemudian bertambah menjadi sebuah wilayah desa yang 

luas seperti saat ini. Agar penyebutan nama desa lebih mudah 

pada era RT Mbah Sucipto, nama desa yang mulanya 

Pekarangan Anyar diubah menjadi Karanganyar agar lebih 
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mudah penyebutan dan agar menjadi desa yang kuat seperti batu 

karang.  
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Asal-Usul Dukuh Gilingan Kidul 

 

 Gilingan Kidul merupakan sebuah dukuh yang terletak 

di timur kaki gunung Merbabu, lebih tepatnya berada di 

Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber 

yaitu Bapak Jafar dan Bapak Aji mengenai asal-usul penamaan 

dukuh Gilingan Kidul. Keduanya memberikan penjelasan yang 

sama mengenai asal mula dukuh Gilingan Kidul. Berdasarkan 

pendapat kedua narasumber tersebut menjelaskan bahwa 

pemberian nama dukuh tersebut didasarkan pada cerita bahwa 

dulu ketika zaman penjajahan Jepang, dukuh ini merupakan 

sentra penggilingan teh yang cukup ramai kala itu, karena 

lokasinya cukup dekat dengan ladang teh yang berada di sekitar 

lereng gunung Merbabu.  Hal tersebutlah yang menjadikan 

dukuh ini diberi nama Gilingan. Namun, selang beberapa tahun 

dukuh tersebut dipisah menjadi dua karena terlalu padat 

penduduknya. Untuk mempermudah pemisahan dua dusun 

tersebut, digunakanlah aliran sungai atau jurang yang 

membentang di tengah dukuh sebagai pembatas antar dukuh. 

Untuk dukuh di sebelah utara jurang diberi nama Gilingan Lor 

sedangkan untuk dukuh yang berada di selatan jurang diberi 
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nama Gilingan Kidul. Hingga saat ini masih dipakai. Namun, 

seiring perkembangan zaman penduduk yang bekerja sebagai 

penggiling teh mulai beralih pekerjaan karena ladang yang 

digunakan untuk perkebunan teh sudah dialih fungsikan menjadi 

permukiman penduduk.  
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Asal-Usul Desa Kemit 

 

 Sejarah asal usul nama desa Kemit diambil dari nama 

hewan tawon kemit. Di dukuh Kemit sendiri sudah tidak ada 

sesepuh yang masih hidup dan tidak ada yang mengetahui secara 

pasti tentang sejarah asal usul dukuh Kemit. Dari beberapa 

sumber yang saya wawancara mereka menjalaskan dengan sama 

dan tidak ada bedanya, hanya mengetahui secara umum tidak 

mengetahui secara pasti. Menurut Bapak Manto mantan kepala 

desa Kwaren sekaligus narasumber dan orang yang dituakan di 

dukuh Kemit, beliau mengatakan bahwa tidak tahu secara pasti 

tentang asal usul dukuh Kemit dan hanya mengetahui 

berdasarkan cerita turun-temurun dari orang tuanya.  

Menurut Bapak Manto, asal-usul nama dukuh Kemit 

berasal dari tawon kemit dan beliau juga mengatakan “dukuh 

kemit ki mbangeke’ane koyo tawon kemit” yang berarti bahwa 

dukuh kemit itu bentuknya seperti badan tawon kemit, dari atas 

(kepala) besar, lalu tengah (pinggang) kecil, dan bagian bawah 

(pantat) kecil. Sama halnya dengan dukuh Kemit, barat 

(mangunan) yang mempunyai wilayah besar seperti kepala 

tawon kemit, lalu tengah (petengan) mempunyai wilayah yang 
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kecil seperti pinggang tawon kemit dan timur (jetis) memiliki 

daerah yang besar seperti pantat tawon kemit.   
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Asal-Usul Desa Ponggok 

 

Asal-usul Ponggok berawal dari kawasan Desa-desa 

masa Mataram Kuno yang didalamnya menyimpan air yang 

melimpah. Menurut tokoh masyarakat, awal mula Desa 

Ponggok ini adalah berawal dari para pini sepuh (nenek moyang 

terdahulu) memperkirakan Umbul Ponggok akan menjadi 

sebuah telaga yang sangat besar dan bisa menggenangi 

pemukiman penduduk disekitarnya. Sebab mereka mempercayai 

ada sebuah firasat munculnya sepasang ikan menyerupai gereh 

pethek (ikan berwujud kepala dan duri).Untuk  mengantisipasi 

agar sumber air di Umbul Ponggok tersebut tidak membesar, 

oleh nenek moyang jaman dahulu kemudian diadakan 

pertunjukkan ledhek yang diiringi gamelan komplit beserta 

yogonya (penabuh). 

Namun anehnya sebelum pertunjukan dimulai, 

waranggono beserta gamelannya hilang secara tiba-tiba. Tidak 

diketahui apa yang menyebabkan hal itu terjadi, kemudian 

datang seekor burung Pungguk besar yang hinggap di plogrok 

(pojok pohon gayam). Dengan bahasa isyarat, burung Pungguk 

tersebut bisa menunjukkan keberadaan salah satu alat gamelan 

yang menyerupai gong menyumbat sebagian mata air.Bahkan 
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sampai saat ini benda yang berupa batu gong tersebut masih utuh 

terpelihara dengan baik. 

 

Umbul Ponggok 

Sumber: http://www.nu-klaten.or.id/ 

 

Untuk mengingat peristiwa tersebut, kemudian oleh para 

pini sepuh Desa ini dinamakan desa Ponggok. Sampai saat ini 

ada kepercayaan dari masyarakat sekitar di desa Ponggok tidak 

boleh mengadakan pertunjukan wayang kulit atau karawitan. 

Sampai sekarangpun mata air yang disebut Umbul Ponggok 

digunakan untuk mandi bahkan dipercayai oleh masyarakat luas 

merupakan sumber mata air yang suci dan bisa membawa 

berkah, khususnya diwaktu menjelang puasa, ada sebuah tradisi 

Padusan Umbul Ponggok yang di era modern ini tradisi padusan 

masih ada dan selalu dikunjungi banyak orang.  

  

http://www.nu-klaten.or.id/
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Asal-Usul Desa Karangturi 

 

Berdasarkan penuturan dan cerita dari para sesepuh pini 

sepuh mengatakan bahwa nama Desa Karangturi berasal dari 

kata “Kok Arang” yang berarti Jarang dan “Turi” yaitu nama 

sejenis pepohonan. Menurut cerita, pada kurun waktu tahun 

1880an, ada dua orang tokoh Abdi Dalem Keraton Surakarta, 

yaitu Ki Bei Surongso dan Ki Demang Ronowiryo. Beliau 

berdua menempati wilayah yang subur, aman, baik untuk tempat 

tinggal maupun mencari mata pencaharian keluarganya.  

Setelah itu bertahun-tahun berada di tempat yang dipilih 

untuk keluarga dan para pendhereknya, beliau berdua didesak 

dan dibujuk untuk melaporkan dan memohon kejelasan status 

tanah yang ditinggali tersebut kepada Kanjeng Susuhunan 

Pakubuwono di Surakarta Hadiningrat. 

Akhirnya beliau berdua sowan dan dikabulkan 

permohonannya oleh Kanjeng Susuhunan Pakubuwono. 

Kanjeng Susuhunan Pakubuwono berpesan dalam hidup ini agar 

tidak melupakan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta ridak boleh 

meninggalkan adat, tradisi dan budaya yang sudah ada karena 

sebagai peninggalan dari leluhur dan nenek moyang sejak jaman 

dahulu yang wajib diuri-uri atau dilestarikan. 
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Sepulang dari pisowanan, beliau berdua mengadakan 

musyawarah untuk mengadakan gotong royong untuk membuka 

lahan yang disebut “Mapar Tunggal”. Sebelum kegiatan “Mapar 

Tunggal” dimulai Ki Bei Surongso dan Ki Demang beserta 

keluarga dan pengikutnya mengadakan ritual doa memohon 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi Keselamatan, 

diberi petunjuk yang baik dan kelancaran tanpa ada gangguan 

suatu apapun agar nantinya bias ditempati dengan aman, damai, 

ayem dan tentrem hingga turun temurun kepada anak cucu. 

Dalam kerja Bhakti “Mapar Tunggal” tersebut, semua 

pepohonan ditebang habis. Sesudah kegiatan tersebut, konon 

ceritanya Ki Bei Surongso mendapatkan wisik/ilham, yang 

menyatakan agar tanah yang sudah tidak ada pepohonannya 

untuk ditanamai pohon Turi. Kemudian beliau menceritakan 

kepada Ki Demang Ronowiryo, yang segera memerintahkan 

kepada pengikutnya untuk mencari bibit Turi dan menanamnya 

di lahan yang kosong. Keesokan hari Ki Bei Surongso dan Ki 

Demang Ronowiryo beserta para warga meninjau lahan tempat 

menanam tanaman Turi. Setelah tiba, mereka terkejut, karena 

tanaman Turi yang baru di tanam sudah tumbuh dengan baik, 

kemudian Ki Bei Surongso berkata kepada yang hadir bahwa 

beliau merasa senang dan bersyukur tanaman yang baru saja 

ditanam sudah tumbuh dengan baik dan asri, akan tetapi jarang 
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“kok arang” tanaman Turinya. Kemudian bertanya apakah bibit 

Turi tersebut masih ada dan para pengikutnya dengan perasaan 

takut Ki Bei Surongso menjadi marah menjawab bibit tersebut 

sudah habis. 

Dengan Bijaksana Ki Bei Surongso menanggapi, beliau 

tidak akan marah, kemudian berdasarkan kejadian tersebut Ki 

Bei Surongso menamakan wilayah yang mereka tinggali 

tersebut dengan nama “KARANGTURI”. 

Dan sampai saat ini wilayah tersebut berkembang 

menjadi Desa Karangturi, adapun kedua sesepuh sebagai cikal 

bakal Desa Karangturi dimakamkan di wilayah Desa Karangturi, 

Ki Bei Surongso dimakamkan di Makam Bulu Dukuh 

Sorogenen, Karangturi adapun Ki Demang Ronowiryo 

dimakamkan di Makam Kembang Dukuh Jetakan, Karangturi. 
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Asal-Usul Desa Tambakan 

 

Pada zaman dahulu, pada zaman pra sejarah jauh 

sebelum zaman Raja Surakarta, telah terjadi letusan dahsyat 

gunung Merapi. Letusan  tersebut berdampak pada daerah radius 

lebih dari 20 km. Pada saat itu masih sedikit orang, sungai dan 

lingkungan belum tertata, belum ada jalur aliran lahar sehingga 

letusan saat itu mengakibatkan banjir lahar yang sangat besar 

menggenangi daerah sampai radius lebih dari 20 km.  

Pada saat itu, radius 20km dari puncak merapi terdapat 

suatu dataran yang lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. 

Pada saat terjadi banjir lahar dari letusan dahsyat gunung 

Merapi. Dataran tersebut tidak tergenangi lahar seperti daerah di 

sekitarnya. Dataran tinggi tersebut menjadi menjadi sebuah 

tambak yang mampu menahan lahar sehingga dapat 

menyelamatkan daerah-daerah di bawahnya. Dari kejadian 

itulah daerah tersebut dinamakan Tambakan karena merupakan 

tambak yang menjadi penahan lahar dari letusan gunung Merapi.   
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Asal-Usul Desa Bonyokan 

 

Desa Bonyokan berasal daari kata “bonyok” yang berarti 

luka parah. Pada zaman dahulu, tempat ini digunakan sebagai 

tempat penampungan bagi korban perang yang mengalami luka 

parah pada masa penjajahan. Wilayah desa Bonyokan dibagi 

menjadi beberapa dukuh yang namanya berdasarkan nama-nama 

sahabat Kyai Ageng Gribig seperti dukuh Karangpoh yang 

berasal dari nama Kyai Karang. 

Nama desa Bonyokan sempat diganti menjadi desa 

Subur sari. Namun nama itu hanya beberapa saat. Nama Subur 

Sari sempat diusulkan hingga ke Jakarta, namn banyak pihak 

yang tidak setuju. Banyak masyarakat takut terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan jika nama yang sudah ada sebelumnya diganti. 

Akhirnya desa Subur Sari berganti lagi menjadi desa Bonyokan.  
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Asal-Usul Desa Watugajah 

 

Watugajah berasal dari dua kata yaitu Watu dan Gajah 

yang dirangkai menjadi satu nama. Menurut cerita orang-orang 

tua bahwa Watugajah pada waktu dulu diambilkan dari nama 

sebuah batu yang kalau dilihat pada waktu sore hari dari tempat 

kejauhan menyerupai gajah. Tetapi jika didekati ternyata 

hanyalah sebuah batu. Namun karena bentuknya pada waktu itu 

mirip hewan gajah, maka dinamakan Watugajah dan nama ini 

kemudian digunakan sebagai nama Desa Watugajah hingga kini. 

Keberadaan batu ini terletak di tengah-tengah sawah milik 

almarhum Bapak Dirdjosetoto. Tidak hanya sebuah tetapi terdiri 

dari dua buah, satu besar dan satu kecil sehingga seperti gajah 

dan anaknya. Batu yang besar memiliki panjang sekitar 8 meter, 

lebar 4 meter dan tinggi 3 meter. Masih menurut cerita orang-

orang tua jaman dahulu bahwa untuk naik ke atas batu ini 

diperlukan tangga karena pada waktu itu tingginya sekitar 5 

meter, tetapi karena pengaruh alam batu ini semakin tenggelam 

dalam tanah, sehingga untuk naik keatasnyapun sekarang tidak 

harus memakai peralatan lagi. Pada jaman dulu sebelum banyak 

obyek wisata batu ini sering dikunjungi oleh orang-orang dari 

luar daerah atau para warga Watugajah yang sudah merantau ke 
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luar daerah jika pulang sering mengajak anak cucu atau 

saudaranya untuk bersantai di atas batu ini. Karena 

keberadaanya juga dekat dengan sekolah dan tanah lapang, 

maka keberadaan batu ini tidak pernah sepi. Jika pagi hari 

sebelum anak-anak masuk sekolah biasanya menyempatkan diri 

bermain-main di atas batu ini demikian juga disaat jam istirahat. 

Di kala sore hari karena letaknya dekat dengan lapangan 

sepakbola banyak anak-anak muda yang menunggu waktu 

berkumpul teman-temannya sambil beristirahat di atas batu ini. 

Dari atas batu ini kita bisa melihat ke arah selatan, timur, 

atau barat merupakan pegunungan yang membujur mengelingi 

desa Watugajah. Sedang jika kita menghadap ke utara kita bisa 

melihat hamparan kebun tebu yang luas, bahkan nun jauh disana 

kita bisa melihat gunung Merapi yang mengeluarkan asapnya 

dengan tenang. 

Menurut cerita beberapa tokoh dan sesepuh pada dahulu 

kala ada wali dan para sahabatnya yang sedang lelono (tirakat) 

dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ketika memasuki 

wilayah ini para sahabat meliat dari jauh seekor gajah tetapi oleh 

wali dibantah bahwa yang dilihatnya bukan gajah melainkan 

sebuah batu besar yang leknya ditengah sawah, karena menjadi 

perdebatan antara wali dan sahabatnya maka sebagai tetenger 

(tanda) maka daerah ini dinamakan watugajah yang artinya batu 
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besar yang tidak ada duanya yang letaknya ditengah 

persawahan. Batu tersebut masih ada sebagai bukti peninggalan 

sejarah. 
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Legenda Desa Blimbing, 

Karangdowo 

 

Pada zaman dahulu tinggallah seseorang yang bernama 

Nyai Dlongeh. Nyai Dlongeh adalah seorang ledek yang 

beranjak dewasa dari sebuah kampung kecil lereng perbukitan 

Diwon. Walaupun dari kampung tetapi suara, penampilan 

sekaligus kepiawaian olah tari sangatlah mumpuni. Maka tak 

ayal menjadikan Nyai Dlongeh mudah dikenal dan digandrungi 

para pecinta ledek. Dimana rombongan ledek itu keliling selalu 

mendapat perhatian dari masyarakat luas. 

Hidup sebagai ledek memang sudah menjadi  pilihan, 

karena dengan itu Nyai Dlongeh mampu memenuhi kebutuhan 

hidup yang sudah sebatang kara yamg sejak kecil telah ditinggal 

kedua orangtuanya. Kini hidup Nyai Dlongeh menumpang di 

tempat pamannya yang sekaligus sebagai ketua rombongan 

ledek yaitu Ki Bangkek. Saat habis panen rombongan ledek 

Nyai Dlongeh berkeliling sampai jauh keluar wilayah 

perbukitan Diwon. Ledek adalah bentuk hiburan yang ada dan 

murah saat itu, maka sewajarnya saat habis panen menjadi 

hiburan di kalangan rakyat kecil.  
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Jauh dari wilayah perbukitan Diwon, tersebutlah seorang 

tokoh narapraja di Kerajaan Pajang, Tumenggung Kebonlandhu. 

Tokoh ini memang kelihatannya ingin memanfaatkan peluang 

untuk merongrong kekuasaaan Adipati Benowo yang saat itu 

telah mulai redup. Apalagi Pajang kala itu pada posisi terjepit 

karena selalu mendapat desakan dari Mataram yang 

kelihatannya mulai bersinar dan berkembang menjadi kerajaan 

besar saat diperintah oleh Danang Sutawijaya. Diluar 

pengetahuan Adipati Benowo, Tumenggung Kebolandhu 

merekrut para tokoh-tokoh yang tersebar di berbagai wilayah 

untuk menyusun kekuatan. Tak ketinggalan pula seorang tokoh 

yang tinggal tidak jauh dari perbukitan Diwon, tepatnya di 

pucuk Gunung Beluk bernama Ki Joko Pekik. Seorang tokoh 

yang cukup sakti dan dihormati di sekitar gunung Beluk. Tokoh 

yang terkenal memiliki area pertanian yang luas ini juga 

memiliki murid atau pengikut yang lumayan banyak. Kelebihan 

itulah yang mendorong Tumenggung Kobolandhu mendekati Ki 

Joko Pekik. 

Saat hari menjelang senjakala, kedua utusan 

Tumenggung Kebolandhu, yaitu Rumeksa dan Kulumbana 

mendekati lereng Gunung Beluk. Keduanya diutus untuk 

menemui Ki Joko Pekik. Tapi belum lagi Rumeksa dan 

Kulumbana menuju ke puncak Gunung Beluk, tanpa terlihat 
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tanda-tanda sebelumnya muncullah dua orang pemuda yang 

secara tiba-tiba menyerang kedua prajurit Pajang itu. Namun, 

kedua utusan Tumenggung itu bukan prajurit sembarangan. 

Walau serangan itu datang tiba-tiba, keduanya mampu 

mengelak. Untuk selanjutnya terjadi pertarungan antara mereka. 

Merasa agak terdesak kedua pemuda lereng Gunung Beluk 

segera mengeluarkan senjata, namun Rumeksa dan Kulumbana 

tak menginginkan pertempuran itu berlanjut. Untuk sejenak 

keduanya terhenti, dan secara bersamaan mengeluarkan benda 

dari balik baju berupa lempengan logam. Itulah tanda atau 

simbol jika Rumeksa dan Kulumbana adalah datang bukan 

sebagai musuh.  

Akhirnya pemuda lereng Beluk itu memahami, segera 

keduanya menghantar kedua utusan Pajang itu menemui Ki Joko 

Pekik. Rumeksa dan Kulumbana menyampaikan pesan dari 

Tumenggung Kebolandhu, bahwa narapraja Pajang itu untuk 

beberapa hari mendatang akan berkunjung ke Gunung Beluk. 

Sekaligus ingin mengajak bergabung menyusun kekuatan 

merebut kekuasaan Adipati Benowo. Hal itu sangatlah disetujui 

Ki Joko Pekik, sehingga sepeninggal Rumeksa dan Kulumbana 

tokoh dari Gunung Beluk itu mempersiapkan segala sesuatu, tak 

lupa sajian hiburan dengan mengundang Ledek Nyai Dlongeh. 

Kedatangan Tumenggung Kebolandhu disambut meriah oleh Ki 
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Joko Pekik dan para muridnya. Hingga sampai sajian hiburan 

Ledek Nyai Dlongeh ditampilkan. Tumenggung Kebolandhu 

sangat terkesan, apalagi melihat paras Nyai Dlongeh yang 

cantik, gerak tari lemah gemulai dan suara yang syahdu. Dari 

situlah timbul niat untuk memperistrinya. Tapi niat itu ditahan, 

dan untuk lain kali Tumenggung Kebolandhu akan berutusan 

punggawa memboyong Nyai Dlongeh  ke Pajang. Ternyata 

keinginan Tumenggung Kebolandhu untuk memperistri Nyai 

Dlongeh tidak main-main, disuatu hari datanglah dua utusan di 

perbukitan Diwon untuk mengambil Nyai Dlongeh. Walau akan 

diperistri seorang Tumenggung tapi Nyai Dlongeh tidak mau. 

Bahkan bujukan sang paman pun tak dihiraukan oleh Nyai 

Dlongeh. Entah apa sebabnya Nyai Dlongeh tidak mau, seperti 

ada suatu rahasia yang disembunyikan. Atas sikap Nyai Dlongeh 

yang tak mau menurut itu tentu saja membuat dua utusan 

Tumenggung Kebolandhu marah. Tak ada cara lain kedua 

utusan itu menggunakan kekerasan dalam melaksanakan tugas. 

Ki Bangkek, melihat kejadian itu tidak terima.  

Maka segala upaya dilakukan untuk menghalangi niat 

kedua prajurit Pajang tersebut. Sayang, tugas berat yang 

dilimpahkan terhadap prajurit itu membuat keduana bertindak 

secara kasar. Ki Bangkek terpaksa dilumpuhkan, dan Nyai 

Dlongeh berhasil di bawa ke Pajang. Beberapa hari tinggal di 
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keputren ketemenggungan seakan di neraka yang dirasakan 

Nyai Dlongeh. Hatinya begitu hancur, kesedihannya serasa 

memuncak saat teringat akan nasib beberapa orang yang ikut 

rombongannya. Tak lupa dengan penderitaan Ki Bangkek yang 

tentu saja selain menderita raga juga tak memiliki penghasilan 

karena kegiatan pertunjukan ledek keliling terhenti.  

Hingga saat malam tiba, Tumenggung Kebolandhu 

menghampiri Nyai Dlongeh. Hasrat yang membuncah di dada 

Tumenggung Kebolandhu sudah tidak tertahankan, maka segera 

dihampiri ledek itu untuk memenuhi syahwatnya. Atas kekuatan 

yang dimiliki Tumenggung, Nyai Dlongeh tak berdaya. Namun 

tindakan kasar Tumenggung terhenti, dia terkejut dan marah. 

Maka segera meninggalkan Nyai Dlongeh di dalam kamar dan 

buru-buru mencari prajurit.  

Malam itu juga Nyai Dlongeh dipulangkan. Sungguh 

tidak bisa dilukiskan betapa kecewa, malu , dongkol dan marah 

hati Tumenggung Kebolandhu saat tersingkap keaslian Nyai 

Dlongeh. Ya, malam itu Tumenggung Kebolandhu tahu bahwa 

sebenarnya ledek yang memikat hatinya itu bukan asli wanita. 

Paras cantik dan gerak tari yang gemulai itu tak sesuai dengan 

apa yang digambarkan dalam benak Tumenggung, sebab Nyai 

Dlongeh adalah seorang waria.  
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Prajurit yang memulangkan Nyai Dlongeh malam itu 

dibekali senjata keris dan tali. Atas rasa kecewa yang memuncak 

dan rasa malu maka Tumenggung Kebolandhu tidak ingin Nyai 

Dlongeh pulang dalam keadaan hidup. Prajurit itu diutus untuk 

membunuh Nyai Dlongeh saat sampai di perkampungannya. 

Pusaka keris untuk membunuh dan tali yang terbuat dari benang 

putih untuk mengikat mayat Nyai Dlongeh di atas pohon. 

Malang memang nasib yang menimpa Nyai Dlongeh, malam itu 

saat telah sampai di wilayah yang tidak jauh dari lereng Diwon, 

disuatu gerumbul  Nyai Dlongeh dibunuh. Mayatnya diikat di 

batang pohon dan ditinggal begitu saja. Darah yang menetes 

jatuh ke tanah itu menjadi sukerta. Artinya,  sampai saat itu siapa 

pun tidak boleh menanami gerumbul itu.  Pernah ada yang nekat, 

menanami gerumbul itu dengan tanaman kedelai. Namun saat 

keledai itu dipanen dan dimakan maka sekeluarga itu menderita 

sakit diare. Sampai sekarang tidak ada yang berani mencoba 

menanami kembali. 

 Pagi harinya warga perbukitan Diwan menjadi gempar 

saat ditemukan mayat Nyai Dlongeh yang tertambat di pohon 

belimbing. Di kemudian hari kampung di mana mayat Nyai 

Dlongeh ditemukan diberi nama desa Blimbing. 
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Banjarsari dan Petani 

 

Sebermula setiap pagi, setiap Sang Surya mengintip, 

dengan sahutan suara-suara kokokan ayam jago serta kicauan 

burung-burung yang bertengger di ranting-ranting pepohonan, 

sebelum itu mata terbuka, temenung dan berfikir serta 

menguatkan tekad dalam batin, yang seakan-akan batinpun 

berbicara. Para petani itu bangun teriring suara kokokan ayam 

jago yang dipelihara banyak orang. Di desa yang asri, para 

petani hidup berdampingan dengan orang-orang yang sama satu 

mata pencaharian. Saling tolong-menolong, bantu-membantu, 

bahu-membahu serta hormat-menghormati. Di dukuh Banjarsari 

para petani hidup bergantung dengan hasil panen. Jadi para 

petani selalu giat menggarap sawah mereka masing-masing, 

yang tidak sekedar mencari keringat. Ketika kemarau tiba, tidak 

terlalu sulit bagi mereka untuk mendapatkan air untuk 

pengairan. Karena air masih melipah deras di sungai, walau tak 

sebanyak di musim hujan. Saat musim panen tiba, banyak petani 

dari dukuh Banjarsari yang berbondong-bondong pergi ke 

sawah untuk memanen hasil buah kerja dari keringat yang 

bercucuran. Ketika hasil panen melimpah, tidak sedikit dari 

mereka yang membagikan sedikit dari hasil panennya kepada 
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tetangga atau orang yang membutuhkan atau tidak mempunyai 

lahan sawah. “Dhe punika sekedhik gabah saking panen.” Itu 

kalimat yang sering terucap dari buah bibir yang penuh 

pengorbanan. Dan itu dilakukan atas dasar rasa simpati kepada 

orang lain. Setiap panen besar, para petani selalu bersyukur atas 

hasil panen yang diperolehnya.  

Saat musim kemarau panjang, kebutuhan perairan tidak 

terpenuhi. Tak menjadi momok beban bagi petani untuk 

berjuang. Mereka selalu berusaha, menerkam dan menerjang 

semua rintangan dan hambatan. Agar hasil panen yang 

diharapkan dapat diperoleh. Tradisi yang masih kenthal di 

Dukuh ini dan masih dipegang teguh oleh masyarakatnya atau 

para petani adalah menanam padi jenis ketan tidak boleh 

dilakukan, sebelum petani mempunyai menantu. Hal itu menjadi 

tradisi bagi para petani, sehingga ladang sawah bagi petani yang 

belum mempunyai menantu, belum boleh menanam padi jenis 

ketan. Tradisi ini membuat petani yang belum mempunyai 

mantu, ladang mereka hanya ditanami padi dan kedelai. 

Saking banyaknya masyarakat dukuh Banjarsari yang 

bermata pencaharian sebagai petani, tidak sedikit dari mereka 

yang berlomba-lomba membuka jasa menjadi buruh tani. Hal ini 

dilakukan untuk menambah penghasilan selain dari hasil panen 

sawah sendiri. Karena para petani di dukuh Banjarsari tidak 
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selalu serta-merta setiap hari pergi ke sawah. Maka para petani 

yang sudah selesai atau tidak sedang menggarap lahan 

sawahnya, mereka berbondong-bondong mencari buah 

penghasilan yang lain. Lapisan tekat baja itulah yang berbicara 

kepada para petani sehingga mereka mau dan mampu. Maka dari 

itu dukuh Banjarsari sering dikenal sebagai dukuh para petani. 
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Asal-Usul Desa Sambeng 

Gondang 

 

Sambeng merupakan salah satu desa yang besar (padat 

penduduknya) di kelurahan Gondang. Asal usul desa Sambeng, 

konon pada waktu itu di bagian timur desa Sambeng terdapat 

sebuah keraton yang diyakini oleh leluhur bahwa keraton 

tersebut masih berkaitan dengan keraton KaSunanan Surakarta. 

Keraton tersebut oleh para leluhur dinamai keraton “sam”. 

Hal tersebut terbukti bahwa pada saat para petani di desa 

Sambeng akan menanam tembakau, pada saat mencangkuli 

tanah selalu menemukan seperti lantai bangunan keraton. Selain 

adanya keraton “sam” tersebut di bagian barat desa Sambeng 

terdapat “pohon sambi” yang pada pada waktu itu dipercayai 

oleh masyarakat dapat menyembuhkan berbagai macam 

penyakit. Dengan adanya keraton sam dan pohon sambi tersebut 

maka para leluhur menyebut desa ini dengan sebutan desa 

Sambeng sampai sekarang ini. 

Berkaitan dengan asal-usul desa Sambeng tersebut dan 

mayoritas penduduk di desa Sambeng bermata pencaharian 

sebagai petani, maka setiap ruwahan terdapat tradisi bersih desa 

dengan ditandai sadranan dan pagelaran wayang kulit. Tradisi 
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tersebut dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur para petani di 

desa Sambeng yang selalu berhasil panen. Tradisi bersih desa 

sadranan dianggap oleh orang tua untuk mendoakan para leluhur 

di desa Sambeng. 

Di samping tradisi pagelaran wayang kulit, terdapat 

keyakinan oleh masyarakat jika pada saat ruwahan tidak ada 

pagelaran wayang kulit maka para petani di desa Sambeng akan 

mengalami gagal panen. Sebelum pagelaran wayang kulit, 

biasanya para tokoh masyarakat besik di makam yang tertua di 

desa Sambeng atau oleh masyarakat lebih disebut dengan 

makam cikal bakal. Cikal bakal merupakan makam orang yang 

pertama kali menetap di desa Sambeng. 
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Hikayat Kestiaan Kali Woro 

 

Alkisah, ada pemuda yang bernama Woro ia pemuda 

yang gagah, tampan serta pemberani. Keberaniaan Woro 

ditunjukkan dengan mendaki Gunung Merapi, yang masyarakat 

lainnya tidak berani untuk mendaki Gunung Merapi karena 

dirasa daerah Gunung Merapi masih keramat, jika ada yang 

medaki Gunung Merapi dengan niat yang tidak baik atau ingin 

merusak serta berbicara kotor maka akan ada kemalangan 

baginya. Hal itu  dipercaya oleh warga sekitar hingga saat ini, 

maka dari itu tidak ada yang berani untuk naik ke gunung 

tersebut. 

Suatu ketika Woro melakukan pendakian ke Gunung 

Merapi seorang diri, dia tidak memperdulikan apa yang 

dibicarakan warga. Tekad dan keberanian Woro menghantarkan 

dirinya sampai di puncak Gunung Merapi, dia menikmati udara 

sejuk dan pemandangan alam di sekitar gunung.“Udara disini 

begitu sejuk ditambah pemandangan yang memukau, kedua 

mata ini tidak ingin menoleh yang lainnya” ucap Woro. 

Setelah itu Woro mencari tempat untuk mendirikan tenda 

kecil untuk tempat istirahatnya serta meyiapkan santapan hari 

itu untuknya. Setelah selesai semuannya Woro duduk santai 
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seorang diri sambil memandangi beberapa penambang pasir 

telah merayap dan menggali rezeki di sana. Mereka sangat 

bersemangat dan bekerja sama dalam mencari rezeki. Tidak 

hanya kaum pria melainkan perempuan, tua maupun muda 

bekerja keras demi melangsungkan hidupnya. 

Keesokan harinya ketika Gunung Merapi telah berdiri di 

ujung kali itu,. Woro dengan lantang berbicara “Kenapa mereka 

tidak berani untuk naik ke puncak gunung yang indah ini, 

buktinya saya berhasil dan tidak ada apa-apa disini, kalian tidak 

berani seperti aku keberanian kalian hanya di bawah Gunung 

saja.” Kata Woro sambil menendang sebuah batu berukuran 

sedang ke bawah kaki Gunung Merapi. Tak lama kemudian 

tanah bergemuruh dan Gunung Merapi mengeluarkan awan 

panas dan lahar dingin, seketika itu Woro kebinggunan dan 

akhirnya Woro terbawa hanyut bersama lahar dingin di kali 

tersebut. Lalu kali tersebut dinamakan dengan Kali Woro. 

Beberapa hari setelah letusan Gunung merapi itu, ribuan 

penambang pasir telah merayap dan menggali rezeki di sana. 

Namun, hasrat manusia yang tak pernah terpuaskan telah 

mengubah segalanya. Kali yang selama ribuan tahun menjadi 

diorama Kecamatan Kemalang dan Manisrenggo Klaten itu pun 

dibanjiri mesin-mesin berat penuh keserakahan milik pemodal 

dan pejabat. Di situlah awal mula kerusakan alam dimulai. 
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Tanggul-tanggul di sepanjang Kali Woro juga hancur dikeruk 

warga setiap hari. Akibatnya, ketika lahar dingin lewat, 

alirannya mengancam dusun-dusun di sekitarnya. 

Kali Woro adalah kanal-kanal lahar yang tercipta alam 

dengan sedemikian rupa. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari 

Gunung Merapi yang melegenda itu. Setiap kali Merapi 

memuntahkan isi perutnya, setiap itu pula Kali Woro menjadi 

lumbung kehidupan ribuan bahkan jutaan penduduk di Jateng 

dan DIY. Bahkan, pasir Kali Woro yang terkenal paling bagus 

itu juga sampai ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Mungkin karena 

itulah, Kali Woro seakan tak pernah sepi dari aktivitas 

penambangan. Bahkan, sejak penambangan galian C di 

Kabupaten Magelang ditutup tiga tahun silam, jumlah pemburu 

pasir di Kali Woro mencapai ribuan dengan sekian persoalannya 

yang kompleks. Jalan-jalan rusak, debu-debu beterbangan, 

korban berjatuhan. Kali Woro pun berduka. Sebenarnya, alam 

itu bersahabat dengan kita. Kita saja yang terlalu rakus. 

Kini, Kali Woro seperti tengah bertapa. Sungai yang 

membelah daratan di ujung utara Kabupaten Klaten itu begitu 

tenang penuh wibawa seiring dengan bergolaknya Merapi 

sepekan terakhir ini. Ribuan pemburu pasir tak satupun yang 

berani mendekat. Warga di radius 200 meter dari pesisir Kali 

Woro, seperti Desa Kecemen, Sukorini, Borangan, Sapen, 
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Ngemplak Seneng serta desa-desa lainya di Kemalang dan 

Manisrenggo terus diambang kecemasan akan datangnya banjir 

lahar dingin di perut Kali Woro itu. Namun, percayalah Kali 

Woro akan tetap setia memberi kehidupan kepada manusia. 
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Legenda Asal Muasal Kecamatan 

Wedi 

 

Alkisah, disebuah desa yang jauh dari hiruk pikuk dan 

kerlip kota, tinggallah seorang pemuda yang gagah perkasa. 

Namanya adalah Arga. Sesuai dengan namanya, Arga adalah 

seorang pemuda yang pemberani dan memiliki kekuatan yang 

besar. Arga bekerja pada seorang saudagar kaya yang memiliki 

banyak kios di pasar. Pekerjaannya mudah saja untuk ukuran 

pemuda perkasa seperti Arga. Tiap pagi dia harus mengangkat 

karung-karung berisi beras, menaikannya ke dokar dan 

membawanya ke pasar. Seperti di suatu pagi, ketika fajar enggan 

menampakkan dirinya dan hanya alunan ayat-ayat suci Al-

Quran yang terdengar dari surau, Arga sudah bermandikan 

peluh. Tangannya menaikkan 2 karung beras ke bahunya yang 

kekar, membawanya ke dokar yang terletak sekitar dua 

kilometer di depan rumah juragannya. Kini di dokar tersebut 

telah tertumpuk 7 karung beras. Arga lalu naik dan menyuruh 

kusir segera menjalankan dokarnya. 

Setelah kurang lebih satu kilometer dokar tersebut 

berjalan, tiba-tiba muncullah seorang kakek tua yang melambai-
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lambai di pinggir jalan, ia berjalan menuju ke sebuah dokar 

tersebut 

“Nak, bolehkah aku menumpang sampai pasar? “ tanya 

orang tua tersebut. Arga memandang curiga pada sang kakek 

yang ternyata adalah Sunan Pandanaran yang berpakaian lusuh. 

Sunan langsung naik dokar itu dan duduk di samping sang 

pemuda perkasa itu.  

Di sepanjang perjalanan, Sunan Pandanan terlihat 

tenang. Mulutnya berkomat-kamit mengucapkan kalimat dzikir. 

Setelah menempuh setengah perjalanan, Sunan Pandanaran 

mencoba memecah keheningan dengan mengajak bicara Arga. 

“Bolehkan saya tahu apa isi karung-karung tersebut?” 

Tanya Sunan Pandanaran. 

Karena merasa takut akan dirampok, Arga 

memincingkan matanya sambil meneliti keadaan sang Sunan. 

“Mengapa anda bertanya demikian kakek?” tanya Arga. 

Pemuda tersebut semakin mencurigai Sunan 

Pandanaran. Ia melirik karung-karung yang dibawahnya. Ia 

terlihat berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban. 

Akhirnya, karena Sunan Pandanaran hanya tersenyum dan tidak 

menjawab, Arga pun berkata “tenanglah kakek, karung ini hanya 

berisi wedi (pasir), kau tak akan tertarik.” 

“Hanya wedi (pasir)?” tanya Sunan Pandanaran. 
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“Benar isi karung-karung ini hanya wedi (pasir), 

mengapa kau seolah tak percaya kakek? Apa yang kau harapkan 

ada di dalam karung ini?” jawab Arga dengan ketus. 

“Tidak apa-apa, Nak. Aku hanya bertanya saja. Lagipula 

kakek tua seperti aku sudah tidak kuat mengangkat karung ini. 

Lihat perbedaan badan kita. Kau perkasa sedangkan aku hanya 

seorang kakek tua. Tapi yang aku herankan, untuk apa Nak? 

wedi (pasir) ini kau bawa ke pasar? Apakah memang demikian?” 

ujar Sunan Pandanaran. 

Arga pun menatap Sunan Pandanaran dengan ketakutan. 

Kemudian ia menjawab “Entahlah kakek, aku hanya bekerja 

pada seorang saudagar. Jadi aku hanya menuruti apa 

perintahnya. Aku hanya akan menumpuk karung ini di kiosnya.” 

Setelah tiba di pasar, Sunan Pandanaran pun berkata 

“Kita telah sampai di pasar, Nak. Terima kasih atas 

tumpangannya pada orang tua ini. Kalau boleh kakek 

membuktikan, cobalah buka karung-karung ini dan yang ada di 

kios juraganmu. Apakah isinya benar wedi (pasir) atau barang 

lainnya?” 

Arga semakin ketakutan, dokar itupun segera 

menghentikan lajunya di depan pasar. “Baik, akan ku buka, Kek. 

Kau tidak akan mendapatkan apa yang kau cari” kata Arga 

sembari membuka karung-karung itu. Betapa kagetnya Arga, 
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setelah membuka dan mengetahui kalau isi karung-karung yang 

dibawahnya berubah menjadi wedi (pasir). Pasir-pasir di karung 

tersebut berhamburan keluar, menutupi hampir seluruh badan 

dokar beserta kudanya. Lantas Sunan Pandanaran memberi 

nama tempat itu wedi.  
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Asal-Mula Desa Kalijaran 

 

Dahulu kala di Jawa Tengah ada sebuah desa, desa 

tersebut dulu  jalannya masih belum dicor. Di desa itu terdapat 

sungai dan gunung yang biasa dijuluki Gunung Kapur, gunung 

itu berupa apa Batu Putih yang diambil batunya dan digunakan 

sebagai bahan bangunan. Ki Prapto salah seorang Kusir kuda 

dan sekaligus memiliki dua kuda, kuda tersebut selain dipelihara 

juga digunakan untuk alat transportasi yang disebut Andong.  

setiap hari banyak orang yang mencari batu kemudian diangkut 

dengan menggunakan andong tersebut, baik orang orang dari 

desa maupun desa lain. Pada waktu itu, di desa ini banyak yang 

memelihara kuda dan kerbau. 

 Orang-orang itu selalu berangkat pagi dan pulang 

petang. Mereka pantang menyerah dalam kerja kerasnya demi 

menghidupi keluarga. Karena pulangnya sore dan tidak 

memungkinkan jika mereka memandikan kuda di rumah 

masing-masing karena banyak juga yang rumahnya jauh maka 

orang-orang tersebut mampir ke sungai dan memandikan kuda.  

begitu rukun Kusir andong tersebut karena sering ngobrol 

bareng ketika memandikan kudanya. 
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 Suatu ketika sungai yang digunakan untuk memandikan 

kuda banjir, menyebabkan kuda tidak bisa menyebrangi dan 

mandi di sungai itu. Prapto tidak bisa menyebrangi tetapi mau 

tidak mau Ki Prapto harus menyebrang Karena pada saat itu 

belum ada jembatan. kuda yang dinaiki Ki Prapto melompat, 

namun Seperti Terbang karena sudah takdir Allah kuda tadi 

tenggelam dan mati. Ki Prapto langsung menguburkan kudanya 

di desa tersebut dan desa tersebut kemudian dinamakan 

Kalijaran. kali adalah sungai ,jaran adalah kuda. setelah itu 

sungai tidak lagi digunakan untuk memandikan kuda karena 

para kusir takut jika itu terulang kembali. 
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Asal-Usul Desa Sambirejo 

 

Desa Sambirejo merupakan salah satu desa yang berada 

di kecamatan Ngawen kabupaten Gunung Kidul. Cerita ini 

merupakan versi dari bapak Wagiyo. Cerita asal usul Desa 

Sambirejo sebagai berikut. 

Dahulu terdapat dua bersaudara kakak dan adik yang 

bernama Mbah NDendeng dan Nyi Surti yang meninggalkan 

Banyubiru ke terukan Magir terjadi perang musuh Belanda. 

Wilayah Trukan Mangir disebut trukan Karena tempatnya tinggi 

dan berada di lereng dekat gunung Watu Soko. Saat itu ke 

merasa bingung akan melakukan apa, akhirnya Mbah NDendeng 

menemukan ide untuk bercocok tanam di bawah pohon Sambi 

yang besar. Karena takut tanamannya tidak tumbuh subur di 

bawah pohon Sambi yang besar, Mbah Dendeng memutuskan 

untuk membakar pohon Sambi itu. 

 Tidak disangka pohon Sambi itu merupakan tempat 

tinggal dari wacana sambikolo. Wacana  sambikolo marah dan 

meminta Guho Kolo mengumpulkan jin, hantu, dan semua anak 

untuk membuat sengsara warga dengan menyebarkan penyakit,  

hewan hewan mati, anak-anak kesurupan. Dengan keadaan 
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tersebut warga merasa bingung dengan apa yang terjadi di Desa 

Trukan. 

 Saat di perjalanan, Eyang Kajoran dan pengikutnya  

bertemu dengan wacana sambikolo. Wacana sambil sambikolo  

memberi tahu Eyang Kajoran bahwa warganya sudah merusak 

tempat tinggalnya. Eyang Kajoran meminta wacana sambikolo 

untuk meninggalkan wilayah itu tetapi wacana sambikolo justru 

menantang Eyang Kajoran. Terjadilah  peperangan antara Eyang 

Kajoran dan wacana sambikolo. Akhirnya wacana sambikolo 

kalah lalu pergi meninggalkan wilayah itu. 

  Eyang Kajoran kemudian pergi menemui Mbah 

Dendeng untuk menyelesaikan urusannya. Mbah Dendeng 

kemudian mematikan api pohon sambi yang besar tadi. 

Kemudian masalah itu diselesaikan bersama warga setempat.   

Keputusan yang dihasilkan  adalah supaya seluruh warga 

mengambil air di sendang Mangir untuk mengobati semua 

penyakit yang dialami. Namun sebaiknya mengambil air di hari 

Kamis Pahing karena menurut hitungan Jawa Kamis adalah 8 

dan Pahing adalah 9 jika dijumlahkan menjadi 17. 

 Persamaan tanggal 17 Mei 1838, sesudah semua warga 

damai, tentram, rukun selanjutnya dan selamanya menjadi desa 

yang besar dan berkembang. Disaksikan oleh seluruh warga Ki 

Kajoran memberi nama wilayah desa ini Desa Sambirejo.  
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Mitos Sumur Mati 

 

Zaman serba modern saat ini kepercayaan dan keyakinan 

tentang budaya dari nenek moyang masih banyak dihormati dan 

dibudidayakan oleh masyarakat umum, seperti di desa Banaran 

Tambakboyo yang masih meyakini dan mengamalkan suatu 

tempat yang dinamakan sumur mati. Konon katanya biasa 

dinamakan sumur mati, pada zaman penjajahan tempat itu 

hanyalah sumur dan ditumbuhi pohon jambu. Awal mula 

terbentuknya sumur mati pada zaman penjajahan sumur ini 

digunakan untuk masyarakat berlindung dari penjajah, dengan 

berjalannya waktu di masyarakat Banaran menyebutnya sumur 

mati. Dan tempat itu dijadikan tempat sakral oleh masyarakat 

Banaran. Tempat itu selalu digunakan untuk sembahyang 

mengucap syukur bagi orang Jawa. Masyarakat meyakini bahwa 

tempat itu selalu melindungi dari malapetaka. Suatu ketika saat 

diadakan budaya wayangan. Seorang sinden tercebur di sumur 

itu namun jasadnya tidak ditemukan, mulai saat itu sumur 

ditutup dan ditanami jambu biji. Tanaman itu tumbuh dan 

masyarakat meyakini serta mengenai mengaitkan bahwa  

tanaman banyak manfaatnya, salah satunya masih terbukti 
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bahwa jambu biji selalu dimakan orang hamil agar bayinya 

tumbuh sehat dan pada saat melahirkan bisa lancar.  
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Mitos Desa Sugihan 

 

Percayaan yang masih terlestarikan sampai era sekarang 

di desa Sugihan yakni setiap pemilihan lurah para warga 

antusias memilih siapa yang terbaik buat warganya dan tidak 

hanya itu bagi setiap calon lurah sudah mempersiapkan diri 

jauh-jauh hari untuk berjuang menjadi yang terbaik dari 

beberapa calon yang sudah mencalonkan dirinya. Waktu satu 

sampai dua bulan pemilihan dilaksanakan para calon lurah selalu 

berkeliling mengelilingi warga dan bersilaturahmi di desa 

sebelah sambil mengenalkan jati dirinya. Keyakinan yang  

masih dipercayai warga Sugihan sampai saat ini adalah sebelum 

waktu pencoblosan dilaksanakan kira-kira 1 sampai 2 minggu 

dilakukan pencoblosan Barang siapa calon lurah yang bisa 

ditemui oleh nenek yang membawa lidi diyakini warga sampai 

saat ini itulah calon lurah yang akan berhasil memimpin Desa 

Sugihan.  Tidak semua calon ditemui nenek tersebut dipercayai 

warga sekitar juga memilih mana pemimpin yang terbaik bagi 

desanya nenek tersebut sering dipanggil dengan sebutan nama 

desa yaitu dayang desa. Dan itu sampai sekarang masih menjadi 

kenyataan. Setelah pencoblosan dan Lurah sudah terpilih Lurah 

berhak mengadakan ritual pengajian di balai desa dan 
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melaksanakan ritual di pohon beringin di desa Sugihan. Warga 

sangat mempercayai pohon sebagai pohon beringin yang 

keramat. 

 Pantangan bagi setiap calon lurah yang sudah ketemu 

dengan nenek dayang kita adalah tidak boleh menceritakan 

sebelum melakukan ritual atau setelah pelantikan berlangsung.  

Jadi saat pencoblosan berlangsung hanya calon lurah itu saja 

yang mengetahui tetapi sebelum pelantikan berlangsung calon 

lurah itu tidak boleh menyombongkan diri. Berjalannya waktu 

Dahulu pernah terjadi di desa Sugihan melanggar peraturan itu,   

pada saat acara pencoblosan berlangsung calon lurah 

menyatakan sudah bertemu dayang desa  tersebut.  Di rumahnya 

pun sudah disiapkan pesta pora dengan kemenangan, pada 

padahal saat itu pencoblosan sedang berlangsung.  Tetapi setelah 

dilantik menjadi lurah kurang dari seminggu lurah itu meninggal 

dengan penyakit yang tidak jelas. Jadi sampai sekarang semua 

warga desa Sugihan sangat menghormati atau meyakini dengan 

mitos yang ada di desa Sugihan sampai sekarang. 
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Dongeng Nyi Rambut Kasih 

 

Nama Nyai Rambut Kasih bagi warga Kabupaten 

Majalengka kerap dikaitkan dengan sejarah berdirinya daerah 

tersebut. Ratu Ayu Panvidagan, begitulah nama asli Nyai 

Rambut Kasih. Dia adalah seorang ratu Majalengka yang cantik 

rupawan. Sang Ratu pun dan kerap mengurai rambut panjangnya 

dalam kesehariannya. Bahkan berdasarkan cerita, kecantikan 

sang ratu tak ada bandingannya pada zamannya. Tak hanya 

cantik, dia pun memiliki kesaktiaan yang luar biasa, sehingga 

tak seorang pun sanggup menatap kemolekan wajah Nyai 

Rambut Kasih. Kerajaan yang menjadi pemerintahannya saat itu 

bernama Sindang Kasih. Konon Kerajaan Sindang Kasih 

terkenal dengan buah yang bisa menyembuhkan berbagai 

penyakit. Nama buah itu bernama buah Maja. Nyai Rambut 

Kasih juga dikenal sebagai sosok ratu yang memerintah 

negerinya dengan penuh cinta, aman, damai, dan 

mensejahterakan kehidupan rakyatnya dengan ketulusan tanpa 

kepentingan apapun. Ratu Nyai Rambut Kasih konon kabarnya 

masih keturunan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal 

di tatar Sunda. Nyai Rambut Kasih masih bersaudara dengan 

Rarasantang, Kiansantang dan Walangsungsang. Menurut cerita 



 

66 

rakyat, awal mula Nyai Rambut Kasih datang ke Majalengka 

bermula hendak menemui saudaranya di daerah Talaga. 

Saudaranya bernama Raden Munding Sariageng suami dari Ratu 

Mayang Karuna yang waktu itu memerintah di Kerajaan Talaga 

Manggung. Di perbatasan Majalengka tepatnya di Talaga, Nyai 

Rambut Kasih mendengar jika saudaranya sudah masuk Islam. 

Sehingga dia mengurungkan niatnya menemui saudaranya. 

Dia singgah di Sindangkasih dan membuat pemerintahan 

dengan daerahnya meliputi Sindangkasih, Kulur, Kawunghilir, 

Cieurih, Cicenang, Cigasong, Babakanjawa, Munjul dan Cijati. 

Pada masa pemerintahannya, di wilayah Cirebon tengah dilanda 

penyakit yang tidak ada obatnya. Sunan Gunung Djati saat itu 

berusaha untuk bisa mengobati penyakit yang diderita 

rakyatnya. Namun hasilnya nihil. Kemudian Sunan Gunung 

Djati berdoa kepada Allah agar bisa menemukan obat tersebut. 

Dalam doa itu, Sunan Gunung Djati mendapatkan petunjuk 

bahwa obat untuk mengobati rakyatnya terdapat di Kerajaan 

Sindang Kasih berupa pohon Maja. Kemudian, kanjeng Sunan 

memerintahkan putranya Pangeran Muhammad bersama 

istrinya Siti Armilah bersama sebagian prajuritnya menemui 

penguasa di Kerajaan Sindang Kasih, yang tak lain adalah Nyai 

Rambut Kasih. Di samping itu, Pangeran Muhammad 

diperintahkan pula agar menyebar agama Islam di wilayah 
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tersebut, yang kala itu banyak beragama Hindu. Dalam 

pengembaraannya, Pangeran Muhammad bersama istrinya Siti 

Armilah mendapatkan respon positif dari rakyat Sindang Kasih. 

Hal itu ditandai dengan banyaknya rakyat yang memeluk agama 

Islam. Kabar itu terdengar oleh sang ratu dan membuatnya 

murka. Kemudian, sang ratu memerintahkan prajuritnya untuk 

mengungkap kebenaran berita tersebut. Ternyata setelah 

diselidiki kabar itu memang benar adanya. Akan tetapi Nyai 

Rambut Kasih saat mengetahui sosok Pangeran Muhammad 

adalah sosok yang tampan. 

Dia pun tak bisa mengelak akan ketampanannya dan 

langsung terpana. Hingga akhirnya sang ratu jatuh cinta. Singkat 

cerita, Pangeran Muhammad kemudian datang menghadap ke 

Kerajaan Sindang Kasih dan bertemu dengan Nyai Rambut 

Kasih. Dia mengutarakan maksudnya yakni meminta buah Maja 

dan mengajak memeluk Agama Islam. 

Namun, permintaan pindah agama ditolak mentah-

mentah. Sedangkan buah maja akan diberikan dengan syarat 

Pangeran Muhammad mau menikahinya. Pangeran Muhammad 

menyanggupi persyaratan itu, asalkan Nyai Rambut Kasih 

memeluk agama Islam dulu. Menanggapi permintaan itu, ratu 

menolaknya. Hingga akhirnya terjadi pertempuran antara 

Pangeran Muhammad dengan Nyai Rambut Kasih. Saat terjadi 
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pertempuran, Ratu Nyai Rambut Kasih terdesak dan hampir 

mengalami kekalahan. Hingga akhirnya, karena tak rela buah 

Maja yang menjadi simbol kerajaan tersebut sang Ratu pun 

akhirnya menghilangkan diri bersama buah Majanya. Saat 

melihat kondisi tersebut, prajurit Pangeran Muhammad yang 

berasal dari Cirebon, berkata "Maja langka..", "Maja Langka.." 

yang dalam bahasa Indonesia ‘langka’ artinya tidak ada atau 

menghilang. Diduga karena pelafalan yang sulit, sehingga orang 

sunda, menyebutnya Maja lengka (Majalengka). 

Hingga akhirnya nama Kabupaten Majalengka tidak 

terlepas dari kisah tersebut. Maja Langka menjadi Majalengka, 

begitu menurut cerita rakyat yang berada dari mulut ke mulut 

secara turun temurun. Mengenai bukti keberadaan Nyai Rambut 

Kasih, selain berada di Gedung Pendopo Kabupaten Majalengka 

dengan kamar khususnya. Konon kerap kali pegawai Pemkab 

Majalengka menyaksikan penampakkan seorang wanita 

berambut panjang terurai mengenakan gaun ala wanita 

bangsawan jaman dulu. Diyakini betul bila itulah sosok Nyai 

Rambut Kasih. Selain gedung pendopo, petilasan Nyai Rambut 

Kasih yang kerap dikunjungi masyarakat, terletak di Kampung 

Parakan, Kelurahan Sindang Kasih, Majalengka. Di sana 

terdapat bangunan bercungkup, batu-batu tempat semadi dan 

Sumur Cikahuripan yang airnya dipercaya bisa membawa 
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keberkahan dalam hidup. Bahkan pada 7 Juni 1994, Bupati 

Majalengka H. Adam Hidayat ketika itu, berkenan 

meresmikannya sebagai kawasan cagar budaya yang harus 

dilindungi. Selain Sindang Kasih, tempat persinggahan Nyai 

Rambut Kasih lainnya terdapat di Dusun Banjaran Hilir, 

Kecamatan Banjaran, Majalengka. Lokasinya berada di tanah 

milik seorang juru kunci yang diamanahi secara turun-temurun. 

Masyarakat Dusun Banjaran Hilir dan sekitarnya, sampai 

sekarang masih mempercayai akan kehadiran sosok Nyai 

Rambut Kasih di tempat itu. Bila ada warga yang hendak 

menggelar pesta pernikahan atau khitanan, sudah menjadi 

keharusan untuk terlebih dahulu melakukan ziarah dan berkirim 

doa kepada Nyai Rambut Kasih. Dan apabila di dalam pesta 

digelar pula hiburan Jaipongan, maka sinden harus melantunkan 

tembang Sunda kesukaan Nyai Rambut Kasih seperti Kembang 

Beureum, Engko dan Salisih. Konon, bila sinden tidak 

menembangkan lagu itu, maka akan ada keluarga empunya hajat 

yang kesurupan. Selain Sindang Kasih, tempat persinggahan 

Nyai Rambut Kasih lainnya terdapat di Dusun Banjaran Hilir, 

Kecamatan Banjaran, Majalengka. Lokasinya berada di tanah 

milik seorang juru kunci yang diamanahi secara turun-temurun. 

Masyarakat Dusun Banjaran Hilir dan sekitarnya, sampai 
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sekarang masih mempercayai akan kehadiran sosok Nyai 

Rambut Kasih di tempat itu.  
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Asal-Usul Desa Ngukiran 

 

Kisah pada zaman dahulu di sebuah ladang pertanian dan 

perkebunan milik warga yang sangat luas. Dimana pada saat itu 

ladang tersebut di ditanam. Padi yang ditanam sangatlah subur 

pada waktu itu. Hasil yang dihasilkan oleh ladang tersebut 

sangat melimpah ruah. Padi yang ditanam oleh warga tersebut 

sangat membantu warga dalam perekonomian. Selain untuk juga 

sebagai lahan  perkebunan. Di mana saat di ditanami  palawija.  

Palawija di kebun tersebut dapat membantu warga dalam 

kebutuhan makanan mereka. Tradisi yang dilakukan  oleh para 

petani ketika panen adalah menggunakan sedikit dari hasil usaha 

mereka untuk saling berbagi dengan warga yang kurang mampu 

dalam hal ekonomi hal ini digunakan untuk dapat melatih diri 

petani untuk saling mengasihi dan berbagi. 

 Pada itu para warga baru jaya-jayanya Dalam mengelola 

ladang. Tiba-tiba saat malam hari ada seorang yang sangat 

mencurigakan warga. Para warga pun akhirnya mengikutinya.  

Nya tidak lama kemudian seorang yang diikuti warga tersebut 

melakukan perampokan di ladang yang luas dan berlimpah ruah 

hasil tanaman nya. Kemudian akhirnya para warga melakukan 

sebuah tindakan kekerasan kepada perampok tersebut sampai 
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muka perampok itu penuh dengan darah karena dihajar oleh 

semua warga kampung. Dan pada akhirnya pencuri tersebut 

tewas di ladang. 

 Pencuri yang tewas tadi dimakamkan di daerah ladang 

tersebut. Pada zaman dahulu pencuri dinamakan mungkir yang 

artinya seorang pencuri. Tidak lama kemudian radang tersebut 

mulai diisi oleh rumah-rumah penduduk yang mempunyai 

ladang. Setelah banyak sekali yang membangun rumah di ladang 

pada akhirnya salah satu sesepuh mengatakan bahwa kita namai 

Desa ini sebagai desa ngukiran. Pada zaman dahulu dikaitkan 

dengan pencuri tersebut Supaya kehidupan warga yang 

bertempat tinggal di desa ini menjadi bertambah maju dari 

sebelumnya. 
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Asal-Usul Sungai Tempuran 

 

Di sebuah desa tepatnya di desa Ngandong terdapat 

sebuah sungai yang bernama Sungai tempuran. Konon katanya 

terdapat cerita yang tidak biasa pada sungai itu. Dahulu kala ada 

seorang kakek dengan berbeda pada orang umumnya. Kakek 

tersebut memiliki kekuatan yang sangat Sakti. Orang yang 

berada di desa Ngandong menyebutnya dengan sebutan Mbah 

Wiryo. Pada suatu hari Mbah Wiryo sangat lapar tetapi 

dilihatnya dalam sebuah gentong tidak ada beras yang tersisa 

dan pada saat itu untuk mendapatkan beras sangatlah susah.  

Susahnya mendapatkan beras saat itu dirinya memutuskan untuk  

bertapa di sebuah sungai yang memiliki dua arah. Tepat di 

tengah cabang Sungai dia duduk bersila sambil beralaskan daun 

pisang. Setelah melakukan pertapaan selama beberapa hari 

akhirnya Mbah Wiryo mendapat petunjuk agar dirinya mengisi 

karung menggunakan pasir yang berada di tengah sungai. Pasir 

yang dimasukkan tidak boleh berlebihan dan hanya cukup untuk 

dimakan Mbah Wiryo saja. Karung kemudian tapi kan sesuai 

dengan perjanjian sebelum sampai rumah karung tidak boleh 

dibuka. Mbah Wiryo menuruti apa yang jadi pantangannya 

setelah sampai di rumah ia terkejut setelah melihat isi karung 
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yang ternyata berubah menjadi beras. Akhirnya orang-orang di 

desa Ngandong mengikuti langkah Mbah Wiryo untuk 

mengambil pasir di sungai itu. Tetapi tidak semua orang bisa 

mengubah pasir menjadi beras. Untuk agar bisa mendapat beras 

Mbah Wiryo memberikan 1 jinpit demi jinpit berasnya kepada 

semua orang. Mbah Wiryo agar mencampur beras yang dia 

berikan dengan beras yang ada di rumah. Jujur saja dengan 

keadaan desa Ngandong pada saat itu memang sedang 

kekurangan pangan. Jangankan untuk makan beras bisa makan 

katul saja sudah bersyukur. Setelah mereka mencampur beras 

yang diberikan Mbah Wiryo keajaiban kembali muncul. Beras 

yang mereka makan tidak pernah habis. Bahkan sampai saat ini 

beras yang dikonsumsi warga desa Ngandong adalah beras yang 

diperoleh Mbah Wiryo dari sungai itu. Lalu warga sepakat untuk 

menamai sungai tersebut dengan Sungai nempuran yang berarti 

membeli beras. Sampai saat ini Sungai tempur masih digunakan 

orang untuk menepi dan bertanya di sana mereka kadang bukan 

dari daerah sendiri yang menginap di sungai itu melainkan dari 

orang luar kota yang melakukannya. Tidak heran jika sampai 

saat  ini masih banyak sesajen yang terdapat di sungai tersebut.  

Sebenarnya Lurah disini menegur kegiatan semacam ini karena 

akan mencemari sungai tetapi orang terus menerus datang dan 

menginap di situ. Begitulah sedikit cerita dari sungai nempuran.  
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Asal-Usul Desa Taraman 

 

Taraman adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan 

Gabus di bagian Selatan. Sebelum terbentuk desa Taraman 

tempat itu dulunya adalah hutan belantara. Dan dikelilingi oleh 

gunung batu kapur. Ini dulu tempatnya orang pribumi 

bersembunyi karena tempatnya aman dan banyak sekali Ilalang 

dan lembah. Sampai penjajah tidak mengetahui tempat 

persembunyian pribumi. Jadi desa Taraman dulu tempatnya 

cocok buat bersembunyi dan mengatur strategi untuk menyerang 

penjajah. Ketika penjajah pergi meninggalkan Indonesia 

pribumi yang tinggal disekitar hutan belantara dan di bawah 

Gunung Batu kapur memberi nama desa Taraman. Diambil dari 

kata aman yang dimaksud ialah tempat yang aman untuk 

bersembunyi dari penjajah. 

 Setelah memberi nama desa Taraman, warga desa 

Taraman yang hidup dengan damai tinggal di daerah yang penuh 

dengan hutan dan batu kapur. Tetapi kehidupan mereka selalu 

penuh dengan aktivitas masing-masing. Sebagian besar mereka 

bercocok tanam di tanah. Dengan gigih penduduk mengolah 

lahan yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 

bagi hidupnya. 
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 Mereka melakukan kegiatan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dengan bercocok tanam. Penduduk sangat 

bersyukur atas pemberian Tuhan yang berupa tanah dan batu 

kapur yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Sampai sekarang masih ada tempat peninggalan Belanda 

yang kadang dibuat selfie anak muda waktu liburan tiba. 
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Legenda Umbul Manten 

 

Umbul manten adalah salah satu objek wisata air yang 

terletak di desa Janti Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten 

yang kini menjadi trending topik di Klaten dan Yogyakarta. 

Panorama yang indah dan udara yang sejuk serta keasrian 

alamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. 

Akan tetapi di balik keindahan itu ada kisah mistis yang beredar 

di masyarakat.  

 

Umbul Manten 

Sumber: www.datawisata.com 

 

Asal-usul nama Umbul manten konon berasal dari 

sebuah legenda sepasang pengantin yang menghilang secara 

misterius. Bilangnya sepasang pengantin itu diduga karena 

melanggar wejangan dari orang tua untuk tidak keluar rumah 

http://www.datawisata.com/
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bersama-sama selama 40 hari setelah menikah. Tetapi entah 

karena alasan apa justru mereka melanggar perintah tersebut. 

Suatu hari mereka pergi keluar rumah saat petang. Saat itu 

dikisahkan sang suami berjalan terlebih dahulu di depan istrinya. 

Ketika sampai di dekat sebuah mata air di bawah pohon besar 

yang rindang sang suami pun berhenti. Sesaat ia menoleh ke 

belakang untuk mencari istrinya, namun sang istri mendadak 

hilang entah kemana. Begitupun sebaliknya, ketika sang istri 

mengejar suami ia kehilangan jejak dan tidak dapat 

menemukannya. 

 Hingga kini tidak ada seorangpun yang mengetahui 

keberadaan sepasang pengantin itu. Berdasarkan cerita tersebut 

sumber mata air kemudian dinamai dengan Umbul Manten yang 

berarti Mata Air Pengantin. Dua kolam diberi nama Umbul 

lanang dan Umbul wadon. 
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Legenda Desa Turen 

 

Jalan Setapak dengan padas nya berbatuan kerikil kecil,  

rumput liar dan basah tetes embun Dari Langit, langkah kaki 

seorang pemuda dengan memikul bungkusan kain berbalut 

bekal yang ada di punggungnya menyusuri kerindangan tengah 

hutan di belantara selatan pulau Jawa. Terlihat ada seorang 

pengembara dari kerajaan Tuban bernama Sunan Bonang 

Berkelana ke Gunung Kidul untuk mencari kesaktian ilmu. 

Kesaktian ilmu ini ia gunakan untuk melakukan pembelaan 

besar-besaran untuk melindungi kaum pribumi saat peperangan. 

Ia mengetahui ada seorang guru besar dan Sakti yang ada di 

Gunung Kidul dari ayah Sunan Bonang karena dulu ayah Sunan 

Bonang juga pernah berguru pada orang tersebut. Setelah 

sampai di Gunungkidul ia bertemu dengan empuk Gening yang 

merupakan guru disebuah pedepokan Islam di daerah tersebut. 

Kedatangan Sunan Bonang dicurigai oleh gending karena ia 

takut ilmu yang akan diberikannya akan disalahgunakan oleh 

Sunan Bonang, namun ia percaya apa yang diberikan olehnya  

kepada  Sunan Bonang  tidak akan sia-sia. Hari demi hari, bulan 

demi bulan dan tahun demi tahun Ia lewati di padepokan tersebut 

hingga tibalah ia menjadi sakti dalam ilmunya. 
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 Setelah mendapatkan kesaktian ilmu Sunan Bonang 

harus membawa sebuah batu besar jika akan keluar dari wilayah 

Gunung Kidul dimana batu tersebut merupakan batu keramat di 

wilayah tersebut. Itu merupakan aturan yang harus dipenuhi oleh 

Sunan Bonang. Dengan tubuh yang masih segar Sunan Bonang 

mulai memikul batu tersebut kemudian berpamitan dengan Mpu 

Gening. Berjalan seperti tanpa jarak Sunan Bonang terus 

melangkahkan kakinya melewati hutan yang penuh sesak 

dengan pepohonan liar dan semak-semak. 

 Sampai suatu saat sesampainya Sunan Bonang di tempat 

lapang yang berada di sebelah Dusun Bugel, karena merasa lelah 

Sunan Bonang Kemudian istirahat dan menurunkan batu 

tersebut yang digendongnya. Sedang istirahat di atas batu 

tersebut. Eh waktu iki kanggo ngleremke awak kang nembek 

suloyo iki gumam Sunan Bonang. Sekitar beberapa saat 

kemudian Sunan Bonang bangun dari tidurnya. Kemudian dia 

termenung untuk apa sebenarnya Empu Gening memintanya 

membawa batu ini. Sepintas terbenam di hati Sunan Bonang 

untuk tidak membawa lagi batu tersebut. Sunan Bonang pun 

berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan namun batu tersebut 

tidak dibawanya karena merasa tidak kuat. Ia pun meninggalkan 

batu tersebut dan berjalan meninggalkannya. 
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Pada keesokan harinya hiruk-pikuk petani yang lalu-

lalang menyibukkan diri dengan aktivitas rutinnya. Terlihat ada 

warga yang heran melihat batu tersebut dan berniat untuk 

memindahkan batu tersebut. Warga tersebut merasa aneh karena 

sejak kemarin ia tidak menemukan adanya batu besar itu ada di 

tengah-tengah jalan ladang mereka. Siapa yang 

menempatkannya di sini dan Sejak kapan ada disini gumam para 

warga. Warga pun memberitahu warga lain untuk membantu 

membantu memindahkan batu tersebut nanti malam. 

 Malam pun tiba dan suara hewan malam seakan 

menyeruak semua suaranya mengisi Sepinya malam tersebut. 

Keramaian suara hewan seiring dengan ramainya warga yang 

terkejut karena batu tersebut sudah tidak ada. Warga pun 

bingung saat mengetahui batu tersebut kembali hilang. 

Keesokan harinya batu tersebut muncul kembali dan 

menghebohkan masyarakat. Kemudian pada saat akan 

dipindahkan batu tersebut hilang dan ternyata batu tersebut 

berada di atas makam Mbah Juki, dan malam harinya batu 

tersebut hilang kembali sampai saat ini belum ditemukan 

keberadaannya. Terakhir kali terlihat oleh warga batu tersebut 

terletak disebelah pekarangan milik warga yang juga terkejut 

ada batu besar sebesar gerobak Tani miliknya berada di 

pekarangannya. Maka dari cerita tersebut disebut lah desa itu 
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menjadi desa Turen yang merupakan penjabaran dari watu leren 

atau batu yang hanya beristirahat. 
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Dongeng Desa Ngolodono 

 

Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang besar dan disegani 

bernama kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh seorang 

raja bernama Danang Sutowijoyo dan terkenal dengan sifatnya 

yang baik terhadap rakyat terutama rakyat miskin. Salah satunya 

dengan cara memberikan makanan serta karung emas yang 

dimilikinya karena raja tersebut tidak ingin rakyatnya 

mengalami kelaparan dan kesusahan. Keesokan harinya ia pun 

menyuruh salah satu prajuritnya untuk membuat sayembara 

mengenai penyebaran agama Islam di luar daerah kekuasaannya.  

Dan tidak beberapa lama ada seseorang yang tidak dikenal 

menemui raja dan ingin menawarkan diri untuk mengikuti 

sayembara tersebut. Raja pun berkata kepadanya “Siapa 

namamu dan Apa tujuanmu datang kesini?”  

Ia pun membalasnya dengan tegas, “Nama saya Bentar, 

tujuan saya kemari untuk mengikuti apa yang saya membara 

baginda raja buat selama ini.” 

Sang raja pun menjawab, “Baiklah kalau begitu. Apakah 

kamu sanggup mengikutinya?”  

“Saya sangat sanggup Baginda Raja,” ujar Bentar. 
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 Raja pun menyuruh karena sudah merasa sanggup dan 

memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam ke daerah 

pelosok timur dengan berusaha untuk membuat Padepokan kecil 

sebagai tempat untuk menyebarluaskan agama Islam dan tidak 

berupa Raja pun memberikan sebuah rumput yang banyak 

fungsinya untuk bekal dirinya. 

 Raja pun berkata “Tanamlah rumput ini ketika kamu 

mengalami kesulitan dalam perjalanan. Rumput tersebut akan 

berubah menjadi apa yang kamu inginkan.” 

Dia pun menjawab, “Baiklah, baginda raja.” 

Tanpa berpikir panjang lagi pada malam harinya 

seseorang yang bernama bentar tersebut bergegas untuk pergi 

dan menuruti keinginan sang raja. Dia pun memiliki kemauan 

suatu saat ingin menetap di daerah yang telah disebarkan nya 

Selama ratusan tahun dan juga demi agama Islam yang 

dianutnya. 

 Pada malam hari dia pergi tanpa sepengetahuan anak 

dan istrinya dengan sendirian berjalan menyusuri wilayah yang 

begitu luas dan hanya membawa Sekarung rumput yang 

diberikan oleh sang raja. Dalam perjalanannya banyak sekali 

rintangan yang dihadapinya yang harus dilewati yaitu dia 

melihat banyak prajurit dari Kerajaan Kediri yang mengejarnya 

tetapi dengan semangat yang tidak pernah menyerah akhirnya 
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dia menemukan sebuah tempat atau lahan yang begitu luas dia 

pun berpikir untuk menanam rumput yang dibawanya Selama 

perjalanan yang diberikan oleh sang raja yaitu berupa rumput 

kolonjono. Mengingat dari perkataan raja yang pernah 

diucapkannya, akhirnya dia pun Menanam rumput tersebut 

selama 1 hari rumput tersebut berubah menjadi Hutan yang 

rindang dan luas. Terheran-heran seakan tidak percaya akan 

kebenaran yang dikatakan raja tersebut. Penanaman rumput 

tersebut bertujuan sebagai tempat untuk bersembunyi atas 

kejaran para prajurit Kerajaan Kediri. Dia pun mendirikan 

sebuah Padepokan kecil sesuai permintaan raja tersebut. 

Akhirnya apa yang telah dipikirkan dia selama ini bisa terwujud 

dan bisa menepati janjinya kepada raja. Lalu berdirilah 

perkampungan yang besar dan luas yaitu sampai sekarang desa 

tersebut diberi nama desa Ngolodono. 
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Mitos Watu Wewe 

 

Cerita ini bermula saat penjajahan Belanda di suatu desa. 

Desa ini kekurang sampai pencuri yang berkeliaran. Mbah 

Marto masih muda saat beliau sering pergi ke sawah atau hutan 

untuk mencari kayu. Dan di dalam hutan mbah Marto bertemu 

sosok Jin yang bertubuh besar berbulu dan berwarna hijau. 

Mbah Marto ketakutan dan lari keluar hutan  namun selang 

beberapa hari ia kembali karena penasaran untuk menemui  jin 

tersebut. Saat berkenalan dengan jin tersebut ia 

memperkenalkan diri sebagai wewe gombel,  sikapnya seperti 

manusia dan dikatakan wewe ini seperti sosok wanita  dan sering 

menjemur pakaiannya di batu-batu. Wewe ini hanya 

menampakan diri pada seseorang yang ia sukai saja. 

 Mbah Marto semakin akrab dengan sosok tersebut 

hingga akhirnya mbah Marto ingin menjadi sahabat yang akrab. 

Suatu hari mbah Marto diberi hadiah oleh Si wewe segulung 

benang jahit yang berwarna emas. Benang itu bisa membantu 

dalam segala hal cara penggunaannya adalah diulur seperlunya 

dan dipotong.  Nanti benang tersebut akan berubah menjadi koin 

uang. Mbah Marto saat belanja di pasar sering tidak membayar 

karena beliau dibantu oleh wewe gombel dengan cara 
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menghilang jadi saat di pasar mbah Marto tidak perlu 

membayar.  

 Pada suatu hari benang itu jatuh di jalan dan mbah Marto 

mencarinya dengan susah payah namun tidak ditemukan. Tahu 

kalau benang tersebut hilang akhirnya wewe gombel marah dan 

tidak pernah menampakan dirinya lagi. Mbah Marto meyakini 

bahwa wewe gombel tersebut mendiami batu bulat yang tidak 

jauh padahal batu-batu tersebut menempel pada batu yang 

miring dan menurut warga sekitar di situ adalah tempat 

berkumpulnya para jin. 
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Asal-Mula Desa Tegal Setran 

 

Pada tahun 1902 ada suatu ladang yang sangat besar. 

Ladang tersebut dimiliki oleh kerajaan bangsa Cina. Kemudian 

keserakahan manusia pun mulai muncul dengan adanya 

penyerangan kerajaan bangsa mertapada. Pertempuran itu untuk 

memperebutkan kekuasaan wilayah tanah di daerah itu. 

Kerajaan bangsa Martapada menyerang kerajaan bangsa Cina 

dengan rencana yang sangat licik. Suatu ketika ada seorang 

penduduk sekitar ladang yang bernama ki domo selaku sesepuh 

di daerah itu sedang berburu di hutan. Secara tidak sengaja ia 

mendengar percakapan pemimpin prajurit kerajaan bangsa 

mertapada dengan adik dari Raja Mertapada tentang rencana 

penyerangan dengan menggunakan senjata yang tidak dimiliki 

oleh bangsa Cina dan rencana yang kedua jika bangsa Cina tidak 

menyerahkan ladang tersebut semua tanah dari ladang itu akan 

diberi racun dan dilakukan penyerangan pada malam hari secara 

sembunyi-sembunyi. 

Ki Domo merasa harus cepat-cepat memberitahukan 

kabar tersebut kepada Baginda Raja Cina. Kemudian kidomo 

pergi dengan sangat tergesa-gesa. Sesampainya di kerajaan 
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kidomo menghadap ke baginda Raja Cina. Dia menyampaikan 

apa antara pemimpin prajurit dan adik baginda Raja Mertapada. 

 Raja Cina merasa harus menyusun rencana untuk 

mengalahkan bangsa mertapada. Ki domo bertanya apa yang 

harus dilakukan mereka. Lalu Baginda Raja memanggil orang 

terpercaya yang bernama Ki Gede untuk menyusun rencana 

mengalahkan kerajaan mertapada. Ketika matahari mulai 

tergelincir para pasukan bangsa Cina sudah mempersiapkan diri 

dengan bersembunyi sebelum pasukan kerajaan mertapada 

datang.  

 Ketika bulan telah menampakan wajahnya yang begitu 

indah peperangan pun dimulai. Di tengah Peperangan antara 

bangsa Cina dan mertapada muncullah kerajaan Keraton Solo 

tidak disangka mengetahui Peperangan antara mereka. Kerajaan 

Keraton Solo mengetahui kelemahan bangsa Cina dan kemudian 

kerajaan Keraton Solo dengan rela membela dan ikut berperang 

untuk melawan bangsa mertapada. Di tengah perjalanan perang 

kidomo menggerakkan penduduk untuk menjaga ladang di 

daerah itu.  Dengan Sigap langsung pergi ke ladang. Peperangan 

pun dilakukan selama tujuh hari tujuh malam. Senjata mertapada 

sudah mulai kehabisan prajurit-prajurit nya pun semakin sedikit 

dan hampir semuanya mati dalam peperangan melawan bangsa 

Cina dan Keraton Solo. Raja kerajaan bangsa mertapada pun 
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akhirnya mati dan akhirnya bangsa mertapada mengalami 

kekalahan. 

 Berterima kasih kepada Keraton Solo dan akan 

melindungi ladang tersebut dari orang-orang yang serakah. 

Selanjutnya Raja Cina mengumpulkan semua Penduduk daerah 

di sekitar ladang untuk berkumpul dan Raja Cina mengatakan 

bahwa peperangan telah selesai. Lalu Raja Cina menyerahkan 

seluruh ladangnya untuk masyarakat setempat karena telah 

membela dan melindungi ladang tersebut dengan penuh 

pengorbanan. Akhirnya rumah-rumah pun dibangun dan lahan 

untuk mata pencaharian bertani dan beternak untuk masyarakat 

juga disediakan. Penduduk pun bahagia dan hidup tentram. 
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Asal-Usul Desa Sekarsuli 

 

Cerita menurut asal-usul yang dipercayai di desa 

sekarsuli ada sebuah makam kuno di tengah-tengah desa yang 

terdapat sumur kawah. Di sana ada seorang pertapa bernama Ki 

Ageng Kalipo. Ia juga seorang ulama yang memperjuangkan 

agama Islam di Pulau Jawa tepatnya di desa Sekarsuli Klaten 

Utara.  

Ki Ageng Kalipo adalah murid dari Sunan Kalijaga yang 

menurut cerita beliau seperguruan dengan Sunan Pandanaran 

dan Ki Ageng Gribig. Jadi desa Sekarsuli, Bayat, dan Jatinom 

dianggap masih ada ikatan tetapi dengan dakwah yang berbeda 

cara menyebarkan agama Islam. 

Ki Ageng Kalipo sangat pandai dalam strategi dakwah 

sehingga masyarakat yang pada waktu itu masih kental dengan 

keyakinan pada pohon dan batu besar mulai menjadi beriman. 

Keluhuran serta jasa beliau senantiasa terkenang dan melekat 

pada masyarakat terutama yang tinggal di daerah Klaten dan 

sekitarnya.  

Banyak peninggalan-peninggalan beliau yang menjadi 

bukti sejarah bahwa Ki Ageng Kalipo adalah makam kuno 
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sumur kawah dan masjid. Di mana ketiga peninggalan tersebut 

saling berhubungan. 

Naga dan macan adalah hewan peliharaan kesayangan Ki 

Ageng Gribig yang menjadi penjaganya. Naga sebagai 

tunggangan di udara dan macan sebagai tunggangan di darat.  

Sampai saat ini Ki Ageng dipercayai melindungi desa Sekarsuli 

dan suli cilik sampai saat ini. 
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Kisah Pesugihan Bulus Jimbung 

 

Pesugihan Bulus Jimbung konon terdapat sepasang bulus 

atau kura-kura yang hidup atau menghuni sendang yang 

bernama Kyai Poleng dan Nyai Poleng. Mereka berdua adalah 

jelmaan dari Abdi Dewi Mahdi yang telah disabdakan menjadi 

bulus yang dahulunya tinggal di lokasi ini. Sementara Sendang 

ini sendiri dibuat oleh pangeran Jimbung yang gagah perkasa 

dengan menancapkan tongkatnya. Beliau pernah bersabda 

bahwa tempat ini kelak akan ramai dikunjungi oleh orang yang 

datang memberi makan. 

 

Sendang bulus Jimbung 

Sumber: Pelangidilangitbiru.wordpres 
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Telah menjadi rahasia umum bahwa setiap orang yang 

datang dan melakukan ritual pesugihan di tempat ini maka kelak 

jika telah berhasil maka badannya akan menjadi pola atau 

belang-belang seperti pada punggung Bulus. Walau di tempat ini 

telah ada papan peringatan bahwa tempat tersebut bukanlah 

tempat untuk melakukan ritual-ritual permusikan akan tetapi 

masih banyak orang yang melakukannya dan ditemukan sisa-

sisa ritual pemujaan untuk mendapatkan kekayaan di tempat 

tersebut. 

Untuk  dapat memperoleh kekayaan instan dari Sendang 

ini maka orang tersebut harus melakukan perjanjian gaib dengan 

penguasa Sendang Jimbung tersebut. Pelaku harus melakukan 

beberapa ritual di lokasi Sendang Jimbung. Syarat ritualnya 

yaitu pelaku harus menyiapkan kemenyan candu nasi tumpeng 

dan ayam kampung panggang juga minyak wangi, daging ayam 

mentah serta bunga 3 rupa. Setelah semua umbe rampe 

disiapkan maka dengan bantuan juru kunci si pelaku dapat 

melakukan ritual tersebut di tepi Sendang Jimbung ini. Ritual 

pesugihan di tempat ini dapat dilakukan pada siang hari. 

Setelah prosesi ritual persembahan sesaji ini selesai 

selanjutnya dilakukan tanpa kungkum yaitu dengan berendam 

selama 1 jam di dalam Sendang Jimbung ini. Pada proses tapa 

kungkum inilah  si pelaku harus mengutarakan niatnya memiliki 
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pesugihan dan membuat perjanjian dengan penguasa di tempat 

ini. 

Syarat lain yang harus dimiliki oleh orang yang 

melakukan ritual pesugihan Sendang Jimbung ini adalah mereka 

harus memiliki usaha walaupun hanya usaha kecil sebagai jalan 

masuk kekayaan kepada mereka. Setiap tahun si pelaku harus 

tetap melakukan ritual di tempat ini jika ingin terus 

mendapatkan kekayaan dari pesugihan Sendang Jimbung ini.  

Jika pelaku lupa melakukan ritual maka rumahnya akan 

didatangi oleh Bulus Jimbung sebagai pemberi peringatan. 

Namun jika sampai beberapa kali si pelaku tidak melakukan 

ritual di tempat ini maka akan dipaksa datang sendiri atau tentu 

saja si pelaku akan berubah wujud menjadi Bulus dan menjadi 

penghuni di tempat Sendang  Jimbung ini. Namun pesugihan 

Sendang Jimbung ini tidak memerlukan tumbal nyawa sebagai 

syaratnya sebagai gantinya akan diberi tanda putih di sekujur 

tubuhnya yang dapat dilihat kasat mata oleh orang lain dan tanda 

putih itu dinamakan Poleng sebagai resiko kutukan bagi orang 

yang mencari pesugihan. 
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Dongeng Watuprau Bayat 

 

Pada zaman dahulu Roro Denok dipersunting oleh Joko 

Tua namun  Roro Denok tidak menginginkan pernikahan terjadi. 

Roro Denok akan menyetujui pinangan tersebut namun dengan 

syarat Joko tua harus membuatkan perahu dan mengisinya 

dengan bermacam-macam perhiasan juga ternak dalam waktu 

semalam. Joko tua yang sakti mandraguna tidak menolak 

permintaan tersebut, dengan  bantuan Jin permintaan Roro Dino 

dapat selesai sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan. 

Namun dengan kecerdikan Roro Denok syarat itu tidak dapat 

dipenuhi dan membuat Joko tua murka. Perahu yang hampir 

selesai ditendangnya sehingga menelungkup serta disumpahi 

bahwa keturunan yang berasal dari daerah rodino akan menjadi 

perawan tua. 
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Petaka Sapi Di Desa Gondangan 

 

Menurut orang tua di desa Gondangan dahulu jika ada 

yang memelihara sapi dan sapi akan dimandikan harus melewati 

perempatan jalan di tengah desa Gondangan. Karena menurut 

orang tua atau penunggu di desa Gondangan tidak suka jika ada 

yang memelihara sapi. Tetapi lebih suka memelihara burung 

dara, ayam jantan, burung peliharaan. Ada salah satu warga yang 

mengalami hal tersebut yaitu baku Pak Yatno. Bapak akan 

memandikan sapinya di sungai yang letaknya di seberang Desa 

Gondangan. Awalnya tidak terjadi apapun kemudian sehabis 

dimandikan dan sampai di rumah tiba-tiba sapi itu mati. Sampai  

sekarang warga Gondangan masih mempercayai mitos tersebut. 

Dan hanya memelihara burung dara, ayam jantan, dan burung 

peliharaan. 
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Dongeng Gunung Taruwongso 

 

Pada zaman dahulu terdapat kerajaan yaitu kerajaan 

Majapahit. Tahta kerajaan Majapahit runtuh karena serbuan bala 

tentara Kerajaan Demak. Sebagian besar Para pembesar Keraton 

melarikan diri ke berbagai daerah untuk menyelamatkan diri. 

Dengan menyamar seperti rakyat jelata mereka berlari 

menyelamatkan diri agar identitas mereka tidak diketahui oleh 

bala tentara Kerajaan Demak. Untuk menghindari kejaran 

musuh mereka sering keluar masuk hutan, menyeberangi Sungai 

yang besar sampai mendaki gunung untuk menyelamatkan diri 

melakukan pengembaraan tak tentu arah. 

 Di antara para pembesar Kerajaan Majapahit yang 

melakukan pengembaraan itu, itu ada yang telah sampai di 

pegunungan seribu. Namanya Jaka ballora. Jaka ballora adalah 

seorang pemuda yang gagah berani dan juga Sakti dengan 

menguasai beberapa ajian dan ilmu kesaktian Majapahit. 

 Pada saat pengembaraannya tibalah Jaka Balora pada 

sebuah lereng gunung taruwongso. Dalam pandangan Joko 

Balora,  gunung di depannya mempunyai kekuatan aneh yang 

membuat perasaan ingin tahu Joko Balora tertantang untuk 

mengetahuinya. Maka dengan sikap hati-hati jaga ballora 
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melangkah mendaki gunung tersebut. Belum sejengkal 

melangkah jaga ballora dikejutkan dengan serangan hebat dari 

sekelompok bangsa jin penunggu Gunung Taruwangsa.  

Dengan segera Jaka Balora mengarahkan kesaktiannya 

untuk menangkis serangan bangsa jin dengan membungkus diri 

menggunakan himpunan tenaga sakti, hingga tak satupun 

serangan bangsa jin itu berhasil menyentuh tubuhnya. Dengan 

kesaktian Jaka Balora tersebut bangsa jin yang jumlahnya 

ratusan sangatlah tidak sepadan dengan kesaktian Jaka Balora.  

Namun bangsa jin tersebut bukannya berhenti untuk menyerang 

hingga Jaga Balora dengan segenap kemampuannya ingin 

segera menghentikan pertempuran ini. Mendadak dari tubuh 

Pangeran Jaka ballora keluar pusaran angin yang sangat dahsyat.  

Pusaran angin yang keluar dari tubuh Jaka Balora seperti angin 

puyuh membuat pohon bertumbangan dan batu-batu tebing 

berhamburan hingga membuat ratusan bangsa jin terhempas ke 

mana-mana. Pemimpin bangsa jin akhirnya mengakui kesaktian 

Jaka Balora dan pergi dari gunung itu. Maka Sejak saat itu jaga 

ballora berkeinginan menetap di Gunung Taruwangsa itu. 

 Ki Ageng Sutawijaya atau Ki Ageng Majastan yang 

tinggal di puncak gunung majasto mendengar bahwa di Gunung 

taruwongso sekarang tidak kanker lagi berkeinginan untuk 

mengetahui kebenaran cerita itu dengan datang sendiri ke 
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gunung  taruwongso. Sesampai di lereng gunung taruwongso Ki 

Ageng merasa kehausan dan ingin minum buah kelapa yang 

banyak tumbuh di lereng itu. Ki Ageng Majastan yang sakti 

melemparkan sabitnya ke atas dan ada beberapa buah kelapa 

yang jatuh di dekat Ki Ageng Majastan. Tiba-tiba terdengar 

suara dari belakang Ki Ageng Majastan. Apabila bapak masih 

haus bapak bisa memilih buah kelapa yang masih segar di sini 

kata suara itu. Ki Ageng Majastan itu pun tak kuasa menolak dan 

memilih beberapa buah kelapa yang muda dan segar. Ki Ageng  

Majastan  sangat kagum terhadap kesaktian  pemuda yang duduk 

di depannya.  Serta Ki  Ageng  Majastan  mengajak berkenalan. 

Dari perkenalan itu diketahui bahwa ternyata mereka adalah 

sama-sama keturunan Majapahit. Keduanya merasa sangat 

senang untuk mempererat persaudaraannya Ki Ageng Majastan 

dan berkehendak untuk menikahkan salah satu putrinya dengan 

Jaka Balora. 

 Hari pun berganti tibalah musim penghujan dan kini tiba 

Saatnya untuk bertanam padi. Bertani adalah pekerjaan utama 

bagi masyarakat di sekitar Gunung majasto tempat Ki Ageng 

Majastan tinggal. Ki Ageng yang telah tua itu sedih karena tak 

mampu untuk mengerjakan sawah lagi. Di tengah kesedihannya 

ia bergumam menyesalkan pada Jaka ballora yang tidak datang 

membantunya. Anehnya gumaman tersebut terdengar jelas oleh 
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Jaka Balora di puncak Gunung Taruwongso. Maka dengan 

mengerahkan kesaktiannya Jaka Balora diam-diam pergi ke 

Majastan untuk mengerjakan sawah seorang diri. 

 Alangkah terkejutnya Ki Ageng melihat sawahnya telah 

siap ditanami ketika bersama warga desa datang ke sawah. Dia 

tersadar bahwa yang bisa mengerjakan hal menakjubkan seperti 

itu ialah menantunya Jaka Balura. Lalu dia menamai desa itu 

menjadi desa Banjarsari. 
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Asal Usul Desa Nganten 

 

Ada seorang kakek tua bernama dayang 

Kuntowinganten. Ia tinggal di sebuah Pemukiman seorang diri 

dan tidak mempunyai pekerjaan. 

 Suatu hari ia mencari makan tetapi tidak mendapatkan 

apa-apa. Waktu perjalanan pulang ia beristirahat di sebuah 

tempat yang nyaman. Iya sampai lupa untuk mencari makan 

karena terlalu asyik beristirahat. 

 Sesampainya di rumah danyang Kuntowinganten  

mendengar kabar bahwa salah satu tetangganya akan melahirkan 

anak pertamanya. Lalu ia datang ke rumah untuk memberikan 

Selamat atas kelahiran anak tetangganya tersebut. Iya berkata 

kepada orang tua bayi tersebut untuk mengadakan syukuran 

berupa Kenduren agar bayi tersebut dijauhkan dari penyakit dan 

bahaya. 

 Suatu hari ia meninggal dunia karena sakit. Peristiwa 

tersebut membuat warga menjadi sedih. Karena dia merupakan 

orang yang baik dan bijaksana lalu warga menamakan desa 

tersebut desa Nganten. 
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Legenda Bayat 

 

Di kecamatan Bayat, Klaten tepatnya di kelurahan 

Paseban terdapat makam Sunan Bayat atau Pandanaran. Makam 

ini memiliki desain arsitektur gerbang gapura Majapahit. 

Makam ini menjadi salah satu tempat wisata ziarah Walisongo. 

Pengunjung dapat memarkir kendaraan di area parkir serta 

halaman Kelurahan yang cukup luas sebelum menuju ke 

makam. Pengunjung akan melewati pendopo yang berada di 

depan kelurahan desa Paseban di sebelah timur pendopo terdapat 

berbagai macam oleh-oleh di pasar seni. Pengunjung dapat 

mendaki sekitar 250 anak tangga yang ditemui di pelataran 

masjid. 

Sunan Bayat adalah Tokoh penyebar agama Islam di 

Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babad serta cerita-

cerita agama Islam di Jawa. Tokoh ini terkait dengan sejarah 

kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa, 

meskipun  secara tradisional tidak termasuk sebagai Walisongo 

namun makamnya terletak di perbukitan Gunung Jabalkat di 

wilayah kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah masih banyak 

disinggahi orang hingga saat ini. Dari sana ia menyebarkan 
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ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Tokoh ini 

dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak atau abad ke-16. 

Terdapat paling tidak 4 versi mengenai asal-usul nya 

Namun semua sepakat bahwa ia adalah putra dari Ki Ageng 

Pandanaran Bupati pertama Semarang. Setelah dia meninggal 

putranya Pangeran Mangkubumi menggantikan sebagai bupati 

Semarang yang kedua. Alkisah dia menjalankan pemerintahan 

dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran Islam seperti 

mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadilah 

perubahan. Iya yang dulunya sangat baik menjadi pudar,  

pemerintahannya sering dilalaikan begitu pula mengenai 

perawatan pondok pesantren dan tempat ibadah. 

 Sultan Demak Bintara yang mengetahui hal ini lalu 

mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu, Demak untuk 

menyadarkannya. Semula Ki Ageng Pandanaran adalah orang 

yang selalu mendewakan harta keduniawian. Berkat bimbingan 

dan ajaran Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran bisa 

disadarkan dari sifatnya yang buruk. Akhirnya sang Bupati 

menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan 

diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang 

kepada adiknya. 

 Kalijaga menyarankan Ki Ageng Pandanaran untuk 

berpindah ke selatan  tanpa membawa harta dan ditemani 
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istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, 

Boyolali, dan Wedi. Namun diam-diam tanpa sepengetahuan 

sang istri membawa tongkat bambu yang di dalamnya dipenuhi 

permata. Dalam perjalanan mereka dihadang oleh kawanan 

perampok yang dipimpin oleh seorang yang namanya sekarang 

yang disebut Syekh Domba. 

 Maka terjadilah perkelahian dan untung saja pasangan 

suami istri ini berhasil mengatasinya. Akhirnya Allah murka 

kemudian merubah menjadi makhluk dengan perawakan 

manusia tapi berkepala domba. Akhirnya ia menyadari dan 

menyesal dengan segala perbuatannya. Kemudian Sunan 

Pandanaran merubah kembali menjadi manusia. Setelah itu 

Syekh Domba diberi tugas untuk mengisi tempat wudhu pada 

padatan atau gentong pada masjid yang berada di puncak bukit 

Jabalkat Bayat. 

 Akhirnya Ki Ageng Pandanaran berhasil sampai dan 

menetap di Bayat yang sekarang yang sangat ramai dikunjungi 

oleh orang untuk berziarah. 
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Asal-Usul Desa Jagalan 

 

Ada seorang perempuan  yang bernama Ratu Pengging. 

Ia menyamar menjadi orang biasa dan Berkelana. Pada suatu 

hari Ratu Pengging berjalan di sebuah sungai dan ia bertemu 

dengan seorang kakek, Kakak itu bertanya kepada Ratu 

Pengging dari mana asalnya dan Sedang apa   dia di sini. Ratu 

Panggil menjawab bahwa dia hanya orang biasa dan tidak 

mempunyai rumah. Kakek tersebut menawarkan agar Ratu 

Panggil menginap di rumahnya dan Ratu Pengging diajak jalan-

jalan di sebuah desa kakek tersebut yang bernama Desa jagal. 

Desa tersebut dinamakan Desa jagal karena mayoritas 

penduduknya berprofesi sebagai tukang penyembelih hewan. Di 

desa tersebut juga banyak orang jahat yang selalu ingin 

menghancurkan mata pencaharian warga desa. Desa tersebut 

sudah dikenal banyak orang karena warga di desa itu terkenal 

mempunyai watak licik dan ingin menghancurkan kehidupan 

orang lain. 

Suatu hari Ratu Pengging melihat keanehan desa 

tersebut, Ratu Pengging melihat orang yang sedang berarak-arak 

mengawal suatu perkawinan melewati jembatan dan melempar 

2 ayam lalu sang kakek berlari ke bawah jembatan untuk 
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menangkap ayam tersebut. Ikut berlari menangkap ayam 

tersebut tetapi ayam tersebut tiba-tiba mati dan seketika berubah 

menjadi batu dan batu itu pun semakin membesar tingginya 

hampir 9 meter dan seketika Ratu Pengging menamakan batu 

tersebut menjadi Watunganten.  

 Beberapa hari kemudian Ratu Pengging berkeliling di 

sungai tersebut bersama si Kakek kemudian kakek bercerita 

tentang kehidupan warga di desa yang sangat miskin dan mereka 

menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ratu 

Pengging meminta tolong kepada kakek untuk mengumpulkan 

rakyat miskin di sungai tersebut dan berjanji agar orang tidak 

menjadi jahat lagi dan menghalalkan cara demi mendapatkan 

uang. Dian Ratu Pengging memukulkan kayu ke aliran sungai 

tidak disangka aliran sungai tersebut menjadi aliran uang yang 

sangat banyak dan warga berebut untuk mengambil uang 

tersebut. Ketika semua warga sudah pulang dengan membawa 

uang yang sangat banyak Ratu Pengging memukul aliran sungai 

tersebut dengan kayunya dan menjadi Sungai biasa. Kemudian 

Ratu Pengging menamai sungai tersebut dengan nama sungai 

Buangan. 
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