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SIMBOLISASI NILAI-NILAI DAKWAH AC^ MAULID ADATDALAM MASYARAKAT SASAK
/O ] 1

Siti Nurul Yaqinah* & Ana Mai-iana~
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A. Pendahuluan

Lambang atau simbol adalah obyek atau peristiwa apapun yang digunakan untuk

menunjuk sesuatu lainnya berdAsarkan kesepakatan sekelompok^ Lambang meliputi kata-

kata pesan verbal, perUaku non-verbal, dan obyek yang maknanya disepakati bersama.-*

Semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol, dan makna

dari simbol tersebut tersimpan di dalamnya. Pengetahuan kebudayaan^ lebih dari suatu

kemampuan simbol balk kata-kata yang terucapkan, sebuah obyek seperti melambaikan

tangan, sebuah tempat seperti mesjid atau gereja, atau suatu peristiwa seperti perkawinan

upakan bagiaii dari suatu sistem simbol. Simbol meliputi apapun yang kita rasakan atau
kita alami.

mer

Kekuatan sebuah agama dalam menyangga nilai-nilai sosial, terletak pada

kemampuan simbol-simbolnya untuk merumuskan sebuah dunia tempat nilai-nilai itu dan

juga kekuatan-kekuatan yang membawa perwujudan nilai-nilai itu, menjadi bahan-bahan

dAsarnya. Agama melukiskan kekuatan imajinasi manusia untuk membangun sebuah

gambaran kenyataan.

Tak terpisahkannya hubungan antara manusia dengan kebudayaan, sampai ia disebut
makhluk budaya. Kebudayaan sendiri terdiri atas gagasan-gagasan,  simbol-simbol, dan
nilai-nilai sebagai hasil karya dari tindakan manusia, sehingga tidak berlebihan jika ada
ungkapan, “begitu eratnya kebudayaan manusia dengan simbol-simbol, sampai manusia pun
disebut makhluk dengan simbol-simbol.” Setiap orang dalam arti tertentu, membutuhkan
sarana atau media untuk berkomunikasi. Media ini terutama ada dalam bentuk-bentuk
simbolis sebagai pembawa maupun pelaksana makna.® Sama halnya dengan banyaknya
simbol yang ada dalam acara Maulid Nabi yang dikemas dalam bentuk adat.

Adapun adat adalah produk budaya dari suatu kelompok etnh setelah beradaptasi dan
berakulturasi" dengan kultur suatu daerah dalam waktu yang cukup lama
mengakomodasi berbagai masukan yang ada. Sedangkan etnis merupakan
pembentuk adat itu sendiri, di mana keanekaragaman etnis dan adat

dengan

subyek dari

Merupakan simbol dari

3 Alex SohuT.Semiotika Komunikasi, 2009, him. 177.
* Deddy MxAyana.Ibnu Komunikasi Suatupengantar, 2008, him. 92.

® Kebudayaan adalah wujud kompleks dari seluruh pengetahuan, kepercayaan, keseni
istiadat, dan seluruh kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia*
masyarakat. LUiweri, 2009, him. 107.

6 PdexSiohm.Semiotika Komunikasi 9,009 him. 177.
^  Akulturasi merupakan suatu proses yang dilakukan imigran untuk me

memperoleh budaya pribumi, yang akhirnya mengarah pada asirnilasi. Asimilasi sebaov
proses-proses sosial, erat kaitannya dengan pertemuan dua kebudayaan atau lebih. (Mulva '
MulyanaJlmu Komunikasi Suatu pangantar.(2008:92). 2006:139. Deddy

an, hukum, adat-
sebagai anggota suatu

154
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mereka hasilkan
mayoritas menganggap adat yangperbedaan kultur. Komunitas secaia

sebagai identitas mereka.®

Pada umumnya masyai-akat s
berbauJ  ? - pada hal-hal yang

berbau adat istiadat atau suatu
•ata masih

uku Sasak sangat percaya
tukun

akan
mistis serta mengbubungkannya dengan kegiata y g  o i  r i

ilavah tertentu.^ Masyarakat saku SasaJi rata-
-iskan oleh nenek moyang terdahulu.

desa Sesait. Adat

tradisi yang ada pada suatu
w

telah diwai
mempertahankan adat istiadat meieka yaitj,

digtin
; kat^'

sT r-’. a

. LullI.

! )! > • )< )h •
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ia
kati•; t ,
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dengan syaria'at Islam dan dinyatakan dalam kaidah Fiqh, misalnya adat kebiasaan suatu
masyarakat di mana isteri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum
menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelalaki kepada calon
isterinya ketika meminangnya dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.>° Adat ini bisa
dijadikan landasan hukum dengan beberapa alasan di antaranya dalam surat al-A’raf ayat

yang jadilah engkaupenumf dan sunihhh orang metigerjakanyang ma'ruf {aVurfi),
serta berpalinglah dari orang-orangyang bodok

Kata al-uifi dalam ayat tersebut, di mana umat

199,

manusia disuruh mengerjakannya,

menjadi kebiasaanoleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah
masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk
mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu
masyarakat. Pada dasarnya, syariat Islam pada awal banyak menampung dan

masyarakat selama tradisi itu tidak

masa

mengakui adat atau tradisi yang baik dalam

bertentangan dengan Alquran dan Sunah Rasulullah.‘»

Adat atau tradisi Maulid ini dipandang baik oleh masyarakat karena mengandung
nilai-nilai dakwah dan rasa persatuan yang tidak saling membedakan antara yang satudengan yang lainnya. Salah satu yang patut dicontoh dalam perayaan Maulid Adat ini
adalah kegiatan memberikan wejangan atau ceramah oleh tokoh

agama (pengajian), rook,
persatuan, dan kekompakan. Dalam kegiatan roah tersebut
zikir dan doa bersama di mesjid Kuno. Setelah

terdapat beberapa ritual yaitu
acara Maulid di dalam mesjid, barulah

u- j- 1 •. u IT 1. j . aaluruh warga di luar mesjid,
biasanya di sekitar rumah Kampu'* dan Mesjid Kuno. Dulane-dula«^A i ,

k uj uj . * ““”S^°'buatkan berjeier rapi
dan kemudian warga berhadap-hadapan makan bersama'*

Dalam acara pelaksanaan Maulid Adat di desa

dilanjutkan dengan begibung, yakni acara makan bersama

Sesait, masyarakat
perbedaan dalam pemahaman akan tetapi pemahaman itu hanv, j j .

,  , , . „ laoya aaa dalam

Simbol tersebut mempunyai fungsi yaitu sebagai pelindung raja untuk
setiap ritual yang dilakukan masyarakat pasti mempunyai makna dat!"
dalam setiap simbol. Adapun masyarakat memahami salah satu simbr
yang pernah dilakukannya. Peleburan atau penghapusan dosa

mempunyai

satu simbol saja.

rakyatnya. Dalam
makna tersebut ada

sebagai pelebur dosa

tersebut bisa terjadi hanya
H. Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, 2008 him

>> Ibid., him. 155-156. ’

Kampu adalah pusat pemerintahan sekaligus seb ' A-
Islam dan dianggap suci oleh masyarakat Sesait kar^sno ai dakwah para wali /loi , .
tempat utama perayaan Maulid Adat dan tempat tingg-al Pra^^lu ̂  tempat peninggaJan berseiT' menyebar n

154.
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yentuh salah satu simbol atau lambang dari Maulid Adat, jika dilihat secara

syiar hal tersebut tidaklah mungkin.

dengan men

B. Prosesi Ritual Maulid Adat

Pelaksanaan prosesi ritual Maulid Adat Sasak dilaksanakan dengan rangkaian acara

sebagai berikut: prosesi ini dimulai dengan melakukan berbagai persiapan, termasuk
membersihkan tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan ritual pendukung

Maulid Adat, seperti

yang digunakan untuk
membersihkan sumur

membersihkan sumur

membersihkan Kampu, mempersiapkan dan membersihkan alat-alat

lingkungan Mesjid Kuno Sesait,
Lokok Kremean sebagai lokasi tujuan bisok irmiik (cuci beras),

membersihkanacara,

Lokok Paok yang nantinya diambil untuk membuat jajan Paiigan

termasuk untuk memasak sayuran pada hari "H” dan berbagai persiapan lainnya. sepert.

mencari dan mengundang para Mangku {Mangku Lokok Kremean. Maugku Payung Agung,
Mangku Lokok Paok. Mangku Ran. dan Mangku Air) yang terlibat dalam prosesi ritual
Maulid Adat di desa Sesait. Adapun tahapan dari prosesi Maulid Adat ini dapat dilihat
seperti bawah ini:

a* Penentuan Praja Maulid
cara

hari sebelum hari “H” dengan

ditavvarkan*^
Penentuan Praja Maulid ditentukan empat

dipanggil oleh Tau Lokaq Empat (4 orangtua) ke dalam Kampu dengan cara
Praja Maulid putri dan 3 PrajaJumlah Praja Maulid ini terdiri dari 9 Praja, di antaranya: 

6

Maulid putra'^.
i terdiri dari 6 orang yang bertugas

puncak. Sedangkan bagi P j ^ i
^  berada disampingpintuMesjid

2 Praja yang

adapaun Praja Maulid putri
Dula?ig An’ atau dulang khusus pada acara
mempunyai tugas menjaga Payung Agung yang „ . „

nurunkan padi dari lumbung padi.Menguluh [tunangpare), yaitu

Menurunkan padi (turunangpare) ini dilakukan oleh
Bangka Bumi untuk ditumbuk oleh Praja Maulid putn sebagai 

bahan

^emua keperluan Maulid Adat {duUng aji). Setelah padi ditumbuk kemud.an
bukan hanya tempat membuang

Setelah padi ditumbuk
iituk

me

Mangku Mat sekaligus sebagai
untuk membuat

batang padi
kulit padi

[oram) dibuang ke kali Kremean. Kali Kremean
*®tapi juga tempat mencuci beras yang k oleh Praja Maulid.

kemudian padi

ditumbu

ditaruh di berugaktersebut
sudah dipagari pingg'^’y^yang

1 Februari 2014.
Aq. KJau, Tokoh Masyarakat.wawancara
Observasi, Tanggal 19 Mei 2014.
Aq. Klau. Wawancara 1 Februari 2014. 157
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memanggil atau menunggu temannya yang lain datang. Setelah itu kemudian pembuatan
jajan yang dikenal oleh orang Sasak dengan nama pangan (dodol).

Sekitar jam dua sore acara penurunan gong duo, di mana gong dua ini memepunyai
fungsi di antaranya:

1) Untuk mengiringi acara pembuangan batang padi {oram)
2) Untuk mengiringi iringan ritual maos majang
3) Sebagai lantunan musik pada saat peresean, dan

4) Untuk mengiringi upacara cuci beras dan menyambut ketika
selesai.

upacara pencucian beras

Di dalam penurunan gong dua ini, ada persyaratan-
1) Menyiapkan tempat beras yang terbuat dari irisan bambu

2) Pebuan yang terdiri dari daun sirih, kapur, tembakau, dan buah ni
3) Benang putih, dan lain-lain

S.»l.h b.b.„p. m»i, ^
up.*. p.mbu.„g.. „„ (Ml,
ke Lokok Kremean.*' '

c. Merembun (mengumpulkan)

Kegiatan m^embun ini dimulai dari jam empat sore setelah Asar
acara inUah pemuda dari berbagai dusun dan desa datang bersam

banjar membawa basil bumi yang ada.

Menurut Inaq Sakima sal ah seorang narasumber

persyaratan di antaranya

pinang

sampai sele
saat

mengatakan

:

sai. Pada

a-sama dalam bentuk

:

“sebelumpembuatan/.angan(dodol).semuajenishasUbumiK i u
setelah pembuangan pangan (dodol) yang boleh dibaw h  sedangkan
Semua yang dibawa tersebut untuk dirinva sendirJ ^^^yalah beras dan jajan.
acara Maulid. iniakan bersama saat puncak

yang dibawa oleh tokoh masyarakat dikumpulkan
pemuda maupun tua (laki-laki dan perempuan)

Semua

yang datang
dalam Kampu. Semua

tersebut harus

skipun pejabat tinggi ‘semisal
jika ingin masuk ke dalam

g niasuk ke dalam
dimasak dan ,

"^esjid adat tersebut.

meretnbun

Kampu atau

diberikan kepada
19

mengenakan pakaian adat tanpa terkecuali tamu undangan
gubernur atau yang lainnya' harus menggunakan pakaian
Kampu atau Mesjid Kuno. Bagi yang sedang haid dilaran

Mesjid Kuno tersebut. Hasil dari merembun tadi kemudian
semua tokoh masyarakat yang ada di tempat atau lokasi

Aq. Maidi. Mangku Adat Sesait, Wawancara 3 Februari
biaq Sakima. Tokoh Masyarakat, Wawancai a 4* Februari
Aq. Rahim. Tokoh Masyarakat. Wawancara 4- Februari

2014..

2014-.

2014.
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d. Maos Majaiig/Memajang (memasang)

Memajang atau memasang dilakukan setelah waktu Asar ctau setelah ritual rmrmhun

sampai menjelang waktu shalat Magrib dan Isya di Mesjid Kuno. Ritual imnajang ini

dilakukan oleh tau lok empat ( empat orang tua) sebagai tokoh yang dipercaya masyarakat

yang mampu mengurus semua yang menjadi kebutuhan masyarakat^^

Adapun yang dilakukan saat maos ?naja7ig yaitu:

1) Memasang kain putih di langit-langit dalam Mesjid Kuno secara

hkaq empat

2) Pemasangan benang yang terdiri dari empat warna yitu; warna biru, merah, putih, dan
kuning

3) Pembacaan ayat Alquran

serempak oleh tau

4) Ceramah yang kemudian diakhiri dengan doa

Proses me?mjang tersebut diiringi lantunan lagu gong dua setelah selesai memajang
j  jinUikd),yang dilakukanoleh tau lokaq empat (Mangku Bumi atau penghulu, pemusungan

dilanjutkan dengan shalat Magrib dan Isya. Ini semua dilaksanakan di Mesjid Kuno.
21

e. Peresean

setelah shalat Isya di depan Mesjid Kuno yang
Acara Peresean

ini diawali oleh jagoan (pepadt^ nina sik uah supuk (perempuan uzur yang sud
u  lam Acara semetian

barulah pepadu matna (jagoan putra) boleh bertarung sampai tengah maiam.

(Peresean) diiringi lantunan gong dua.

Tujuan jagoan perempuan

lantunan ge?idang beleq adalah agar orang Hindu merasa penasaran

bondong datang menyaksikan acara

Pereseaii {semetiaii) ini dilakukan

diiringi lantunan atau musik tradisional berupa gamelan atau gendang beUq

sebagai pembuka Peresean dan dibarengi dengan
dan berbondong-

kalau
Hindu beranggapanPeresean tersebut dan orang

orang Islam tidak melaksanakan shalat.

Menurut Amaxi Rahim (tokoh Masyarakat Desa Sesait) mengatakan:
Hindu dengan h.buran

dm (musik tradisionalk
ke mesjid untuk

setelah itu naik
’Hiindu tidak tahu

dan

dahulu untuk mengelabui orangsiasat orang tua
kesenian salah satunya, yaitu Peresean dan lantunan gong

Saat kesenian berlangsung, saat itulah orang ® " -^ng
melaksanakan shalat secara berkelompok. Yang pertama 1  S

lagi 10 orang, begitulah seterusnya. Dengan cara seperti 
itu oia g

kalau orang Islam sedang melakukan shalat.

Aq. Juinahit. Jumahit. Wawancara + Febi uari .
/MqSaricah. Tokoh masyarakat Wawancara 19m Mei iOlt

20
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Jika pada saat itu orang Hindu mengetahui orang Islam sedang shalat, maka oraiig

Hindu akan memarahi umat Islam, itulah salah satu taktik yang digunakan orang tua dahulu
sehingga mengira orang Islam tidak ada yang melaksanakan shalat dan saat itu ijuga orang

Sesait dikatakan JVet Tau Telu o\eh orang luar karena melaksanakan shalat dencmn curi-curi

perhatian orang Hindu. Banyak juga masyarakat pada pagi hari shalat di hutan dengan
pancuran yang terbuat dari pohon Kelor karena takut diketahui raja Hindu yang menjajah
saat itu. Kesempatan inilah yang digunakan umat Islam untuk beribadah secara bergiliran
agar tidalr diketahui oleh orang Hindu dan proses ibadah berjalan dengan lancar tanpa harus
diketahui oleh orang hindu. Acara peresean berakhir sampai semua umat Islam selesai

mengerjakan shalat. Oleh karena itulah orang Sesait disebut PFet Tau
melaksanakan shalat secara bergiliran.

Teb/ karena
22

f. Biwk Menik (cuci beras)

Proses pencucian beras ini dilakukan di pagi hari sekitar jam 08.00 wita oleh kaum
hatva yang didampingi kaum adam yang menunggu di depan Kampu sampai acara pengisian
bakul {perara,) selesai. Setelah pengisian bakul selesai barulah berangkat secara bersama-
sama ke kali Kremean yang diiringi lantunan musik gong dua

Menurut informasi yang peneliti peroleh dari A7)mq Rahim
Lokok Kremean adalah kali yang tidak pernah kering meskipun
airnya dari zaman dahulu sampai sekarang tetap ada dan bersih
bersumber daj-i dalam tanah yang mengembul dan di sana merun^k.,. .

aiciupakan satu-satunya sumber
niata air yang ada dan mampu membenkan warna kehidupan bagi kebersihan

Gong dua yang mengiringi upacara pencucian beras tersebut

niengatakan bahwa:

tnusim kemarau yang
-  barena air tersebut

dan kesucian.

menunggu di Gitak

dari bisok beras tersebut.Pengaluan, menunggu untuk mengalu (menyambut) kepulangan
Orang pertama sebagai pembuka pencucian beras adalah Mangku Lokok Kremean dan

pencucian beras

Kuno,

mengumpulkan beras yang
mencuci beras tersebut disur

{begibung) deng
1 «««/f«yVdibuat.

lainnya. Setelah

sam.pai di depan Mesjid
uk

un

lauk seadanya,
23

Mangku Lokok Paok baru kemudian diiikuti oleh

selesai kemudian disambut oleh gong dua dan diantar
yang

sedangkan rombongan cuci beras menuj

dicuci tadi kemudian dimasak. Kaum hawa yang pulang dari
duduk saling berhadapan dalam rangka makan ber

aitu sayur Komak. Setelah pulang mencuci beras barulal

ke Kampu unt

sama

/

-- Aq. Rahim, wawancara 4 Feliruari 2014
Ibid.
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g. Naikang Nosik Aji

Setelah waktu Zohor, acara dilanjutkan dengan berkurban menyembelih kerbau

(sembeleh kok) yang ukuran, umur, dan bobot sudah menjadi ketentuan para leluhur (Kok

Kembalik Pokon) dan kambing. Penentuan hewan kurban ditentukan dengan apa jatuhnya
hari Maulid Adat.

Penyembelihan dilakukan di depan Mesjid Kuno karena di sanalah tempat upacara

penyelamatan atas zikir dan doa sampai acaranya selesai."-* Sementara di dalam Kampu pada

saat yang bersamaan, Nasi Aji yang akan dibawa ke Mesjid Kuno dan Payung Agung nanti
masuk Mesjid Kuno juga dipersiapkan, jumlah nasik aji ini S duUng.

dilakukan oleh
ditempatkan di pintu

Saat berkurban baruiah dilanjutkan dengan penangkapan Praja putra yang

'ang laki-laki yang belumMangku Lokok Paok. Adapun Praja Maulid putra berjumlah 3

aqil baligh. yaitu dijadikan Praja Mama (Raja Putra) yang diberi tugas menjaga Payung
Agung dekat pintu masuk keluar mesjid dan <■! Praja Mama lainnya menjaga lampu (damber)

or

di mimbar mesjid.
'V kemudian dinaikkan. SetelahMenjelang Magrib {waktu gugur kembang warv) nasik aji

kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa sebagai
kemudian dilanjutkan dengan makan begibu7ig. Setelah acara

keluar mereka tidak

nasik aji dinaikkan ke mesjid Kuno
penutup dari semua acara, baru
selesai seluruh kaum ada yang ada di dalam Mesjid Kuno keluar. Saat

diperbolehkan menyentuh Payung Agung yang ditaruh di depan pintu tersebut.

C. Fungsi Simbolisasi NUai-Nilai Dakwah yang Ada Dalam Maulid Adat
Setiap benda yang ada di dunia pasti memiliki fungsi, begitu juga dengan

Adat yang merupakan budaya masyarakat Lombok. Salah satu fungsi simbolisas
dakwah dalam Maulid Adat di desa Sesait adalah fungsr agama

terdiri atas kepetxayaan dan pr
Maulid Adat, yaitu sebagai

banyak nilai-
untuk

Maulid

Maulid Adatdi mana

•aktik yang
nierupakan suatu sistem yang tei'padu yang
berhubungan dengan ha) yang suci. Jadi fungsi yang ada dalam
media untuk menyampaikan nilai-nilai dakwah. Melalui Maulid Adat
nilai dakwah yang dapat diambil untuk menambah wawasan dan ^ ^ samp^i
lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, karena dan^aw
berakhirnya Maulid Adat terdapat ritual-ritual yang dilaksanakan, sep i: mengajit

ceramah, zikir, doa, dan sebagainya.

Fungsi yang lain adalah fungsi
niasyarakat, seperti Maulid Adat yang

i
bermaiifaat bag.

i media yang
sesuatu itu sosial di mana

ada di Desa Sesait bei'fungsi seb g

Jumahit, Wavvancara 4- Februari SOU- 161
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dapat mempersatukan umat, dalam upacara itu masyarakat berinteraksi dengan masyarakat
dari berbagai dusun, desa, bahkan kecamatan. Masyarakat datang secara berkelompok untuk
ikut memeriahkan Maulid Nabi Muhanimad SAW yang dikemas dalam bentuk adat.
Dengan adanya Maulid Adat ini, di sini bisa dilihat kekompakan masyarakat Sesait dan non-

Sesait (tamu undangan) sama-sama mengenakan pakaian adat Dari perayaan Maulid Adat
inilah bisa dilihat bahwa semua itu sama kedudukannya, tidak ada yang lebih tinggi dan atau
lebih rendah semuanya sama saling menghormati dan menghargai dalam rangka
memelihara silaturrahmi antara masyarakat Sesait dan non-Sesait.

Fungsi lainnya yang ada dalam Maulid Adat adalah fungsi komunikasi dakwah.
Adapun dakwah adalah menyampaikan dan menyiarkan ajaran Islam kepada seluruh
manusia. Salah satu fungsinya adalah sebagai Islam. Islam pertama kali disebarkan
melalui gumi Sesait melalui Kampu sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai tempat
dakwah para wali. Dari Maulid Adat inilah diperkenalkan bagaimana Islam pertama kali
disebarkan dan bagaimana Islam berjuang untuk mengelabui raja Hindu yang masih
menjajah pada waktu itu dengan berbagai trik yang dibuat melalui berbagai hiburan, karena
saat itu orang-orang Hindu menyukai kesenian dan salah

satu kesenian yang digunakan
adalah gongzXz.u ga??wlan yang digabung dalam sebuah pertunjukan, yaitu peresean

Fungsi budaya dalam Maulid Adat merupakan sebuah ritual yang di dalamnya
tedapat nilai-nilai kebudayaan. Di mana kebudayaan adalah adat i
masyarakat yang di dalamnya terdapat nilai-nialai

istiadat yang dilakukan
yang terkandung di dalam Maulid Adat

dari zaman dahulu sampai sekarangyang tetap dilestarikan keberadaannya. Maulid Adat ini
pendiriannya karena di dalamtetap dilestarikan oleh masyarakat, bei'pegang teguh pada

Maulid Adat terdapat nilai-nilai yang diwariskan nenek
moyang kepada msyarakat suku

secara umum adalah untuk menentramkan
Sasak penerusnya. Adapun fungsi Maulid Adat

semua jiwa makhluk yang ada di bumi.^s

D. Pemahaman Masyarakat Terhadap Simbol-Simbol
Maulid Adat

1. Praj a Maulid

Praja Maulid adalah raja yang diberi tugas membuat

tlakwah
y^g Ada Dalam

dan

untuk Maulid Adat Selama menjadi Praja Maulid, Praja ini diiz‘ k keperluan
Kampu sejak awal mejadi Praja sampai berakhirnya Maulid Ad t H ^ ^iari dalam

an Praja ini boleh keluar
belumpada saat penyucian beras oleh Praja putri. Sebagian masyai'akat

niemahami maksud

Asmudin, Tokoh Agama. Wawancara 19 Mei 2014.
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dari dipilihnya Praja Maulid putri dan putra yang belum aqil baligh dan orang tua yang

sudah menopause. Sebaliknya bagi yang menjadi Mangku dan masyarakat yang sudah tua
asli Sesait memahami simbol-sombol yang ada, kendatipun tidakkhususnya orang yang

semuanya.

Adapun yang dipilih sebagai Praja Maulid yang belum aqil baligh atau yang sudah
i dan bersih dan

menopause merupakan simbol dari kesucian, kerena manusia teilahir suci

bagi seseorang yang tinggal di dalam Kampu dan yang

tempat tinggal Praja di dalam Kampu itu diibaratkan seperti mesjid dan orang yang sedang
sjid itu adalah rumah Allah yang

ijadi Praja harus suci kai'enamen

haid tidak diizinkan masuk ke dalam Kampu, karena

harus dijaga kesuciannya dari hadas besar dan hadas kecil.^®

2. Meremhiin

me

syarakat ke Kampu, datang
untuk dikumpulkan menjadi satu bersama

i biasanya

ritual merembun
dari

maMerenibufi adalah upacara pengumpulan hasil bumi

dengan membawa berbagai barang bawaan

dengan buah-buahan yang memang sudah ada di dalam Kampu. Meretnbun in’

dilaksanakan setelah Asar sekitar jam 16.00 sebelum ritual memajang. Saat
dusun dan desa termasuk juga

dalam rangka
masyarakat berbondong-bondong datang dari berbagai

luar kecamatan (tamu undangan) hadir memeriahkan ritual merembun

mengumpulkan hasil pertanian untuk dikumpulkan ke dalam Kampu. Adap
syukur masyarakat terhadap apa y Z

makna dari

titual merembun adalah sebagai ungkapan bentuk rasa

didapatkan dari hasil pertanian.

3. Maos Majang umat

dibutuhkan

dan kesetaraan
Makna dari ritual nmnaja?ig adalah sebagai simbol persamaan

niaos tmjang yang

i merah,biru, kuning, dan
bahan-

manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam upacara

adalah kain kafan, Alquran, dan berbagai jenis waima baju seperti
merupakan

dibawa oleh tau lokak empat. Itu semuaputih yang masing-masing warna

bahan yang digunakan dalam inaos majang. diikat
langit-langit yang

makna yai^SKain kafan gunanya untuk dihamparkan di atas kepala 
atau

nilon, dalam bahasan Sesaitnya yaitu ngengelat. Pdengan tali

terkandung di dalam kain kafan yang berwarna putih melambangkan
berdakwah. Sedangkan

kesuci

diibaratkan

an yang
keempat

sebagai awan yang menaungi Nabi SAW saat

l okoh .A.gama sekaligus penghulu, wawancara 1 April 
iOl-l-
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warna yang dibawa oleh tau hkak empat tersebut masing-masing mempunyai makna antara

a. Benang biru dipasang oleh Mangku Bumi, Mangku Bumi memakai pakaian serba biru
yang melambangkan sikap mengayomi seluruh isi jagat raya, menyuburkaan tanaman,
melambangkan kemakmuran, ketentraman, memberikan makna kehidupan yang sejahtera
lahir dan batin (dunia dan akhirat), termasuk juga menunjukkan watak dan kepribadian
sahabat Nabi yang keempat, Sayyidina Ali r.a.. Posisi pemasangan benang biru ini di
sebelah barat laut.

b. Benang putih dipasang oleh penghulu memakai pakaian serba putih melambangkan

berdakwah. Warna

yang kedua, Umar bin al-

kesucian serta sebagai simbol awan yang meanungi Nabi SAW ketika
putih ini menunjukkan watak dan kepribadian sahabat Nabi

Khttab r.a. Posisi pemasangan benang biru ini di sebelah barat daya.
c. Benang merah dipasang oleh pemusungan (kepala desa) menggunakan

merah yang melambangkan keberanian. Wai'na merah ini

kepribadian sahabat Nabi yang pertama, Abu Bakar r.a. Posisi
ini di sebelah tenggara.

d. Benang kuning dipasang oleh Jintaka yang memanggil
melambangkan semua tanaman yang terhindar dari

pemasang

semua tokoh.

pakaian serba

nienunjukkan watak dan

an benang biru

Warna kuning
penyakit, di samping itu

Juga sebagai simbol

watak danunjukkan

melambangkan cahaya dari Allah SWT. Warna kuning dapat
penerang dan perekonomian yang mapan. Warna tuning men
kepribadian sahabat Nabi yang ketiga Utsman bin AfFan r.a. Posisi

pemasangannya di
sebelah timur laut.

4. Peresean (semetiaii)

Acara peresean merupakan acara hiburan pada malam hari
yang dimulai setelah shalat

jagoan

peresean

melaksanakan shalat lima

tetapi dalam

Isya atau sekitar jam 20.00 yang dibuka dengan jagoan wanita tun k
oaru kemudian i

pria. Presean ini bukan sekadar hiburan masyarakat Sesait akan

terkadung makna perjuangan masyarakat Sesait untuk dapat
waktu secara bergiliran saat raja Hindu menjajah waktu itu.
5. Beras dan Pakaian Adat

Dalam upacara perayaan Maulid Adat, beras dan ketan

ada, karena beras dan ketanlah yang digunakan membuat berbao- — •
jenis keperluan Maulid

tersebut, seperti jajan pangan, wajik, banget, jaje tujak {jaja tutu, Sesait). Banyak orang tahu

-■ Jumaliit, wawancara 1 April 2014
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bahwa beras dan pakaian adat hanyalah kebutuhan hidup yang bisa digunakan untuk

keperluan sehari-hari dan pakaian adat juga merupakan pakaian tradisi Sasak, akan tetapi

barang tersebut di sini meiliki arti penting, yaitu melambangkan kesucian, kepatuhan, dan
persatuan kaum perempuan, sedangkan sabuk imnjong bagi laki-laki melambangkan

adalah
persatuan kaum adam. Jadi inti dari pakaian adat laki-laki dan perempuan

melambangkan kepatuhan, kekompakan, dan persatuan kaum pria dan wanita.

Menurut Jumahit salah seorang narasumber mengatakan:

28

“orang Sesait jika dilihat dari segi pakaian dikatakan terpengaruh Budaya Hindm
itu memang benar, akan tetapi di sini antara orang Sesait dan orang Hm u
mempunyai perbedaan, perbedaannya terletak pada sapuk/bongot (ikat kepala).
orang Sasak berbentuk segi tiga yang melambangkan alif dan lam di bagi^^ teng
kepala, sedangkan bongot orang Hindu berbentuk kipas tangan {kepet, Sesait).

ia Hindu yang

elakukan ibadah.
Masyarakat Sesait menggunakan pakaian adat seperti Bali agar raja

menjajah pada waktu itu tidak mengetahui orang Islam sedang m
Maulid tersebut

tidak
Masyarakat menggunakan pakaian adat sepereti Bali tujuannya agar proses

berjalan dengan lancar, schingga orang Bali yang menjajah pada waktu itu
i Muhammmadmengetahui bahwa orang Islam sedang memperingati hari kelahiran nabi

SAW.

Setiap bentuk pelaksanaan Maulid Adat tetap menggunakan pakaian adat te
j  Vi 'H ikut serta dalam

dalam penyucian beras, ada salah seoarang perempuan yang sedang naia
i- pa(Ji tersebutritual bisok beras, maka hal tersebut berdampak pada pertanian seperti pan • . j

akan terkena penyakit abang (merah). Itulah sebabnya mengapa bagi yang ^
diizinkan cuci beras dan masuk Kampu karena Kampu itu diibaratkan seperti m j
sini Islam pertama kali masuk ke Sesait.^®

6. PayungAgung
Maulid Adat

kain diPayung Agung merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam
bundar lalu dipasangkan

di tengah pmtu
yang terbuat dari irisan bambu yang di atasnya berbentuk

atasnya hingga berbentuk seperti payung. Adapun sebab Payung Agung

dan kalau disentuh pasti dipukul karena tidak boleh disentuh sebab orang

Payung Agung itu adalah orang suci. Kenapa dikatakan Payung Agung, ^ ^ diadakan
lahir dari perut ibunya itu memakai kerudung berwarna putih, oleh sebab itu
Payung Agung, pergi dan pulang haji pun memakai kerudung putih.
dianut

menjaga

para orang tua.

Ibid.

Ibid.
165



KOMUWIKE, Vol. 6. No. 2, Desember 2014 : 153-168

Fungsi dari Payung Agung adalahsebagai bentuk pelindungan raja kepada rakyat
yang diagungkan rakyat. Adapun masyarakat memahami makna Payung Agung berbeda-
beda, sebagian masyarakat ada yang mengatakan sebagai pelebur dosa dan sebagian lagi
tidak percaya akan hal itu.

Salah seorang masyarakat yang diwawancarai mengatakan:

“masyarakat yang percaya atau meyakini akan Payung Agung sebagai pelebur dosa
sengaja menyentuh Payung Agung tersebut supaya dipukul oleh para Maulid dan
setelah dipukul, maka semua dosa yang pernah dilakukann itu terhapus Itulah
pemahaman sebagian masyarakat Sesait yang tidak percaya terhadap hd itu tidak
menyentuh payung tersebut karena syi’arhal tersebut tidaklah mungldn Bukan’hanva
orang yang percaya tntang Payung Agung sebagai pelebur dosa saia van-
menyentuhnya tetapi or^g y^g bandel juga sengaja menyentuh Payung A-un-
tersebut agar dipukul oleh para Maulid.’'3o ^ &

7. Dulang Nosik Aji

Dulang Nosik Aji adalah sebuah dtdang yang diisi dengan makanan
dicampur dengan garam 'semuanya tawar’ kemudian

yang tidak

yang menjadi wadahnya terbuat dari
kayu yang diadakan oleh Mangku jumlahnya tiga dulang ini dipungut dari Praja Maulid
Putra. Nosik Aji ini dibuat oleh para Praja Maulid putri untuk dinaikkan ke Mesjid Kuno
sebagai penutup dari semua acara. Dikatakan Nosik Aji karena dibungkus dengan kain kafan
supaya semua yang diletakkan dengan posisi berdiri tidak

dulang itu semuanya berdiri dan isinya lengkap.
tumbang, yang ada di dalam

Yang sering dimasak untuk dulang Nasik Aji ini adalah ni
Pisang, kambing, dan kerbau.

Jika kambing yang disembelih maka dipetiklah pisang sebagai penambah lauk. dan jika
kerbau yang disembelih maka tidak dicampur dengan apa-apa kar^n h u

t' y drena kerbau dagingnya
lebih banyak daripada kambing. Penyembelihan kambing atau kerbau ‘
1  • x>r Tj j-i 1 I 1 ^itentukan dengan
ban apa Maulid dUaksanakan dan jika Maulid itu diravakan kai*; c •

,  . ^ ^ ^ Kamis dan Jumat,
maka yang menjadi hewan kurbannya adalah kerbau, dan jika Maulid
dari ketiga hari itu, maka yang disembelih adalah kambing.

Kenapa hari Senin, Kamis, dan Jumat menyembelih kerbau?

Adat dirayakan selain

Karena ketiga hari itu
yang, dan ada pula

mempunyai fungsi yang paling besar; ada yang membawa hidup
membawa nyawa. Saat penyembelihan kerbau atau kambing di
dibuatkan lubang untuk mengubur darahnya. kenapa? Karena darah i
tidak boleh dimakan oleh manusia. Bukan hanya manusia

» ruh
dep

K

an Mesjid Kuno itu

u hukumnya haram,
tidak dapat memakan

darahnya, semut juga tidak bisa. Tujuan darah dikubur
«^Paya tidak diinjak oleh kaki

Asmudin.Wawancara 1 April 2014
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manusia. Setelah semua matang dan disatukan menjadi duhing aji barulah nasik aji dmaikkan

kemudian diawali dengan zikir dan ditutup dengan doa yangke Mesjid Kuno yang

kemudian dilanjutkan denga begibtmg

Adapun tiasik aji itu berkaitan dengan seluruh tubuh manusia yang melambnagkan
dan semuanya berdiri yang kemudiananggota badan sehingga diadakan berbagai

ditutup dengan kain putih. Dalam dulang 7iasik aji terdapat beberapa jenis makanan, seperti:

i, lauk pauk, dodol merah {pangan abang), dodol putih {pangan putek), ketupat,
nasi atau

warna

pisang, nasi,

bantal, ba7iget, dan lain-lain. Semua yang berdiri melambangkan tulang, didakan

ba7iget melambnagkan penghidupan, diadakan dodol merah melambangkan hati, didakan
dan diadakan lauk pauk melambangkan daging.dodol putih melambangkan sum-sum,

Empat macam makanan inilah yang membawa fungsi dalam dulang 7iasik aji
a dan semua

melambangkan
yang ada di dalam dulang ini tawar ‘tanpa garam’. Tidak ada garam

kebersihan semuanya bersih ibarat masih utuh. Fungsi dari 7iasik aji adalah sebagai upacara
penyelamatan Maulid dan sebagai penutup dari semua ritual.

E. Penutup
berikut ini: pertama;Berdasarkan kajian di atas, dapat ditarik point-point pen ting

Fungsi agama yang terdapat dalam Maulid Adat adalah sebagai media ui.luk menyampaikan
adalah sebagai medianilai-nilai dakwah, kedua; Fungsi sosial yang terdapat di dalamnya

untuk mempersatukan umat manusia. Di sini masyarakat dapat berinteraksi dengan sesa
satu dusun maupun dengan warga dari dusun atau desa lain, ketiga; Fungsi komui
yang terdapat di dalamnya adalah sebagai proses penyampaian atau

kepada segenap lapisan masyarakat, dan ke empat; Fungsi budaya yang terd p
dalamnya, 3^aitu sebagai ajang melestarikan tradisi nenek-moyang sehingga tidak p

penyebaran syiar Islam
di
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