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Abstrak
Perkawinan dalam agama Hindu yang disebut dengan istilah Lokapala
Sraya, pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh seorang pendeta. Dalam
LokapalaSrayaterdapat acaraular-ular yakni acara pemberian nasehat oleh tokoh
adat atau tokoh agama pada saat upacara resepsi pernikahan sesuai dengan agama
yang dianut oleh mempelai dan agama yang dianut oleh pemberi ular-ular.
Dalam hal ini tokoh adat atau agama pemberi Wursitawara atau ular-ular
biasanya menyitir ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam kitab suci dari agamanya
masing-masing agar direaktualisasikan dalam kehidupan berumah-tangga.Analisis
nilai filosofis yang terkandung dalam upacara perkawinan adat Jawa dilakukan
acara-acara inti pelaksanaan upacara yang antara lain upacara siraman, kembar
Mayang, midodareni, busana pengantin, Sungkeman.Dalam perkawinan adat
Keraton ini memiliki rangakaian upacara dimana didalamnya memiliki nilai-nilai
kesakralan yang bermanfaat untuk menyatukan dua insan dalam kehidupan
bahtera rumah tangga agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin.
1.Pendahuluan
Budaya Jawa merupaka salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh
penting karena dimiliki sebagian etnis terbesar di Indonesia. Setiap budaya
memiliki kekhasan yang sering disebut local culture. Kehidupan masyarakat Jawa
sangat bersifat seremonial, mereka selalu ingin meresmikan suatu keadaan melalui
upacara (Roqib, 2007). Salah satu upacara yang biasa dilakukan oleh masyarakat
Jawa adalah upacara perkawinan.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, agung, dan
monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu perkawinan bukan hanya
sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk
sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun
juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam
menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan (Agoes, 2001). Demikian
penting dan mendalamnya suatu perkawinan bagi pasangan suami istri, sehingga
upacara perkawinan dipandang perlu untuk dirayakan dengan meriah menurut
tatacara adat tertentu.
Bagi masyarakat Hindu upacara formal pernikahan berupa penandatangan
akta perkawinan disebut dengan istilah Lokapala Sraya. Pelaksanaan upacara
Lokapala Sraya ini pada masyarakat Hindu Jawa dipimpin oleh seorang pendeta
yang disertai dengan beberapa personil atau petugas.Pada tingkat ini akad nikah
mereka sebenarnya sudah sah, tetapi para orang tua kedua mempelai sering
merasa kurang puas, sehingga dipandang perlu untuk mempertegas dan
memperluas persebaran informasi tentang pernikahan putra-putrinya melalui
penyelenggaraan resepsi perkawinan secara adat Jawa. Pada resepsi ini diundang
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ratusan hingga seribu kerabat, para kolega, handaitaulan dan sebagainya, sehingga
suasana perayaan atau resepsi upacara pernikahan menjadi meriah, agung, dan
sakral. Hikmah yang terpenting dari para undangan antara lain memperoleh
“pengesahan” sosial dari masyarakat luas yang diundang atau yang hadir dalam
resepsi pawiwahan.
Adat istiadat keraton oleh masyarakat luar tembok keraton , merupakan
salah satu faktor penyebab terjadinya beberapa perubahan, seperti perubahan
dalam hal busana pengantin dan beberapa rangkaian mata acara pernikahan,
misalnya sejak sekitar 1995 mulai jarang pelaksanaan upacara perkawinan yang
menggunakan “kirab busana pengantin”. Perubahan ini mungkin pula disebabkan
oleh situasi masyarakat luar kraton yang merasa memiliki kebebasan dan
keberanian untuk mengubah sesuai situasi tertentu, karena lapisan sosial
masyarakat Jawa cukup heterogin yang disebabkan oleh kebebasan beragama.
Tentu hal ini dapat berimbas pada paradigma mereka mengenai berbagai tatacara
kehidupan sosial termasuk pelaksanaan upacara pernikahan. Oleh karena itu ada
kalanya acara-acara tertentu pada upacara pernikahan disesuaikan dengan agama
yang mereka anut. Hal ini tampak pada upacara Ijab Kabul, SakramenSuci atau
LokapalaSraya, dan ular-ular yakni acara pemberian nasehat oleh tokoh adat atau
tokoh agama pada saat upacara resepsi pernikahan sesuai dengan agama yang
dianut oleh mempelai dan agama yang dianut oleh pemberi ular-ular. Dalam hal
ini tokoh adat atau agama pemberi Wursitawara atau ular-ular biasanya menyitir
ayat-ayat tertentu yang terdapat dalam kitab suci dari agamanya masing-masing
agar direaktualisasikan dalam kehidupan berumah-tangga. Dalam tradisi Jawa
wursitawara biasanya disampaikan dalam bentuk tembang macapat seperti
Dandhanggula atau Asmarandhana. Satu hal yang juga menarik dan sekaligus
menjadi unik, bahwa apapun agama yang dianut oleh calon pengantin dan keluarganya, hingga kini masih tetap membuat sesajen dan slametan ketika
melaksanakan upacara pernikahan. Sesajen dan slametan di antaranya dilakukan
pada waktu memasang tarub, pada saat upacara midodareni, sajen untuk
perkawinan (upacara panggih temanten), sesajen pada waktu siraman, dan sesajen
pada waktu paes atau rias pengantin (Any, 1985). Berbagai sesajen yang
digunakan tersebut mengindikasikan secara kuatbahwa upacara perkawinan di
Surakarta bersifat Hinduistik. Dengan melihat permasalahan diatas maka perlu
dikaji tentang nilai kearifan lokal upacara perkawinan adat keraton Jawa dalam
perspektif agama Hindu.
II.Pembahasan
Upacara perkawinan adat keraton Jawa merupakan tradisi yang mengakar
pada ajaran-ajaran agama Hindu. Analisis nilai kearifan lokal yang terkandung
dalam upacara perkawinan adat Jawa dilakukan acara-acara inti pelaksanaan
upacara yang antara lain upacara siraman, kembar Mayang, midodareni, busana
pengantin, Sungkeman.
a.

Upacara Siraman
Pada waktu siang hari beberapa pinisepuh (orang-orang yang dituakan/
dihromati) dalam suatu keluarga diundang untuk melaksanakan upacara siraman
bersama orang tua pengantin putri di rumahnya. Calon pengantin putri dengan
mengenakan kain batik diiringi oleh petugas (biasanya juru rias) mengadakan
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sungkem terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dan kepada para pinisepuh
keluarga yang memandikan. Setelah itu pengantin perempuan menuju kamar
mandi atau tempat lain yang diadakan dan diatur untuk melaksanakan upacara
siraman. Jumlah orang yang memandikan biasanya ganjil atau tidak genap.
Secara bergiliran para pinisepuh menyiramkan air kembang setaman kepada
pengantin. Pihak yang terakhir melakukan siraman adalah orang tua pengantin
putri. Biasanya orang tua pengantin menyiramkan air sedikit saja, siraman ini
bukan mandi dalam pengertian yang sebenarnya, tetapi simbolisasi pembersihan
jasmani dan rohani agar pikiran menjadi jernih. Usai orang pengantin melakukan
siraman, kemudian dilanjutkan dengan memecah klenting atau kendi tempat air
kembang setaman tersebut sambil berkata Pecaha Pamore. Pemecahan kendi
tempat air kembang setaman tidak harus dilakukan oleh ayah-ibu pengantin putri,
tetapi dapat juga dilakukan oleh pemimpin upacara itu. Adapun “panyandra” atau
deskripsi mengenai acara pemecahan kendhi ini, berbunyi sebagai berikut
Rama ibu arsa mecah kendhi,
Sineksenan warga wandawa,
Supados pecah pamore,
Cahya manther mijil saking hangga sang sumunu putrid,
Nambah kasulistyanya,
Numus jeroning kalbu,
Kang rama hamangkas rikma,
Wus pinangkas lelakon ingkang kawuri,
Tuwuh bagya lan mulya (Purwadi, 2005).
Artinya:
Ayah dan ibu berkenan memecah kendhi,
Disaksikan oleh keluarga
Supaya pecah pamore
Cahaya terang keluar dari tubuh putri yang cantik
Kecantikannya bertambah
Benar-benar iklas dalam hati
Sang ayah memotong rambut
Kisah masa lampau sudah dipangkas
Menumbuhkan kebahagiaan dan kemulyaan.
Selanjutnya calon pengantin perempuan digendong oleh ayahnya dan ibunya mengikuti dari belakang. Oleh karena calon pengantin sudah berusia dewasa
dan besar tentu saja tidak digendong secara sungguhan, tetapi secara simbolis.
Caranya, calon pengantin berjalan di belakang ayahnya sambil memegang bahu
ayahnya sehingga seakan-akan seperti bergendong dan dikuti oleh ibunya.
Mereka berjalan menuju kamar untuk dirias oleh Juru Rias Pengantin.
Rangkaian acara yang me-lekat dengan upacara ini adalah “jualan/dodol dhawet”.
Orang tua calon pengantin, selaku orang yang punya kerja mantu, mengeluarkan
minuman dhawet. Semua anggota keluarga besar dan tetangga dipanggil dan
berkumpul dari anak-anak hingga usia dewasa untuk minum dhawet dengan cara
membeli secara simbolis. Pembayarannya tidak dilakukan dengan uang, tetapi
dilakukan secara simbolis dengan menggunakan pecahan genting atau pecahan
kuali yang disebut kreweng (Any, 1985).
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b.

Kembar Mayang
Kembar Mayang atau Kembang Mayang merupakan salah satu perlengkapanupacara perkawinan dalam adat Jawa. Kembar Mayang dibuat dengan
rangkaian daun kelapa muda yang disebut janur yang disertai untaian bungabunga, buah-buahan, dan dedaunan. Kembar mayang berjumlah dua buah yang
sama bentuk dan ukurannya. Kembang Mayang ini secara filosofis memiliki nilai
yang mendasar bagi kehidupan pengantin, yaitu sebagai pohon kehidupan yang
dapat memberikan segala hal yang diinginkan. Kembar Mayang sering juga
disebut Megar Mayang atau Gagar Mayang yang melambangkan mekarnya
bunga pinang. Maknanya adalah mengantarkan kepada kehidupan baru orang
dewasa di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memetik bhakti dan
dharmanya. Di lain pihak Gagar Mayang dimaknai sebagai gugurnya masa
kanak-kanak atau remaja (Purwadi, 2005).
Dalam cerita wayang Lakon Parta Krama, Kembar Mayang pada mulanya
merupakan saran dari Sri Kresna pada waktu pernikahan agung adiknya, Dewi
Sembadra dengan Arjuna dari keluarga Pandawa. Pengertian Kembar Mayang
yang sesungguhnya adalah dua untai kembang mayang (bunga pinang) yang
disertai dengan sepotong kain Cindhe dan Sindur yang kemudian digantungkan
pada kepala burung garuda yang di tempatkan di Pedaringan Tengah (Senthong
Tengah) dalam rumah adat Jawa. Adapun bahan yang digunakan untuk
merangkai atau membuat Kembar Mayang terdiri atas daun kelapa muda (janur)
yang dibentuk menyerupai boket. Kembar Mayang yang juga disebut Gagar
Mayang diletakan di depan tempat duduk pengantin. Rangkaian Gagar Mayang
itu secara keseluruhan dilambangkan sebagai pohon “Kalpataru”, pohon ajaib
yang dapat berfungsi sebagai saksi perkawinan.
Gagar Mayang dalam
peertunjukan wayang kulit disetarakan sebagai Gunungan atau Kayon sebagai
saksi atas semua peristiwa yang terjadi di dalam pentas wayang atau kelir. Bentuk
Gagar Mayang yang di-ibaratkan seperti gunung dimaknai bahwa gunung itu
tinggi dan besar. Menurut Wiana, gunung dalam konsepsi Hindu dipandang
sebagai konsep keseimbangan hidup (1994)
dan gunung adalah tempat
bersemayam para dewa . Sebagaimana diketahui pada gunung terdapat banyak
hal, antara lain aneka jenis tumbuhan, batu, pasir tanah, aneka satwa dan
sebagainya. Namun demikian gunung tetap menunjukan suasana yang tenang.
Ketenangan gunung dengan isinya yang demikian beragam digunakan untuk
menganalogikan pengantin pria. Analogi yang dimaksud, yaitu bahwa pe-ngantin
pria yang diibaratkan sebagai sebuah gunung harus memiliki banyak pengetahuan,
pengalaman, serta seyogyanya bersikap tenang dan bertindak sabar. Gagar
Mayang juga merupakan simbolisasi hubungan antara manusia dengan
lingkungan, yaitu lingkungan fisik (alam) dan lingkungan sosialnya. Di tinjau
dari segi kosmologi hubungan tersebut merupakan pelukisan hubungan
mikrokosmos dan makrokosmos.
Manusia sebagai mikrokosmos dan
lingkungannya sebagai makrokosmos (Purwadi, 2004). Masyarakat Jawa juga
menganalogikan alam mikrokosmos sebagai jagat kecil atau buwanaalit dan alam
makrokosmos sebagai jagat besar atau buwanaagung. Guna memperoleh kekuatan
batin yang diharapkan dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dalam diri
manusia Jawa, maka antara buwana alit dan buwana agung harus seringkali
dipertemukan dan dipersatukan melalui laku tapa brata. Atas dasar ini maka
alam mikrokosmos dan makrokosmos disepadankan dengan dunia batin yang tan
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kasatmata dan dunia nyata yang kasatmata. Menurut Peursen, bahwa dunia batin
itu jangan dianggap sebagai dunia kedua yang sejajar dengan dunia luar. Antara
lahir dan batin tidak ada pemisahan. Dunia batin merupakan suatu penafsiran
mengenai kenyataan. Kehidupan manusia merupakan kebertautan, relasi, dan
interaksi antara subyek dan obyek. Tanpa dunia luar tidak ada pengalaman batin,
tak ada ke-manusia-an, tetapi sebaliknya, tanpa adanya kesadaran batin manusia
tidak dapat berbicara me-ngenai makna dunia atau “ada”-nya (Peursen, 1985).
Batin di sini dipahami sebagai totalitas jiwa manusia yang dengan kecerdasan
pikir dan emosinya dapat menangkap makna dari situasi-situasi alam dan sosial
yang setiap saat berubah. Dengan demikian manusia pun, dalam hal tertentu,
harus berubah agar dapat menyesuaikan diri dengan siatuasi-situasi di sekitarnya
atau di manapun yang bersangkutan berada.
c. Midodareni
Midodareni pada mulanya merupakan sebuah acara tirakatan. Dalam
tirakatan ini semua yang hadir disarankan untuk tidak tidur minimal sampai pk.
24.00 wib. termasuk calon pengantin perempuan. Hal ini berkaitan dengan
sebuah legenda “Ki Jaka Tarub” bahwa tepat pada tengah malam Dewi
Nawangwulan (seorang bidadari istri Jaka Tarub) akan turun dari kayangan untuk
memberi berkah pangestu dan menambah kecantikan pada pengantin perempuan,
sehingga laksana bidadari (Jawa: Widodari). Itu sebabnya disebut Midodareni.
Dalam upa-cara perkawinan calon pengantin perempuan hanya tinggal di dalam
kamar dan ditemani oleh ibu-ibu dan para pinisepuh. Para tamu yang ingin
melihat harus masuk ke dalam kamar pengantin. Pada malam Midodareni ini
calon pengantin pria pun belum diperbolehkan menemui pengantin perempuan.
Midodareni ini adalah suatu dimensi sakral proses upacara perkawinan.
Pada masa sekarang, di mana telah terjadi pergeseran tata nilai kehidupan,
acara midodareni inipun turut mengikuti arus perubahan jaman.
Acara
Midodareni pada masa sebelumnya yang bersifat sakral, kini berubah menjadi
acara pertemuan keluarga pengantin yang disertai dengan sedikit acara resmi
berupa penyerahan barang-barang (sanggan srah-srahan) sebagai upaya akan
diadakannya upacara perkawinan (Sastro Utomo, 2002).
d.

UpacaraPanggih
Upacara panggih atau upacara pertemuan pengantin adalah puncak acara
dari rangkaian panjang upacara perkawinan adat Jawa di Kota Surakarta.
Upacarapanggih ini melibatkan banyak pihak dan dihadiri oleh banyak orang atau
tamu undangan. Oleh karena akan disaksikan oleh banyak tamu undangan, maka
seluruh rangkaian acara terutama upacara panggih, harus dapat dilaksanakan
dengan sempurna.
Pada jaman dahulu upacara panggih ini selalu dilaksanakan di tengah pintu
masuk rumah dan dilaksanakan pada waktu sore hari yaitu pada saat matahari
terbenam. Hal ini dilakukan karena pada saat matahari mulai terbenam
merupakan perlambang pertemuan antara siang dan malam. Peristiwa alam ini
sekaligus dimaknai sebagai pertemuan antara pria dan wanita. Namun demikian
kini upacara panggih ini jarang dilakukan pada sore hari, tetapi dilakukan pada
siang hari atau malam hari (Agoes, 2001:43). Perubahan waktu ini dilakukan
dalam kaitannya dengan kehadiran para tamu undangan yang terhormat yang akan
menghadiri upa-cara dan pesta perkawinannya. Pelaksanaan upacara dan pesta
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perkawinan pada siang hari atau pada malam hari dinilai memberikan waktu
persiapan yang lebih longgar bagi semua pihak, baik pihak yang punya kerja
mantu, para peraga upa-cara, pihak penyedia jasa konsumsi, dan pihak tamu
undangan untuk mempersiap-kan diri lebih sempurna.
Rangkaian dari upacara panggihtemanten ini tergolong panjang dan beragam. Akan tetapi ada satu rangkaian acara yang biasanya menarik bagi setiap
tamu undangan untuk diperhatikan yaitu acara Bucalan Gantal. Istilah bucal
dalam Bahsa Jawa dapat disinonimkan dengan istilah buang atau lempira dalam
Bahasa Indonesia. BucalanGantal ini merupakan acara puncak upacara panggih.
Ketika kedua mempelai sampai pada suatu titik yang sudah direncanakan atau
ditentukan, yang jaraknya sekitar 150 cm. di antara mereka berdua, satu sama lain
siap melakukan upacara Bucalan Gantal.Gantal seluruhnya ada empat buah.
Setiap pengantin mendapat dua buah gantal yaitu Gantal Gondhang Asih dan
Gantal Gondhang Telur. Dengan Gantal tersebut mempelai berdua saling
melempar. Acara ini mengandung makna, bahwa kedua mempelai secara lahir
batin telah menyatukan tekad dan rasa yang utuh untuk menghadapi pahit getir
kehidupan beruma tangga. Maksudnya agar di antara keduanya saling me-ngasihi
dan memberi nasehat. Gantal (sirih) yang mempunyai dua permukaan, tetapi
rasanya satu. Ini melambangkan bersatunya rasa antara pria dan wanita yang
menjadi pengantin. Di antara kedua pengantin harus saling mendahului melempar
dengan gantal. Pengantin perempuan me-ngarahkan lemparan gantalnya pada
kaki pengantin pria, sebagai perlambang tunduk kepada suami. Sementara
pengantin pria mengarahkan lemparan gantal-nya pada jantung/dada pengantin
putri sebagai simbol kasih sayang. Adapun maksud di antara kedua mempelai
saling mendahului melempar dengan gantal, yakni bukan untuk mencari
kemenangan jika nanti bertengkar, tetapi merupakan perlambang, bahwa mereka
saling berlomba-lomba menyerahkan jiwa raga mereka untuk mendapatkan
keutamaan atau kemuliaan (Agoes, 2001:45).
e. NgidakTigan
Acara ritual “Ngidak Tigan” ini juga mempunyai makna simbolis yang
penting bagi kedua mempelai. Tigan atau telur, biasanya menggunakan telur
ayam kampung, yang akan diinjak oleh pengantin pria diletakkan di atas baki.
Telur itu diinjak dengan kaki kanan pengantin pria hingga pecah.Oleh karena itu
kakai kanan pengantin pria dianggap kotor terkena pecahan telur. Untuk
mengantisipasi ini pengantin perempuan sudah siap untuk membersihkan kaki
pengantin pria dengan air bunga yang disebut dengan nama WijikSekarsetaman.
Usai mengeringkan kaki pengantin pria dan memasukannya ke dalam
sandal pengantin “Selop”, pengantin perempuan melakukan sungkem sebagai
tanda bakti seorang istri kepada suami. Ritual Ngidak Tigan inibermakna ganda.
Pertama, merupakan simbol peralihan dari masa lajang bagi kedua pengantin
untuk memasuki dunia kehidupan baru yang berat dan penuh tantangan. Kedua,
ritual ini memiliki nilai filosofis sebagai pemecahan selaput dara pengantin putri.
Kedua pengantin memiliki kewajiban hayati sebagai suami-istri untuk memenuhi
kebutuhan biologis dengan tujuan untuk mem-peroleh keturunan. Oleh karena itu,
pada saat menginjak telur pengantin pria berucap: “Ambedah korining
kasuwargan”. Ritual Ngidak Tigan ini hanya terdapat pada upacara perkawinan
adat Jawa (Agoes, 2001).
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Secara harfiah “hambedah korining kasuwargan” dapat diartikan membedah/menembus gerbang sorga”. Bagi masyarakat Jawa istilah dapat bermakna dua.
Pertama, sorga diartikan sebagai kahyangan yaitu tempat para dewa bersemayam
seperti Batara Guru, Batara Indra, Batara Wisnu, Batara Brahma dan sebagainya.
Kedua, sorga juga diartikan sebagai kebahagiaan atau kenikmatan duniawi yaitu
kebahagiaan atau ke-nikmatan hidup di alam fana. Hal ini sering juga disebut
sorga dunia. Kenikmatan ini mungkin juga dapat dikaitkan dengan makna
upacara ngidak tigan yang dimaknai sebagai pecahnya selaput dara pengantin
putri yang selanjutnya akan memberi kenikmatan bagi kedua pengantin dan
meningkatkan kebahagiaan mereka dalam berumah-tangga hingga sampai pada
salah satu tujuan pokok hubungan seksual yaitu memperoleh keturunan.
III.Penutup
Upacara perkawinan adat kraton dilakukan dan disikapi secara kreatif
sebagai dasar untuk mengadakan beberapa perubahan sesuai keperluan.
Kepercayaan dan perubahan situasi jaman turut mewarnai dinamika perubahan
pelaksanaan upacara perkawinan. Perubahan-perubahan yang dilakukan selama
ini cenderung diorientasikan pada prubahan format tertentu saja, sedangkan isi
upacara yang antara lain menyangkut maksud dan tujuan tetap atau tidak berubah.
Beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat Jawa merupakan salah
satu faktor berubahnya doa-doa yang menyertai upacara perkawinan, se-mula
merupakan doa-doa kejawen. Pada upacara pengesahan formal pernikahan,
misalnya, selain disahkan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), hampir dapat
dipastikan menggunakan doa-doa sesuai dengan kesepakatan di antara kedua
calon pengantin. Perubahan ini diikuti pula dengan pembakuan atau penggunaan
istilah keagamaan sebagai tanda pengesahan, seperti Lokapala Sraya adalah
pengesahan secara keagamaan untuk upacara perkawinan menurut Agama Hindu,
Ijab Kobul adalah istilah pernikahan yang sah dari Agama Islam, dan upacara
dhaup suci atau sakramen suciuntuk pernikahan dalam Agama Kristen atau
Katolik. Demikian pula untuk pelaksanaan upacara perkawinan yang selalu
disesuaikan dengan kesepakatan agama yang mereka anut. Akan tetapi berbagai
acara seperti lamaran, siraman yang menggunakan sarana berupa klenting dan
kembangsetaman,
upacara
midodareni,
upacara
panggihtemanten,
tebusankembarmayang, upacara ngidaktigan, upacara krobongan, kirab busana
pengantin, dan sungkeman masih dilakukan secara konsisten sesuai adat.
Upacara perkawinan, terutama pada puncak acara berupa pesta
perkawinan, bernilai secara filosofis sebagai upacara terbesar sepanjang hidup
bagi manusia Jawa. Dalam perkawinan adat Keraton ini memiliki rangakaian
upacara dimana didalamnya memiliki nilai-nilai kesakralan yang bermanfaat
untuk menyatukan dua insan dalam kehidupan bahtera rumah tangga agar
mencapai kebahagiaan lahir dan batin.
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