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Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Muhammadiyah

Malang rnenyelenggarakan program khusus bagi mahasiswa

Australia untuk mempelajari Bahasa dan Budaya Indonesia

selama 1 (satu) semester.

Untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang Bahasa dan

Budaya Indonesia, maka mahasiswa Australia tersebut

dibawah ini :

N a m a

Warganegara

No. Paspor

MARGARET BRADY

Australia

K1628632

bermaksud mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL)

dengan topik penelitian " Upacara Adat yang Berhubungan

Dengan Anak" di dusun Sumber Brantas Desa Tulungrejo

Kecamatan Bumiaji sejak tanggal 5 Oktober s/d 5 Desem-

ber 2000.

Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan

izin dan fasilitas kepada mahasiswa tersebut.

Demikian atas bantuan dan perkenan Bapak kami ucapkan

terima kasih.
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Dengan ini kami beritahukan bahwa Universitas Muhammadiyali Malang leJnli
menjalin kerjasama dengan ACICIS (Australia Consortium For In Country
Indonesian Studies) Australia dalam suatu program belajar, maka bcrsama ini
kami hadapkan maliasiswa program ACICIS :

Nama : Margeret Yvonne Brady
No.Induk : 00250009

No.Paspor : K1628632
Judul Penelitian : Kebiasaan Orang Jawa Tiimir Dengan Meiiyamhitt

Kclaliiran Anak.

Untuk melaksanakan "Program Pengalaman Lapangan". Mahasiswa yani'
bersangkutan akan mengamati dan mewawancarai beberapa warga masyurakai
disekitar Desa Karang Widoro, Desa Kucur, Desa Sumber Sekar, dan Desa Petuiig
Sewu yang Bapak pimpin. Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon
kesediaaii Bapak memberikan ijin serta fasilitas yang ada kepada mahasiswa
tersebut Tujuan pengamatan dan wawancara adaiali dalam rangka
mempraktekkan Bahasa Indonesia dan mendalami kehidupan sosial, politik, dan
budaya masyarakat Indonesia

Demikian, permohonaii kami, atas bajituaji dan kerjasamaiiva kami ucapkan
terimalcasih.
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etua Program ACICIS
is Program ACICIS
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Kata Pengantar

Atas partisipasi dan peran aktif dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis lupakan,

dan penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini diperlukan bantuan

dan bimbingan mereka, maka studi lapangan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih antara lain kepada :

1. BapakDrs. H.A. Habib, M.A. Universitas Muhammadiyah, Malang.

2. Ibu Dra Frida, selakudosen pembimbing di Universitas Muhammadiyah, Malang.

3. Bapak Drs. Gerry Van Klinken dan Helene Van Klinken atas dukungan dan

saran-saran yang konstruktif.

4. Para responden di desa Tulungrejo Batu Kabupaten Malang, antara lain Ibu Sainem,

Ibu Widyawati dan Bapak Sukiai, Ibu Siti dan Bapak Junaedi atas segala

bantuannya dan secara khusus penulis banyak berterima kasih kepada Ibu Ida

Isyawati sekeluarga untuk semua informasi yang dijelaskan dengan penuh kesabaran

dan pengertian. Penulis banyak berterima kasih pula kepada semua orang khususnya

yang mengajak penulis untuk menyaksikan dan dapat partisipasi mengikuti setiap

upacara-upacara selamatan yang diadakan.

5. Para responden di desa Petung Sewu Kecamatan Dau Malang dan secara khusus

kepada bidan Ibu Dwi Astutik yangtelah memberikan bantuan untuk mempermudah

menemukan para responden yang cocok.

6. Keluarga angkat penulis di Sengkaling yaitu Mas Sugeng, Mbak Mutmainah dan Ibu

Hartatik atas persahabatan, dukungan dan kesabarannya membantu penulis dalam

menterjemahkan bahasa Jawa.

7. Bapak Drs.R.M.Soerjoningprodjo untuk mengoreksikan laporan ini sebelum dicetak

dan memberikan dorongan moril dan beberapa informasi khususnya kebudayaan

Jawa.

8. Keluarga dan sahabat lama di Australia yang terus mendudukung penulis baik secara

moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik .



Namun penulis sangat menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempuma dan mungkin

kurang lengkap maka dalam kesempatan ini perlu kritik dari semua pihak guna

menyempurnakan penelitian ini di-masa mendatang.

Semoga laporan ini akan bermanfaat untuk masyarakat dan mahasiswa yang

tertarik atas upaya pelestarian kebudayaan Jawa, khususnya yang berkait dengan

upacara-upacara selamatan tersebut dan agar tetap dapat diselenggarakan selama-

lamanya, seperti halnya yangterjadi di kedua desa tersebut.

Malang, Desember2000

Penulis,

MAGGIE BRADY
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ABSTRAKSI

Betapa beruntungnya anak-anak yang lahir di Jawa Timur! Di negara dimana

perkawinan adalah universal, kelahiran anak-anak sangat didambakan orang tua. Mulai

dari bulan ke-tiga kehamilan sampai paling tidak berusia satu tahun, upacara-upacara

diselenggarakan dengan usaha untuk melindungi si janin yang di kandungan sampai si

anak lahir, Selanjutnya upacara-upacara selamatan dilakukan pada tahap-tahap penting

padatahun pertama kehidupannya.

Saat tinggal di Yogyakarta selama enam bulan pada tahun 2000 ini, salah satu

orang perempuan di rumah dimana saya tinggal melahirkan anak laki-laki. Saya sempat

ikut upacara Tingkepan saat dia hamil tujuh bulan, dan banyak kegiatan serta kebiasaan

adat lain terkait dengan kelahiran dan perawatan si bayi yang pernah saya saksikan.

Keadaan sama sekali berbeda dari yang sudah saya alami mengenai persalinan di

Australia. Yang khususnya terkesan bagi saya ialah kebiasaan dan keyakinan akan ari-ari

si bayi. Saya menjadi terkesan melihat bapaknya menyalakan sebuah lilin setiap sore

harinya lalu melindungi itu dari ancaman binatang dan hujan dengan sebuah kurungan

selama tiga puluh lima hari. Kepercayaan atas si ari-ari yang bersaudara dan berteman

dengan sibayi mengandung makna yang sangat mendalam buat semua anggota keluarga

ini. Lagi pula, keyakinan bahwa lengan dan kaki si bayi tidak akan tumbuh lurus kalau

tidak dibungkus selama beberapa bulan. Tambahan pula, kaca, gunting dan daun sirih

yang ditaruh di tempat tidur si bayi. Itulah sebabnya topik ini saya pilih.

Tujuan studi lapangan ini termasuk menginvestigasi upacara-upacara selamatan

pada masakehamilan dan sesudah kelahiran yang diselenggarakan di Jawa Timur dewasa

ini. Saya ingin tahu bagaimana tataan acara-acara tersebut dilakukan, alasan-alasan

untuk pelaksanaanya, peran dukun bayi, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat dalam

menyambut anak. Bahkan saya tertarik atas seberapa besar faktor-faktor seperti tingkat

pendidikan, agama, keadaan keuangan keluarga dalam era 'krismon' ini mempengaruhi



pelaksanaan upacara selamatan. Oleh karena itu ke dua desa yang telah saya pilih untuk

penelitian ini, sama sekali lain.

Selama bulan Oktober, 2000 saya tinggal di desa Tulungrejo, dusun Sumber

Brantas, Kecamatan Bumiaji, kota Batu, kodya Malang yang terletak di pegunungan 40

kilometer dari Malang. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau buruh

tani. Tidak ada pengangguran. Oleh karena itu ada banyak pendatang yang mencari

nafkah di sana. Hasil pertanian termasuk kool, wortel, bawang merah dan bawang putih.

Ada satu mesjid dan empat musholla. Kebanyakan penduduknya menganut agama Islam

dan sebagian besar anak mereka bersekolah di satu dari dua pesantren yang ada. Anak

perempuan berjilbab, mayoritas beraliran NU maka penganutnya tidak dilarang

melakukan selamatan, menyajikan sesajen atau membakar kemenyan. Ada minoritas

yangberagama Hindu dan Kristen Katolik dan yang lain berkepercayaan aliran Kejawen.

Dariyangberagama Islamada yangbelajardan dipengaruhi IlmuKejawen.

Setelah selesai penelitian di Tulungrejo saya tertarik untuk membandingkan desa

yang cukup kaya ini dimana kebanyakan orang beragama Islam santri, dengan sebuah

desa yang relatif miskin dimana kebanyakan warganya beragama Islam. Kejawen.

Tujuannya, untuk mengetahui apakah ada persamaan-persamaan dan perbedaan-

perbedaan di antara maknanya dan pelaksanaaan upacara-upacara selamatan kehamilan

dan kelahiran yang dilaksanakan di sana.

Selama 3 minggu pada bulan November 2000 saya sering ke desa Petung Sewu,

dusun Petung Sewu, kecamatan Dau, kodya Malang. Penduduknya 2.958 jiwa dengan

65% orang bekerja sebagai petani, pedagang, buruh tani dan pensiunan. Kebanyakan

penduduknya mempunyai latar belakang pendidikan sekolah dasar dengan minoritas

tamat S.L.T.P. 95% menganut agama Islam beraliran Islam Kejawen. Hasil petaniannya

antara lain terdiri atas jagung dan sayur-sayuran lain.



Metode untuk pengumpulan data sebagai berikut:

i) membaca buku-buku mengenai kebudayaan dan upacara selamatan yang terkait

dengan kehamilan dan kelahiran di Jawa. Pada awalnya, tujuan tersebut

merupakan masalah karena buku-buku yang relevan tidak dapat saya temukan.

ii) berbicara dan mengadakan warancara secara informal pada orang Jawa sebanyak

mungkin untuk memperoleh latar belakang mengenai topik itu sebelum kuesioner

saya tulis dan bagikan pada para responden. Misalnya, kaum tetangga, beberapa

sopir taksi, beberapa penumpang di angkutan dan kaum ibu di sekolah dasar.

iii) melakukan observasi secara langsung di lapangan dengan menyaksikan sejumlah

sebelas upacara selamatan baik di Tulungrejo maupun di Petung Sewu.

iv) sistem wawancara baik terarah maupun tidak terarah. Biasanya

mengkombinasikan kedua-duanya karena banyak informasi yang relevan lebih

mudah diperoleh dengan berbicara secara informal dan santai.

v) Para informan di Tulungrejo dan Petung Sewu termasuk: kaum ibu (dan

suaminya) yang sedang hamil, kaum ibu dan bapak yang sudah punya anak, kaum

muda yang belum punya anak, kelompok orang yang masih muda dan yang sudah

lansia serta beberapa orang yang setelah keguguran kandungan, kelompok lelaki

yang dianggap berilmu Kejawen tinggi, lima dukun bayi dan dua bidan.

vi) Saat mewawancarai ke dua dukun bayi di Petung Sewu, saya diantar seorang

Jawa untuk menterjemahkan karena saya belum berbahasa Jawa dan bahasa

Indonesia ke dua dukun bayi kurang.

PENDAHULUAN

Orang Jawa berkepercayaan bahwa setiap tahap dalam siklus hidup penuh dengan

calon bahaya. Oleh karena itu untuk menghindari kemalangan dan bala pada waktu



peralihan ini mereka melaksanakan upacara-upacara selamatan, mematuhi pantangan-

pantangan, menyajikan sesajen seperti makanan tertentu, bunga dan kemenyan,

mengucapkan mantera serta doa kepada mahluk-mahluk halus, arwah-arwah nenek

moyang dan Tuhan.

Mereka berkepercayaan bahwa alam dapat dibagi dua. Yaitu, alam nyata dan alam

yangtidak nyata. Alam nyatadapat dibagikan lebihjauh lagi sampai:

alam besar atau makrokosmos atau dunia.

alam kecil atau mikrokosmos yang mewakili manusia.

Alam yang tidak nyata itu didiami mahluk-mahluk halus seperti arwah para nenek

moyang dan roh-roh yang baik maupun jahat. Roh-roh baik yang mendiami kuburan dan

rumah leluhur, dapat mendatangkan kebahagiaan dan keuntungan sedangkan bala atau

musibah dapat diakibatkan roh-roh jahat.. Roh-roh jahat ini mendiami sungai, batu,

pohon beringin yang kuno, batu, ladang atau pertigaan jalan dan berasal dari jiwa orang

yang meninggal dunia secara buruk, misalnya bunuh diri. Kalau roh-roh jahat sesajennya

dipenuhi, mereka tidak akan mengganggu atau menggoda manusia dengan berbuat jahat.

Kepercayaan atas animisme begitu merupakan peninggalan dari zaman praHindu Jawa.

Selamatan mengacu makanan yang disajikan dan didoai sebelum dimakan bersama

dengan tetangga dan sanak saudara. Selanjutnya setelah selesai makan, yang sisa dibagi,
dibungkus dan dibawa pulang. Selamatan yang diselenggarakan pada masa kehamilan

mempunyai dua tujuan. Yaitu, memohon agar calon ibu akan dilindungi dari gangguan

apa pun sehingga si janin yang dikandung akan lahir lancar dan selamat. Yang

dilaksanakan sesudah kelahiran berfungsi sebagai wahana untuk mensyukuri kedatangan

si bayi yang sehat, meminta perlindungan si bayi agar jalannya hidup serta harapan-
harapan orangtua akan masa depan si bayi akan tercapai. Segala selamatan bertujuan

menghubungkan kedua alam yang ada dengan berusaha tetap melestarikan keseimbangan

dan keselarasan supaya perasaan selamet akan dicapai manusia. Fungsi-fungsi lain
termasuk:



• menghormati, meminta pertolongan, dan mempersilahkan arwah nenek moyang

untuk menikmati yang disajikan.

• bersyukur kepada Tuhan, arwah para nenek moyang bahwa si bayi lahir sehat

• melestarikan upacara adat

• menciptakan perasaan persatuan dan persamaan antara berbagai lapisan

masyarakat

Rangkaian upacara selamatan diwariskan nenek moyang dan pada umumnya tetap

dilaksanakan sekarang ini. Rincian acara, sesajen dan kenduri sesuai dengan adat termuat

dalam buku Primbon tetapi menurut kebanyakan responden, jarang dipakai dewasa ini.

Ada kecenderungan dewasa ini untuk upacara-upacara selamatan disederhanakan atau

digabung. Alasannya, untuk menghemat biaya dan ongkos, waktu dan tenaga. Walaupun

beberapa acara dalam selamatan kelewatan, di kedua desa ini semua selamatan masih

dilakukan.

Sesajen berupabunga, makanan atau barang-barang yangdisajikan untuk mahluk-

mahluk halus. Ada yang selalu tersedia untuk kenikmatan arwah para nenek moyang

yang dapat dipersilahkan dengan membakar kemenyan. Ada juga yang bertujuan

meminta kepada danyang (penguasa tempat-tempat yang didiami roh-roh halus) agar

tidak akan terjadi gangguan.

Kenduri ialahmakanan ritual yang disajikan sebagai sesajen untuk selamatan. Ada

makanan yang selalu dikendurikan pada semua selamatan dan makanan lain yang hanya

disajikan sesuai dengan selamatan macam-macam. Semua makanan bersimbolis dan

tidak ada yang disajikan secara sembarang. Informasi akan makanan yang bermakna ini

turun temurun dari nenek moyang. Misalnya, ada empat macam jenang (bubur) yang

berlambang;

jenangmerah melambangkan si janin dikandungan berasal dari orangtua ibu.

jenangputih si janin berasal dari orangtuabapak.

jenang merah-putih mewakili kedua asalnya setelah menjadi satu.



jenang blowok (bersifat licin) yang hanya disajikan sebelum kelahiran melambangkan

saluran orangtua ibu. Disajikan dengan harapan kelahiran akan lancar.

Pantangan mengacu pola laku yang harus dipatuhi calon ibu serta suaminya agar

menghindari gangguan saat hamil maupun menjaminkan kelahiran yang selamat dan

lancar. Kalau tidak dipatuhi ada keyakinan si bayi akan bersifat yang kurang baik.

Misalnya, calon ibu dilarang makan di kamar tidur supaya dia tidak akan tertidur saat

melahirkan.

Di ke dua desa, si ari-ari dianggap bermakna dan mendalam oleh semua responden

yang beragama apapun. Disebut saudara atau teman si bayi kebiasaan serta kepercayaan

mengenai si ari-ari macam-macam. Ditanam dalam gendok ditumpangi barang-barang

yang bersimbolis melambangkan harapan-harapan orang tuanya untuk hari kemudian si

bayi. Tempat dan dalamnya penanaman (sampai siku bapak) dan cara perlakuannya

tergantung atas jenis kelamin si bayi. Dikurungi agar tidak diganggu binatang, sebuah

iampu harus terus menyala sebagai penerangan sampai selamatan Sepasaran (si bayi

berusia tiga puluh lima hari).

Tanggal, hari dan waktu selamatan masa kehamilan diselenggarakan, dipilih

sesuai dengan pasaranJawa dan yang sesudah kelahiran tersebut menurut tanggal sesuai

dengan Weton (kelahiran) si bayi. Kaum lelaki menghadiri selamatan yang berlangsung

pada sorehari dan padapagi atau siang hari yang hadirmerupakan kaum perempuan dan

anak-anak. Doa-doa Islam dipimpin oleh seorang lelaki atau seorang kyai dan adapun

untuk acara dan mantera dilakukan oleh dukun bayi.

Upacara selamatan yang sejak zaman dulu sampai sekarang ini yang tetap

diselenggarakan di Tulungrejo dan Petung Sewu sebagai berikut. Menurut pemikiran

Kejawen setiap tahap bermakna mendalam.



Telonan (3 bulan dikandung)

Tingkepan (7 bulan dikandung)

Blowokan (9 bulan dikandung). Selamatan ini tidak pernah dilakukan di

Tulungrejo tetapi diselenggarakan di Petung Sewu.

Kelahiran

Brokohan (Berusia I hari)

Sepasaran (Saat tali pusar lepas, biasanya 5-10 hari)

Selapan (Berusia 35 hari)

Neloni (Berusia 3 bulan)

Mitoni (Berusia 7 bulan)

Ada legenda mengenai asalnya upacara Tingkepan. Ceritanya begini:

Konon asal Tingkepan mulai pada tahun 831. Pada saat itu sepasang suami isteri

bernama Sadiya dan Niken Satingkeb sudah menikah selama dua puluh lima tahun, tetapi

dari sembilan belas anak yang lahir tidak seorang anak pun dapat bertahan hidup. Karena

mendambakan anak, mereka bersemedi dan memanjat doa di jurang-jurang keramat.

Munculnya dewa yang menasehati mereka untuk mendekati dan menceritakan

masalahnya kepada Sang Prabu Jayapurusa. Dia beriba-hati maka memberikan beberapa

syarat yang harus dipatuhi supaya anak yang akan dilahirkan isterinya dapat bertahan

hidup.



Syarat-syaratnya:

• Setiap hari Sabtu dan Rabu, isteri harus mandi di sungai dengan memakai gayung

tempurung. Setelah selesai, pakaiannya harus diganti.

• Suaminya disuruh memakai ikat pinggang terbuat dari daun tebu.

• Sebuah kelapa yangbergambar SangHyang Wisnu dan Dewi Sri (dewa panen Jawa)

harus dimasukkan dan dijatuhkansarungisterinya.

• Bapak dilarang membunuh binatang yang masih hidup.

Permohonan dikabulkan dan dalam jangka dua belas tahun isterinya melahirkan dua

puluh anak! (Pranoto, E. 'Posmo' November 2000)

BAB1:TULUNGREJO

Kebanyakan responden menyatakan bahwa upacara-upacara selamatan masa

kehamilan dan sesudah kelahiran yang tetap dilakukan di sini mempunyai acara yang

hampir sama dengan yang dilakukan zaman dulu. Mayoritas responden menganggap

selamatan sangat penting sekali. Alasan-alasan mereka untuk menyelenggarakan

selamatan ini terdiri atas :

'karena tradisi','adat Jawa','diharapkan', 'biar terhindar bala', 'biar tidak ada

gangguan', 'orang Jawa harus menghormati adat Jawa', 'menjiwai Kejawenannya'.

Semua selamatan dianggap sepenting yang lain dan seandainya selamatan tidak

dapat dilakukan mereka akan merasa :

'sakithati', 'kurangenak','perasaan tidakseorang Jawa', 'susah lahir', 'merasa

punyahutang'.

Ada minoritas yang masih muda, berpendidikan tamat SMA* tetapi belum punya

anak. Mereka bermaksud melakukan semua selamatan ketika mereka punya anak dengan

alasan : 'hanya untuk membahagiakan orang tua atau mertua saja'. Ada responden lain

yang beragama Islam dan berpendidikan tinggi (lulus universitas) dan walaupun dia tidak



berkepercayaan untuk mengadakan selamatan. Brokohan diselenggarakannya untuk

menghormati mertuanya saja. Sebagian besar orangtua yang relatif muda (dibawah 30

tahun) mengakui penghayatan mengenai pilihan tanggal yang baik untuk

menyelenggarakan selamatan kurang. Oleh karena itu mereka mengandalkan nasehat

neneknya dan kakeknya atau dukun bayi. Biasanya baik istri maupun suami beranggapan

merekaberdua memahami rincian rangkaian acara selamatan.

Ada banyak ibu dan bapak yang menganggap kalau pantangan saat hamil tidak

dipatuhi, pasti akan terjadinya kelainan persalinan atau tindak-tanduk anaknya akan

kurang baik. Yang lain mematuhi pantangan tersebut karena tradisi tetapi mengakui

mereka tidak sungguh-sungguh percaya atas hasilnya.

Kebanyakan ibu melahirkan di rumah sakit (Batu, Malang) atau tempat praktek

bidan (Jungo, Punten) karena 'gengsi', 'fasilitasnya lebih canggih', 'takut kalau ada

masalah melahirkan di rumah waktu ditolong dukun bayi'. Fasilitas dan pelayanan di

puskesmas kurang untuk melayani proses melahirkan.

Peran ke tiga dukun bayi masih ditonjolkan di desa ini, dengan dua dari ke tiga di

antara mereka menolong persalinan karena kursus kebidanan telah mereka ambil. Kursus

tersebut yang dilakukan bidan negeri di puskesmas sebulan sekali gratis dan wajib selama

mereka menolong persalinan. Peran-peran mereka yang lain terdiri atas memimpin acara

selamatan, memijat, memandikan dan melakukan gebjak terhadap si bayi. Kebanyakan

ibu yang dirawat bidan atau dokter, juga dipijat dukun bayi saat hamil. Bayinya

dimandikan dan dipijat oleh dukun bayi sampai Selapan. (berusia tiga puluh lima hari).

Walaupun kebanyakan responden menyatakan kemenyan sering dibakar untuk

memanggil arwah para nenek moyang, di semua upacara selamatan yang saya ikuti,

kemenyannya tidak dipakai. Biasanya besarnya selamatan tergantung atas keadaan

keuangan keluarga masing-masing. Makanan yang dikendurikan sesuai dengan adat-

istiadat. Yang paling penting, selamatan diselenggarakan. Tetapi kalau keluarga kurang



mampu melengkapi selamatan sesuai dengan adat atau yang diharapkan, mereka

beranggapan para tetangga akan maklum. Tambahan pula ada beberapa selamatan yang

dapat ditunda sampai mereka mampu. Umpamanya Mitoni sering ditunda karena

perlengkapannya mahal.

BAB 2: PETUNGSEWU

Ada beberapa upacara selamatan yang mempunyai dua tahap, yaitu kenduri yang

disajikan di rumah sedangkan acara-acara yang melibatkan kaum ibu dan anak sering

masih diselenggarakan di tepi sungai. Misalnya, si bayi dimandikan di sungai pada semua

upacara dari Selapanan sampai Mitoni.

Semua responden menyatakan pelaksanakan upacara-upacara selamatan pada masa

kehamilan dan kelahiran sangat penting dan harus dilakukan dengan alasan-alasan

berikut:

'agar terhindar bala', 'biar selamat', 'karena adat / tradisi Jawa', 'selalu dilakukan nenek

moyang'.

Besamya selamatan tergantung atas keadaan keuangan dan ada kecenderungan

untuk menyederhanakan selamatan dengan alasan menghemat biaya. Seperti di

Tulungrejo, semakin kaya keluarga, semakin besar selamatan. Khususnya dengan hal

Mitoni. Kalau sebuah keluarga di sini 'punya atau mampu', si bayi ditemani ke sungai

dengan band dan penyanyi. Mereka beranggapan tidak penting kalau selamatan tidak

dirayakan besar-besaran asal selamatan dilakukan. Kalau tidak dapat dilaksanakan,

mereka akan merasa : 'kurang enak', 'pasti akan mendapat bala', 'tidak mendapat

selamat'. Upacara dapat ditunda karena macam-macam alasan seperti misalnya, Mitoni

dapat ditunda sehingga keluarga mampu melakukan upacara selamatan sesuai dengan

adat, sampai si anak berusia sepuluh tahun. Meski upacara yang dilakukan kecil saja, itu

harus dilakukan untukmenandai hal si anaksetelah berusiatujuhbulan.



Dewasa ini ada kecenderungan untuk menggabungkan beberapa selamatan,

khususnya saat ibu hamil Sering Neloni digabungkan dengan Mitoni atau ke dua tersebut

digabungkan dengan Blowokan agar ke tiga selamatan dilaksanakan sekaligus dengan

alasan menghemat biaya. Dalam hal begitu, makanan dan sesajen yang bermakna dan

bersimbolis dari semua selamatan yang asli, disajikan. Misalnya, seandainya Mitoni dan

Blowokan digabungkan, jenang blowok selalu akan tersedia.

Di sini kemenyan selalu dibakar sebagai sesajen untuk memanggil arwah para

nenek moyang dengan harapan mereka akan datang untuk menikmati yang disajikan

maupun untuk memintaagar dilindungi dari gangguan para rohyang mauberbuat jahat.

Selain dari dua dukun bayi yang memimpin upacara ada sesepuh yang

berpengalaman lama dengan memimpin segala macam upacara yang adadi PetungSewu.

Dia melakukan gebyak dan segala acara yang biasanya dilakukan dukun bayi di

Tulungrejo. Ke dua dukun bayi setelah mengambil kursus kebidanan maka diizinkan

menolong persalinan. Di sini tingkat kerjasama antara bidan serta ke dua dukun bayi,

sangat tinggi. Separuh responden lebih suka melahirkan di rumah ditolong dukun bayi

dan yang lain di tempat praktek bidan. Di antara beberapa ibu-ibu yang melahirkan di

rumah sakit di Batu, beralasan ada kelainan kelahiran. Kalau calon ibu punya kartu

G.P.S. (100% miskin) segala pelayanan di tempat praktek bidan gratis dengan usaha

untuk mendorong kaum ibu melahirkan ditolong seorang profesional daripada di rumah

dengan dukun bayi.

Kepercayaan dan kebiasaan terkait dengan ari-ari hampir sama dengan yang di

Tulungrejo, tetapi sebelum sang bapak menanam si ari-ari, ia harus menghisap sebatang

rokok. Setelah selesai ujung rokok ini harus dimasukkan dalam gendok bersama dengan

ari-ari serta barang-barang biasa, dengan harapan si bayi akan cerdas. Lagi pula, bapak

tidak boleh berkedip mata waktu menanam si ari-ari atau si bayi akan buta.



Ada banyak pantangan yang sama di ke dua desa, tetapi di Petung Sewu, bapak

dilarang mematikan sebatang rokok saat istrinya hamil. Sehabis dihisap, rokok harus

dibuang saat masih hidupagar tidakakan terjadi kelainan kelahiran.

KESIMPULAN

Salah satu kenyataan yang sangat menonjol muncul dalam penelitian ini adalah

kebanggaan masyarakat Tulungrejo dan Petung Sewu akan nilai-nilai dan adat istiadat

yang diwariskan nenek-moyang mereka, Mereka memegang teguh atas kebutuhan tetap

melestarikan dan menyelenggarakan segala upacara selamatan pada masa kehamilan dan

kelahiran.

Walaupun dewasa ini ada kecenderungan untuk menyederhanakan dan

menggabungkan beberapa upacara selamatan, tetapi tujuannya tidak dikurangi.

Alasannya, untuk menghemat biaya supaya kebutuhan keluarga segera dapat dipenuhi.

Tidak ada selamatan yang terlewatkan melainkan Netoni yang dilaksanakan setiap tiga

puluh lima hari untuk merayakan hari Weton, tidak pemah ada di Petung Sewu serta

jarang dilakukan di Tulungrejo.

Kepercayaan atas mahluk-mahluk yang mendiami alam dikodrati sebagai sesuatu

hal yang sanggup mendatangkan kebahagiaan atau bencana, mengakibatkan warga-warga

di ke dua desa untuk mempertahankan pelaksanaan selamatan, pemberian mantera dan

sesajen serta mematuhi pantangan-pantangan tertentu. Selain daripada itu masyarakat

berkepercayaan memperlakukan selamatan yang berperan menghubungkan alam tidak

nyata dengan alam nyata. Dengan cara ini mereka berusaha menciptakan keseimbangan

di antara ke dua alam tersebut untuk mencapai keadaan selamet (selamat). Arwah para

nenek moyang sangat dihormati dan diminta untuk memberi pertolongan dan

perlindungan dari kekuatan-kekuatan yangjahat.



Pengaruh pendidikan dan modernisasi atas perubahan-perubahan yang ada dalam

rangkaian dan acara di upacara-upacara selamatan ini hanya sedikit saja. Namun faktor-

faktor tersebut mempengaruhi pilihan para calon ibu di Tulungrejo akan tempat di mana

mereka melahirkan. Kebanyakan melahirkan di rumah sakit atau tempat praktek bidan,

maka peran dukun bayi sebagai penolong persalingan dikurangi. Di Petung Sewu, lain.

Separuh responden masih lebih suka melahirkan di rumah ditolong dukun bayi. Dukun

bayi peranannya tetap menonjol di ke dua desa sebagai pemimpin upacara selamatan dan

sebagai sumber informasi mengenai adat-istiadat dan kapan waktu yang tepat untuk

selamatan seharusnya dilakukan. Selain dari itu mereka memijat calon ibu, memijat,

memandikan serta melakukan gebjak pada si bayi. Walaupun kebanyakan calon ibu di

Tulungrejo dirawat seorang profesional, mereka semua mengandalkan atas peranan

dukun bayi juga. Persepsi masyarakat di ke dua desa beranggapan si ari-ari merupakan

saudara dan teman sepanjang umur. Walaupun ada sedikit perbedaan setempat dengan

kebiasaan dan kepercayaan atas penanaman si ari-ari, akan tetapi semua keyakinan akan

hal itu sama.

Semua upacara selamatan yang sempat saya ikuti dilakukan dalam suasana penuh

kebahagiaan dan berjalansecara hikmad tanpa mengurangi nilai ritual



PENDAHULUAN

Suku Jawa setelah didefinisikan Herusatoto sebagai 'orang yang secara turun-

temurun menggunakan bahasa Jawa dengan ragam dialek dalam kehidupan sehari-hari

dan bertempat tinggal di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur serta mereka yang berasal

dari daerah tersebut' (Herusatoto, B. 2000:37).

Zaman kuno suku Jawa berkepercayaan animisme maka mereka berkeyakinan ada

mahluk-mahluk halus yang menguasai segala-galanya. Masa Hindu menambah

kepercayaan atas dewa-dewa yang menguasai alam semesta. Kepercayaan kepada

TuhanYang Masa Esa dimulai saat agama Budha, Islam dan Kristen masuk pulau Jawa.

Pada awalnya kebudayaan Hindu mempengaruhi alam istana di Jawa Tengah dalam abad

ke sembilan sampai abad ke dua belas dan diserap masyarakat Jawa Timur dalam abad ke

dua belas sampai abad ke lima belas saat kerajaan Majapahit roboh. Pengaruh Hindu jauh

lebih kuat di pedalaman dan di pegunungan daripada di daerah pesisir maka kedatangan

Islam lebih cepat diadopsikan pada penduduk di pesisir. Masyarakat di pedalaman Jawa

Timur setelah menerima agama Islam tetap memegang unsur-unsur adat animisme dan

Hindu. Hasilnya sinkretisme ini menjadi Islam Kejawen. (Herusatoto,B : hal 37-53).

Tafsiran Magnis Suseno : 'Agama-agama impor diresapi oleh kebudayaan Jawa sampai

menjadiungkapan identitas Jawa sendiri'. (Magnis Suseno,F.1984:)

Apakah itu Kejawen? Kejawen didefinisikan Kamus Besar sebagai 'segala yang

berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa' (hal 456) dan 'kebatinan berkait dengan

pandangan orang Jawa mengenai alam semesta' atau 'ilmu pengetahuan mengenai Jawa'

oleh Echols dan Shadilly. (Echols dan Shadilly, 1989 : 271). Menurut Mulder, corang-

orang yang memelihara warisan budaya Jawa secara mendalam yang dapat dianggap

sebagai Kejawen' yaitu 'orang-orang yang tahu semuanya mempunyai makna dan berarti

untuk mengerti kehidupan seseorang.' (Mulder,N. 1985 : 19)



Menurut penulis, filsafat hidup dan pandangan alam semesta orang Jawa jauh

terlalu luas, rumit dan mendalam untuk dibahas secara panjang lebar dalam rangkaian

tujuan maupun batasan rnakalah ini. Walaupun harus diakui tidak ada ckhas tipe' orang

Jawa, pada umumnya menurut bacaan belakang maupun pembicaraan dengan banyak

orang Jawa, pandangan Kejawen dalam pengertian penulis sebagai berikut:

• Alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu alam gaib yang tidak terlihat dan alam lahir,

yaitu yang nyata. Selanjutnya, alam lahir dapat dibagi lagi dan termasuk :

i. Alambesar, yaitu makrokosmos, alam semesta, jagad gede atau DUNIA.

ii. Alam kecil, yaitumikrokosmos, jagad cilikatau MANUSIA.

• Berkepercayaan atas Tuhan yang 'ditempatkan sebagai sesembahan yang paling

tinggi bagi manusia' (Sujamto 11992 :49) tetapi tidak dapat digambarkan.

• Menghormati nenek moyang.

• Berkeyakinan akan kekuatan-kekuatan yang berada dalam alam adikodrati dapat

dikontrol dengan melakukan selamatan dan memberi sesajen.

• Kesatuan maupun keseimbangan antara alam nyata dan alam tidak nyata dapat

dilestarikankalau yang akan mengganggu keselarasan dapat dicegah.

• Ilmu kebatinan yang bertujuan mencapai kesempurnaan hidup berasal dari manusia

sendiri.

Kebanyakan orang Jawa yang menganut agama Islam, sering dibedakan ahli antropologis

dan penulis lain dalam dua kelompok, Islam santri dan Islam Kejawen. Menurut definisi

mereka orang yang dianggap Islam santri taat beragama dan mencoba hidup baik, soleh

maupun murni. Yaitu, berpuasa pada bulan puasa, bercita-cita naik Haji, bersembahyang

sehari lima kali dan mau berzakat. Di sisi lain definisi umum mengenai orang yang

menganut Islam Kejawen itu, tidak berpuasa, tidak bercita-cita naik Haji, tidak

bersembahyang sehari lima kali atau berzakat.



Tetapi, menurut banyak responden di Tulungrejo, orang Islam Kejawen merupakan

orang Jawa asli yang beragama Islam saja. Mereka tidak soleh tetapi masih orang Islam.

Kejawen sama sekali bukan agama melainkan kepercayaan atau aliran pemikiran serta

pemahaman.

Terkait dengan masa kehamilan, mereka berkeyakinan bahwa perbedaan di antara orang

Islam santri dan orang Islam Kejawen berdasarkan atas tingkat penghayatan akan tahap-

tahap kehamilan. Menurut mereka orang Islam Kejawen. lebih mengerti maksud semua

tahap tersebut sedangkan penghayatan orang Islam santri kurang. Menurut pandangan

Kejawen makna upacara-upacara selamatan kehamilan dan sesudah kelahiran yang

diselenggarakan di Tulungrejo dan PetungSewusebagaiberikut.

Neloni dilaksanakan apabila usia kehamilan seorang berusia tiga bulan untuk

memperingati ke tiga warna Adam, Muhammad dan Allah setelah memasuki aura si bayi

yang dikandung. Selamatan Neloni bertujuan untuk memohon janin akan lahir dalam

kondisi sehat maupun kelahiran akan mudah dan lancar.

Tingkepan : Selamatan Tingkepan ialah selamatan usia kandungan genap tujuh bulan

untuk memperingati hal bahwa Bumi Tujuh dan Langit Tujuh sudah terbentuk di bayi

serta lengkap semua. Bumi Tujuh yang berarti rambut, kulit, daging, otot, tulang, sumsum

dan darah juga disebut badan jasmanL Ke tujuh perasaan atau badan rohani disebut

Langit Tujuh dan termasuk kemauan, niat, tekad, budi, urip dan hidup. Maksudnya

tindakan yang dilaksanakan agar janin tidak akan kena keguguran, dapat lahir dengan
lancar maupun memenuhi harapan-harapan orangtuanya.

Blowokan dilakukan di Petung Sewu saat calon ibu hamil sembilan bulan akan tetapi
hal itu tidakpernah ada di Tulungrejo.

Setelah kelahiran, si bayi tidak boleh dipegang dokter, bidan, dukun bayi atau seorang

pun sehingga tali pusar dipotong karena si bayi masih dalam kondisi suci. Ketika tali

pusar dipotong, ke empat sari (air, bumi, api dan udara) masuk lewat tali pusar ini.



Brokohan dilaksanakan saat si bayi berusia satu hari untuk memperingati kandungan

dan menyukuri kelahiran jabang bayi yang sehat.

Sepasaran : Upacara selamatan ini berlangsung pada hari tali pusar si bayi lepas di

antara hari ke-lima sampai hari ke-sepuluh sesudah kelahiran. Selamatan ini dilakukan

untuk memperingati si bayi setelah punya panca indera dan bersyukur si bayi telah lahir

dalam kondisi sehat. Tetapi tepat pada saat hari tali pusar itu lepas, hari itu selalu

dianggap hari naas (sial) selama-lamanya dan sebaiknya orang tidak jalan jauh dari

rumah atau resiko tinggi terjadinya musibah.

Selapan dilakukan saat bayi berumur tiga puluh lima hari untuk memperingati hal

bahwa Bumi Tujuh dan Langit Tujuh telah bergabung menjadi satu dengan panca indera.

Telonan : saat bayi berusia tiga atau empat bulan memperingati hal yang sama dengan

selamatan Neloni yaitu ketiga warna dari Adam, Muhammad dan Allah setelah memasuki

aura si bayi.

Mitoni : memperingati baik badan rohani maupun badan jasmani si bayi yang berusia

tujuh atau delapan bulan.

Netoni : memperingati hari Weton (lahir) si bayi dan dirayakan setiap tiga puluh hari

selama-lamanya

Hampir semua responden menyatakan bahwa Islam Kejawen dipengaruhi ajaran-

ajaran Islam. Buat mereka tidak ada perbedaan yang perlu dipertentangkan. Hanya ada

minoritas yang tidak setuju dengan pandangan Kejawen bahwa jiwa seorang yang baru

meninggal kembali lagi ke kandungan ibu sesudah empat puluh hari. Dari sudut

pandangan mereka pikiran tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam di mana jiwa

diterima Allah sesudah meninggal.

Kehidupan manusia dapat dibagi dalam tahap-tahap penting yang terjadinya tidak



secara kebetulan. Mulai dari janin dalam kandungan, ada kelahiran, usia anak,

kematangan seksual, perkawinan, usia tua dan akhirnya kematian. Orang Jawa

berkepercayaan bahwa calon kemalangan-kemalangan dapat terjadi pada waktu-waktu

peralihan dalam siklus hidup.

Seperti dalam alam nyata, alam yang tidak nyata (yang tidak terlthat dengan panca

indera) terdiri atas hirarki, tetapi dalam alam gaib terdapat hirarki mahluk-mahluk halus.

Menurut adat Jawa setiap daerah, desa, dan tempat tertentu dalam desa masing-masing

dikuasai oleh danyang. Para arwah nenek moyang sanggup mendatangkan kebahagiaan,

keuntungan, ketenteraman atau keselamatan kepada manusia. Sebaliknya, mahluk-

mahluk jahat dapat mengakibatkan terjadinya musibah dan gangguan dimana pun

berkaitan dengan segala aspek hidup.

Kalau seorang meninggal dunia secara buruk, misalnya bunuh diri, dibunuh

seseorang, jiwanya menjadi roh ngenta yangan (penasaran) yaitubelum sempuma. Roh-

roh ini mendiami tumbuh-tumbuhan, sungai, batu, ladang dan pertigaan jalan. Para arwah

nenek moyang mendiami tempat-tempat keramat seperti kuburan-kuburan. Mereka

mengunjungi rumah keluarga leluhur setiap hari Senin, Kamis dan Jumat serta sepanjang

bulan puasa. Setelah itu para nenek moyang ini akan kembali lagi ke tempat asalnya,

yaitu tempat-tempat keramat maupun makam.

Untuk mengatasi ketidakpastian serta menghindari gangguan atau bala pada waktu-

waktu tersebut, kekuatan-kekuatan gaib dapat dijinakkan dengan menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya, pemberian mantera, makan makanan tertentu yang

disajikan, melakukan selamatan, mematuhi pantangan dan menyediapkan sesajen. Arwah

nenek moyang dipersilakan menikmati sesajen yang disajikan dengan harapan bantuan

dan bimbingannya akan pelaku-pelaku terima.

Itulah sebabnya di rumah, sesajen kopi, ten, dan bunga sering disajikan di dapur

atau atas meja untuk arwah nenek moyang. Demikian pula, sebelum membangun rumah

yang baru sesajen terdiri atas beras, kacang, pisang dan bunga ditaruh diatas daun pisang



lalu disajikan untuk memohon danyang desa agar bangunan tidak diganggu roh-rohjahat.

Demikianpula sesajenyang disajikan untukselamatan kehamilan dan kelahiran bertujuan

pokok dua: Yaitu, memohon danyang yang menguasai sungai atau rumah supaya tidak

ada gangguan dan untuk menghormati arwah para nenek moyang dengan harapan doa-

doa yang diucapkan akan dikabulkan.

Selamatan terdiri atas makanan tertentu yang disajikan sebelum diberi doa-doa.

Ritual makanan ini bernama kenduri yang dimakan bersama dengan tetangga akrab dan

anggota keluarga. Selanjutnya makanan yang sisa dibagi-bagikan dan dibawa pulang.

Para undangan selalu terdiri dari kelompok yang sama. Kalau berlangsung pada sore hari

yang hadir adalah lelaki sedangkan kaum ibu dan anak-anak menghadiri selamatan pada

pagi atausiang hari. Biasanya tempat pelaksanaan ialah di rumah atau di sungai. Doa-doa

dipimpin seorang sesepuh (dituakan) atau seorang lelaki lain yang sanggup.

Walaupun ada cara sama atas pelakuan semua selamatan menurut adat-istiadat,

namun ternyata penataan tergantung atas beberapa hal. Misalnya, cara dukun bayi yang

memimpin acara selamatan itu, serta konsiderasi ongkosnya dalam waktu, uang dan

tenaga. Dewasa ini di Petung Sewu ada kecenderungan di antara kaum orangtua yang

masih muda untuk menyederhanakan atau menggabungkan beberapa upacara selamatan

dengan alasanya menghemat biaya supaya si anak dapat disekolahkan. Ada beberapa
responden yang menyatakan kalau mereka tidak mampu menyediakan kenduri lengkap

maka diharapkan semua tetangga maklum. Biarpun variasi dan kesederhanaan berada

hampir semua responden menyatakan selamatan-selamatan yang dilakukan dewasa ini

hampir sama yang dilaksanakan pada zaman dulu. Maka tidak ada selamatan di ke dua

desa ini yang ketinggalan.

Selamatan berfungsi macam-macam sebagai:

• usaha masyarakat untuk melestarikan keseimbangan antara makrokosmos (alam) dan
mikrokosmos (manusia)

• cara menjinakkan mahluk-mahluk halus agar calon ibu, janin kandungan dan akhirnya
si bayidapat dilindungi dari gangguan.



• wahana untukmenghormati arwah nenek moyang.

• usaha peserta untuk mencapai keadaan selamat. Kata selamat ini mengacu perasaan

ketenteraman dan ketenangan hati di mana 'peristiawa-peristiwa akan bergerak

mengikuti jalanyang telah ditetapkan dengan lancar dan takakan terjadi kemalangan-

kemalangan kepada sembarang orang.' ( Koetjaraningrat 1960 : 95, dalam Mulder,

N.1985:28)

• wahana sosial dengan menciptakan perasaan persatuan antara pelbagai lapisan warga
desa

• cara bersyukur danberkah kepada Tuhan atas kedatangan si bayi yang sehat

• sempat mengucapkan secara simbolis harapan dan cita-cita orang tua terhadap masa

depan anak mereka

• wahana untuk melestarikan upacara adat yang diturun-temurunkan dari generasi tua
kepada generasi muda.

Selamatan yang berhubungan dengan kehamilan dan kelahiran selalu termasuk

acara-acara tertentu yang dilakukan sesuai dengan tradisi yang diwariskan nenek moyang.

Yang diselenggarakan masa kehamilan semuanya bertujuan untuk memanjat dan
memohon periindungan calon ibu dan janin yang dikandung agar kelahiran akan lancar

dan selamat. Tujuan selamatan yang dilaksanakan sesudah kelahiran adalah untuk

bersyukur kepada Allah karena si bayi lahir selamat, memohon periindungan si bayi
maupun mengucapkan harapan orang tua atas hari kemudian si bayi. Harapan-harapan

yang sering diucapkan termasuk "Si bayi akan" : 'pintar', 'sekolah tinggi', 'soleh /

soliha', 'dikasihi ibunya', jalannya baik', 'menganut Islam', 'menghormati
orang tua, agama, negara', 'selamat','sehat', 'berguna bagi keluarga, agama dan
bangsa', 'punya hidup mapan' , 'kenal Tuhan'.

Kenduri mengacu makanan ritual yang disajikan sebagai sesajen untuk selamatan.

Ada makanan khusus yang selalu disajikan untuk meiengkapi selamatan masing-masing
dan juga ada makanan lain yang opsional. Tambahan pula, makanan seperti nasi
tumpeng, berbagai macam jenang (merah, putih, merah/putih, blowok) rujak dan iwel-
iwel, bersimbolis dan bermakna dalam. Misalnya, jenang merah (bubur yang setelah



diberi gula merah) mewakili hal si bayi berasal dari rahim (kandungan) orang tua ibu.

Sedangkan jenang putih melambang si bayi berasal dari sperma orang tua ayah. Jenang

merah/putih (sepiring jenang merah dengan lingkaran jenang putih di tengahnya)

melambangkan yang dari ibu dan bapak sudah disatukan. Jenang blowok bersifat licin

maka bersimbolis persalinan akan lancar agar si bayi dan ari-ari cepat keluar. Artinya

makanan yang bersimbolis lain itu, dijelaskan lebar panjang dalam pasal akan

simbolisme. Walaupun ada daftar terperinci mengenai apa yang harus dikendurikan

untuk melengkapi setiap upacara selamatan termuat dalam buku Primbon, dalam

penelitian saya keadaan sebenarnya lain. Makanan yang dikendurikan di Tulungrejo dan

di Petung Sewu tersedia sesuai dengan adat setempat. Besarnya dan isinya kenduri

tergantung atas kemauan dan keadaan keuangan keluarga individu. Persamaan dan

perbedaan terdapat di desa-desa masing-masing.

Gam bar 1. Kaum tetangga lelaki sedang kenduri

Zaman dulu Primbon yang tertulis dalam tulisan Jowo itu berfungsi sebagai

pedoman dalam segala aspek kehidupan dan diturun-temurunkan dari generasi ke

generasi. Dewasa ini Primbon yang diterbitkan dan diterjemahkan di Yogyakarta bisa



dibeli di toko-toko buku.

Sesajen menurut Kamus Besar ialah 'makanan, bunga-bungaan yang disajikan

untuk mahluk halus.' (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988 : 862)

Bertujuan untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan adikodrati, sesajen yang

berkaitan dengan upacara-upacara selamatan kehamilan dan kelahiran itu, merupakan

macam-macam. Yang selalu disajikan untuk arwah nenek moyang termasuk bunga telon

(melati-putih, locari-kuning, dan kenanga-hijau) dan bunga setanam (macam-macam

jenis) yang harum supaya baunya dapat menyenangkan mereka. Selain dari itu terdapat

teh, kopi, sebatang rokok, air cucian dan uang sebanyak Rp 100. Makanannya termasuk

nasi, tempe, tahu, ayam, ikan, terancam, urap-urap, sandingan (dua rangkai pisang utuh

serta kelapa tua) dan nginang (lengkap dengan daun sirih, tembakau, gambir, kapur,

jambi).

Di Petung Sewu kemenyan (sejenis dupa) selalu dibakar untuk memanggil dan

mempersilakan arwah nenek moyang untuk menikmati yang disajikan, maupun memohon

berkat. Namun di Tulungrejo kemenyan jarang dibakar. Menurut Herusatoto, pemberian

sesajen ialah 'peninggalan zaman animisme yang bermaksud mendukung kepercayaan

terhadap adanya kekuatan mahluk-mahluk halus lelembut, demit dan jin yang berdiam di

tempat-tempat tertentu'. (Hersatoto, B. 2000 : 90)

Gambar 2. Sesajen : keting, sandingan, dan nginangan
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Segala sesajen yang disajikan mengandung makna yang bersimbolis. Tidak ada

yang ditaruh sembarang. Makna-makna diwariskan nenek moyang. Ilmu terperinci dan

penghayatan yang dimiliki generasi muda sekarang ini mengenai hal ini tampaknya

kurang. Namum mereka tetap mementingkan pemakaian sesajen untuk melengkapi
selamatan sesuai dengan tradisi untuk menolak nasib sial dan menghormati arwah nenek

moyang. Sesajen bersimbolis yang sering diberikan roh-roh halus dan arwah nenek

moyang di selamatan kehamilan dan kelahiran termasuk :

Nginang; disajikan sesudah kelahiran dan segala-galanya mencerminkan perasaan baik si

bayi selalu akan dikenal orang lain, Rasanya senang hati ini diakui secara naluriah,

Nginang terdiri atas:

daun sirih yang melambangkan manusia disuruh Yang Maha Esa

tembakau : tercampur dengan susur (bahan yang memerahkan bibir saat tembakau

dikunyah), bertujuan si bayi akan selalu mencari jalan yang baik dan tidak

berdendam.

jet (kapur): sebagai lambang rasa yang baikdisimpan dalam hati si bayi serta ia tidak

berpikiran buruk.

jambi: dua paroh yang terpecah, agar si kecilnya tidak bertindak laku secara kejam

kepada orang lain.

Keting: terdiri atas telur, terape, tahu, ikan, ayam, terancam dan urap-urap. Semuanya

tersedia diatas daun pisang yang melambangkan si anak selalu akan 'punya'

yaitu, berhasil dalam mencari nafkah, modal, makanandsb.

telur yang telah diberi cabe merah; telur mewakili sari bumi sedangkan cabe

menunjukkan si bayi berasal dari ibudan bapak yang sudah menjadi satu.

tempe : si bayi akan menempatkan diri di mana-mana.
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tahu : biar si bayi tahu segala-galanya.

ayam : ia selalu akan sanggup dengan mencari makanan

terancam : agar si kecilnya tidak diancam orang yang kurang baik.

urap-urap : terbuat dari campuran daun singkong, daun selada dan kacang panjang.

Bahannya berasal dari. pohon yang melambangkan si bayi dapat memohon

Yang Maha Esa. Kacang panjang mewakili panjang umur. Campuran daun

ini berharapan si bayi dapat bergaul dengan siapa pun.

sandingan : yang melambangkan rejeki si bayi bersanding dengan menempatkan ia di

mana-mana, terdiri atas:

dua rangkaian pisang : yang harus utuh, bersimbolis segala-galanya

diciptakan Yang Maha Esa. Kalau rangkaian pisang telah pecah si bayi tidak

dapat bergaul dengan segala lapisan masyarakat. Pisang juga berarti nenek

moyang punya dukungan dalam berbentuk tongkat.

satu kelapa tua : kelapa sebagai sumber, baik makanan maupun minuman

bertujuan si anaknya selalu akan diberi pertolongan dari orang lain..

Makanan lain yang sering dikendurikan termasuk:

nasi tumpeng: bersifat gunung terbuat dari nasi yang mewakili puncak cita-cita

orangtua terhadap si bayi akan dipenuhi. Nasi tumpeng juga bersimbolis

lelaki.

nasi gurih yang bersifat datar, mewakili perempuan.

jenang merah, putih, merah-putih, blowok seperti yang telah dijelaskan.
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iwel-iwel: melambangkan rejeki, panjang umur, tanah subur.

rujak: berharapan si bayi akan cerdas, lincah dan dinamis.

Bunga-bunga yang bersimbolis yang termasuk bunga telon :

melati: yang putih, maka bersimbolis kesucian

kenanga :(ylang-ylang) berwarna hijau melambangkan sibayi akan berkenang dengan

siapa pun,

locari: yang warnanya kuning dipakai dengan harapan yang dicari akan dicapai.

mawar merah termasuk dalam bunga setanam sebagai lambang keberanian.

tebu: maksudnya, tebu manis biarjalan hidup akanmanis

Hari, tanggal dan waktu upacara selamatan dilakukan dianggap penting sekali.

Tanggal untuk pelakuan Neloni dan Tinkepan diperhitungkan sesuai dengan pasaran

Jawa, sebuah peninggalan dari masa Hindu Jawa. Selalu dilakukan hari Sabtu Wage

karena itu dianggap hari bernasib baik menurut ilmu yang diwariskan dari nenek moyang

mereka. Informasi tersebut termuat dalam buku Primbon. Ada banyak responden

khususnya yang masih muda yang mengakui Primbon tidak dipakai mereka karena

penghayatan mereka mengenai pemakaiannya kurang. Kaum ini selalu dinasehati nenek

dan kakek mereka atau dukun bayi.

Acara yang melibatkan kaum ibu selalu diadakan pagi atau siang hari padahal yang

dihadiri kaum lelaki berlangsung sore sehabis Magrib. Brokohan berlangsung pada hari

pertama sesudah kelahiran tetapi dalam hal bayi perempuan selamatan ini harus

dilakukan secepat-cepatnya setelah kelahiran. Pada hari tali pusar lepas, sepasaran

dilakukan. 35 hari persis setelah Weton (kelahiran) si bayi Selapan dilaksanakan.



13

Telonan dan Mitoni lain. Tanggal untuk upacara-upacara selamatan tersebut tergantung

atas hari Weton si bayi. Misalnya kalau si bayi lahir hari Kamis Kliwon, selamatan

Telonan berlangsung setelah empat hari Kamis Kliwon, setelah sampai Mitoni tidak

boleh dilakukan, sampai delapan hari dari Kamis Kliwon sudah lewat.

Dari zaman dulu sampai sekarang ini ada banyak pantangan yang harus dipatuhi

baik calon ibu maupun calon bapak. Kalau mereka berpola laku sesuai dengan

pantangan-pantangan yang diwariskan nenek moyang itu, mereka berkepercayaan bahwa

kelahiran akan lancar dan sehat sehingga keguguran si bayi yang dikandung tidak akan

terjadi. Ada banyak persamaan diantara pantangan-pantangan yang dipatuhi di kedua

desa. Juga ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan pustaka setempat.

Sekarang ini baik di Tulungrejo maupun Petung Sewu isinya ritual Tingkepan tidak

diadakan persis sesuai dengan dongeng, namun pusaka dari legenda ini tetap

dipertahankan. Misalnya, ibu mengandung disiram dengan mengunakan sebuah gayung

lalu berganti sarung, melainkan tempat pelakuan di kamar mandi sendiri dengan gayung

terbuatdari plastik. Pantangan di mana bapak dilarang membunuh seekor binatang hidup

tetap ada. Kelapa bergambar tidak dijatuhkan dari sarung ibu melainkan di Tulungrejo

kelapa bergambar Janoko dan Sri Ganyi (wayang kulit) dipecah bapaknya sebagai

ramalan jenis kelamin janin kandungan. Tujuan selamatan Tingkepan sekarang ini tetap

sama seperti masa dulu agar janin di kandungan tidak terjadi keguguran, tetapi lahir

sehat.

Kalau salah satu di antara sepasang kembar jenis kelamin lain ialah anak

perempuan, zaman dulu anak perempuan harus dikasih kepada anggota keluarga lain

untuk diasuh. Saat ke dua kembar menjadi dewasa (pada saat itu, berusia tiga belas atau

empat belas tahun) mereka harus dinikahkan. Walaupun dewasa ini kebiasaan tersebut

ditinggalkan, para responden di Tulungrejo menyatakan setelah kelahiran begitu, upacara

perkawinan berlangsung saat lahir dengan harapan bila mereka tidak mau menikah pada

masa depan. Para responden di Petung Sewu menyetujui bahwa kebiasaan perpisahan
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sepasang kembar begitu dilakukan pada masa lampau, dan tidak dilakukan di sana lagi
pada masa sekarang.



Bulan Oktober, 2000. R inciana penduduknya menurut:

1. Jenis kelamin: Lelaki 5,419 Perempuan, 5,520

2. Pekerjaan:

Pegawai negeri: 138

Abri/T.N.I 7

Swasta: 910

Wiraswata/Pedagang:50

Petani: 4,450

Buruh tani: 700

Pertukangan: 147

Pensiunan: 110

Jasa lainnya: 56

3.Pendidikan:

S.D: 8,000

S.L.T.P: 900

S.L.T.A. 658

Perguruan tinggi: 127

4. Agama:

Islam: 10,051

Kristen Protesten: 329

Katolik: 0

Hindu: 325

Buda: 0





BAB1

TULUNGREJO

Di Tulungrejo hampir semua penduduknya melakukan upacara selamatan berkaitan

dengan kehamilan, kelahiran, kematian, hasil panen, dsb. Ada yang bertujuan

menghilangkan roh-roh halus dan ada yang berkah kepada Tuhan dan arwah nenek

moyang mereka. Upacara-upacara selamatan yang dilakukan di Tulungrejo tetap

diadakan dari jaman dulu sampai sekarang pada masa kehamilan dan sesudah kelahiran.

Yang dilakukan ketika janin dikandung bertujuan si bayi akan lahir secara lancar dan

cepat dalam kondisi sehat serta ketenteraman dan kebahagiaan lahir dan batin calon ibu.

Yang diadakan sesudah kelahiran bertujuan bersyukur kepadaTuhan karena si bayi dan

ibu sehat serta harapan orangtua terhadap masa depan si kecilnya akan dicapai.

Kebanyakan responden menyatakan bahwa selamatan kehamilan dan sesudah

kelahiran dilakukan mereka karena :

i) adat-istiadat dan tradisi yang diwariskan dan diturun-temurunkan nenek moyang.

ii) memohon kelahiran akan selamat

iii) bahagia si bayi sudah lahir dalam keadaan sehat dan selamat

Kalau selamatan tidak dilakukan mereka akan merasa 'sakit hati' dan 'kurang enak' serta

'perasaan tidak sebagai seorang Jawa'. Mereka akan kehilangan rasa orang Jawa.

Salah satu keluarga yang telah saya wawancarai sudah mengalami lima kali

keguguran. Oleh karena itu mereka beranggapan pelaksanaan upacara selamatan saat

hamil sama sekali tidak menjamin kelahiran selamat. Maka mereka lebih suka hanya

melakukan upacara selamatan sesudah si bayi lahir saja karena 'nyatanya lebih penting

dari yang tidak nyata'.

Yang berikut merupakan upacara selamatan yang tetap diadakan dari jaman dulu

sampai sekarang pada masa kehamilan dan sesudah kelahiran di Tulungrejo. Di daerah-

15
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daerah lain di Jawa upacara-upacara selamatan dilakukan setiap bulan hamil tetapi di sini

bulan ke-tiga dan bulan ke-tujuh saja. Tidak pernah ada selamatan ketika si bayi turun

tanah untuk pertama kalinya atau ketika tumbuh gigi.

Telonan : 3 bulandikandungan

Tingkepan : 7 bulan dikandungan

Kelahiran

Brokohan : Bayi berusia 1 hari

Sepasaran : Bayi 5-10hari (saat tali pusar lepas)

Selapan ; Bayi 35 hari

Neloni : Bayi berusia 3/4 bulan

Mitoni : Bayi berusia 7/8 bulan

Netoni : Setiap Weton (kelahiran) selama-lamanya

Pantangan pada masa kehamilan di Tulungrejo

Pantangan-pantangan mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak bisa

dilakukan oleh calon ibu maupun calon bapak pada masa kehamilan ada banyak.

Tindakan yang dilarang itu akan berakibat menyakitkan bayi yang masih di kandungan,

mengakibatkan kesulitan kelahiran atau menggangu ketentraman dan kebahagiaan lahir

dan batin calon ibu. Pantangan yang dipatuhi calon ibu maupun suaminya di Tulungrejo

tetap sejak masa dulu sampai sekarang menurut semua responden yang telah saya

wawancarai termasuk:

1. Rambut calon ibu serta calon bapak tidak boleh diikat melainkan harus bebas saja

dengan harapan kelahiran akan lancar.

2. Kalau calon ibu keluar dari rumah pada malam hari, lengannya, kakinya, dan

bahu/lehernya harus tertutup. Kalau tidak begitu, roh-roh jahat (Setan) sempat

masuk kulitnya.
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3. Jika calon ibu sedang tidur di sebelah suaminya, dia tidak boleh melewati

kakinya. Kalau tidak, kaki si bayi akan pengka. ( besar)

4. Ibu atau suaminya tidak boleh duduk di pintu atau gerbang. Sebaiknya mereka

lewat langsung. Kalau begitu, kelahiran tidak akan jalan secara lancar dan si bayi

akan terlalu cepat keluar. Salah satu dari responden menceritakan dia sempat

duduk di pintu saat hamil dan waktu melahirkan, kepala si bayi masuk keluar

salurannya selama dua jam sebelum lahir dalam kondisi sehat.

5. Suaminya tidak boleh mengikat atau menali apa saja. Kalau demikian ada risiko

tinggi si bayi yang dikandungan akan lahir dalam kondisi kalung usus.

6. Dilarang membunuh seekor binatang saat ibu hamil atau si bayi akan lahir sudah

mati.

7. Dilarang memfitnah atauberbicara jelek mengenai seorang pun. Kalau demikian, si

bayi dikandungan akan mirip sifat orang yang dibicarakan. Kalau tidak terelakkan

begitu, ibu harus meminta maaf pada si bayi di kandungan dulu.

8. Calon ibu tidak boleh makan sambil berjalan kaki melainkan selalu harus duduk

agarkelahiran akan bebas dari gangguan apa pun.

9. Calon ibu tidak boleh makan di kamar tidurnya. Kalau begitu ada risiko tinggi si

ibu akan tertidur saat melahirkan.

10. Buah-buahan harus dikupas sebelum dimakan supayasi bayi akan lahirbersih tanpa

gangguan apa pun.

11. Calon ibu tidak boleh menjahit pada malam hari atau saluran lahir akan sempit dan

kelahiran akan terjadinya kesulitan.
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12. Sehabis mandi, pakaian calon ibu harus digulung dan disatukan agar ari-ari akan

keluar secepat-cepatnya sesudah si bayi lahir.

13. Kalau calon ibu sedang bekerja di rumah misalnya menyapu, masak dsb dan

diganggu sementara, tugas tersebut harus diselesaikan dulu. Ada beberapa

responden yang mengecualikan hal telpon berdering dengan alasannya pantangan

ini tercipta nenek-moyangnya sebelum ada telpon di rumah.

14. Calon ibu tidak boleh membenci seorang saat hamil agar si bayi tidak akan lahir

bercacat Kalau membenci seorang tidak terelakan perut ibuharus diolesi sekaligus.

15. Kalau calon ibu tertawa atau mencemooh seorang bercacat saat hamil, si bayi akan

mirip si cacat.

16. Saat hamil, semua makanan harus di potong sebelum dimasukkan mulutnya supaya

makanan tidak digigit. Kelahiran tidak akan bebas dari halangan kalau makanan

digigit calon ibu.

17. Pada masa kehamilan calon ibu harus menghindari menginjak atas batu di jalan

supaya kelahiran akan cepat dan lancar.Ada beberapa responden yang tidak

bersetuju dengan pantangan ini melainkan berkepercayaan bahwa ibu hamil tidak

boleh duduk di atas batu di jalan. Alasannya, si bayi akan menjadi seorang anak

yang bersifat kotor dan lusuh. Semua responden menyatakan pantangan tersebut

susahdipatuhi di Tulungrejo karena begitu banyak batu di jalan yang ada.

18. Saat ibu hamil tua, misalnya dalam bulan ke-7 atau ke-8 semua hiasan emas ibu dan

bapak harus dilepas supaya si bayi tidak akan lahir dalam kondisi kalung usus.

Melainkan kalau si bayi lahir begitu pakaian yang dipakai si kecilnya selalu akan

pantas.
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19. Kalau ibu yang hamil jatuh, pakaian yang dipakainya harus dirobek dan dibuang

secepat mungkin dengan harapan ari-ari akan cepat keluar tanpa gangguan apa pun.

Pantangan tersebut penting sekali karena percayaan berada bahwa semakin cepat

ari-ari menyusul si bayi keluar semakin baik. Alasannya, hubungan diantara si bayi

dan si ari-ari yang diawali dalam kandungan dan dilanjutkan sesudah kelahiran,

tetap dalam dan kuat. Yaitu harus disatukan kembali secepat mungkin.

Pantangan sesudah kelahiran

Pada umumnya kebanyakan pantangan setelah kelahiran ketika si bayi sedang

disusui yang dikemukakan kaum ibu di Tulungrejo berhubungan dengan kesehatan si

bayi. Yang lain termasuk :

1. Ayam atau ikan tidak boleh dimakan sehingga tali pusar lepas dengan alasan tali

pusar akan terlambat lepas. Kepercayaan berada bahwa semakin cepat tali pusar

lepas semakin sehat si bayi.

2. Kulit kelapa tidak boleh dibakar ibu atau si bayi akan menangis terus. Juga saat

menyeterika atau masak ia harus berhati-hati supaya yang sedang diseterika atau

dimasak tidak terbakar. Kalau sampai terjadi si bayi akan gatal. Gatalnya yang

susah diobati itu harus sembuh sendiri.

3. Dari selamatan Brokohan sampai selamatan Neloni (saat bayi berusia tiga atau

empat bulan) kalau makanan oleh Ibu digigit, si bayi akan menangis terus atau

terkena sawan (epilepsy). Makanan boleh dikunyah tetapi tidak digigit. Kalau

demikian ada kemungkinan si bayi akan mengigit anak-anak lain.

4. Pantangan yang sekarang ini jarang dipatuhi kaum ibu di Tulungrejo ialah kaum

ibu yang baru melahirkan dilarang keluar dari rumah sampai Selapanan. Kalau

demikian pasti terjadi musibah.
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5. Kalau si bayi terlambat mulai berjalan kaki, ia harus dipegang di atas kopor setiap

hari Jumat.

6. Si bayi akan berbicara lebih awal kalau lidahnya diusapi hiasan emas seminggu

sekali.

Kepercayaan-kepercayaan masyarakat Tulungrejo mengenai ari-ari

Ari-ari dan tali pusar dianggap sebagai saudara atauteman si bayi dan disebut adik

atau saudara. Mulai dari saat di kandungan saat berfungsi sebagai sumber makanan dan

kehidupan,hubungandi antara si bayi dan ari-arinya berlangsungtetap sampai meninggal

dunia. Ari-ari itu sangat dihormati dan dianggap sangat penting sekali antara semua

responden yang saya telah wawancarai. Ada beberapa responden yang menganut agama

Kristen serta beberapa lain yang menganut Islam santri yang berpendidikan tinggi yang

sedikit skeptis akan upacara-upacara selamatan kehamilan dan kelahiran yang tradisional.

Yaitu mereka pun sama sekali tidak percaya atas alasan pelakuan selamatan. Akan tetapi

mereka semua menanam ari-ari anak-anak mereka dengan upacara tersendiri. Dan juga

tidak ada barang-barang lain yang disertai dan ditanam mereka bersama dengan ari-ari

anak-anak mereka seperti semua responden lain.

Ada pula sebagian kecil keluarga yang belum punya anak, tetapi mereka

menyatakan tidak lagi berkepercayaan atas tujuan pelaksanaan selamatan-selamatan

tersebut. Namun mereka mengatakan jika mereka punya anak upacara-upacara selamatan

ini akan mereka lakukan dengan alasan melestarikan kebudayaan Jawa dan untuk

membahagiakan orangtua mereka, Kelompok ini sependapat bahwa si ari-ari bermakna

sangat dalam untuk mereka serta semua orang Jawa.

Kepercayaan-kepercayaan lainnya yang terkait dengan hubungan antara ari-ari dan

si bayi termasuk yang berikut:
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Ada keyakinan di Tulungrejo antara warga Islam Kejawenbahwa setelah ari-ari ditanam,

ari-ari itu hilang sesudah empat puluh hari dan kembali lagi ke kandungan ibu. Menurut

beberapa responden yang skeptis dan masih muda mereka sudah mencari barang bukti

akan hal itu. Ari-ari anaknya tidak ditanam tetapi disimpan saja dalam gendok di rumah.

Pada hari ke empat puluh, ari-ari memang benarhilang.

Ari-ari ditanam oleh bapak secepat-cepatnya setelah kelahiran supaya si bayi tidak

akan sepi dan merindukan saudaranya. Kalau tidak ditanam dengan cepat ada

kepercayaan si bayi akan menangis terus. Seandainya si bayi lahir di rumah, ari-ari

ditanam segera setelah dibersihkan oleh dukun bayi. Kalau lahir di rumah sakit atau

bidan, ari-ari dibawa pulang dan dibersihkan oleh bapaknya waktu ibu dan si bayi masih

di rumah sakit atau bidan. Yang penting, ari-ari dibersihkan sebaik-baiknya agar si bayi

akan menjadi anak yang bersih dan rapi. Kalau tidak anak akan bersifat lusuh.

Sebelum ditanam ari-ari harus dibungkus dalam kain putih dan dimasukkan di

dalam sebuah gendok. Gendok tersebut terbuat dari tanah Hat yang tersedia di pasaratau

di praktek dokter dan harganya tidak sampai Rp 5.000,00. Ada barang-barang lain yang

dimasukkan juga. Ada pulpen dengan harapan si bayi akan pandai menulis, sebuah buku

kosong dan abjad dalam tulisan baik Arab maupun Latin supaya si bayi akan arif dan

pintar. Kadang-kadang nama si bayi tertulis dalam tulisan Arab dan dimasukkan di dalam

gendok. Ada responden yang bilang semuanya yang ditumpangi ari-ari sama apakah si

bayi anak perempuan atau lelaki. Buat mereka sebuah jarum dan benang, bumbu dapur

dan uang dimasukkan juga. Ada lain yang membedakan diantara anak perempuan dan

anak laki-laki. Kalau si bayi anak perempuan sedikit dari semua bumbu dari dapur

serta sebuah jarum dan benang dimasukkan supaya si bayi akan pandai memasak maupun

penjahit yang pandai. Kalau si bayi pria beberapa uang logam dimasukkan dengan

harapan si pria itu akan kaya. Sehabis semuanya dimasukkan, gendok tersebut ditutup

dan ditanam. Ada beberapa responden yang memasukkan bunga telon juga, tetapi

kebanyakan hanya menaruh bunga telon (tiga macam bunga harum yang dibeli di pasar)

di atas tanah sebagai sesajen.
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Biasanya ari-ari ditanam dalam adat tersendiri dan tidak ada kenduri. Tidak ada

sekelompok tetangga yang biasanya ikut upacara selamatan untuk menyaksikan

kegiatan ini. Kalau si bayi anak perempuan, bapak berjilbab dan mengenakan lipstick

dengan harapan si bayi akan cantik. Kalau lelaki bapak harus berkopiah dan berpakaian

adat Jawa. Ari-ari ditanam di sebelah kiri pintudepan kalau perempuan tetapi di sebelah

kanan kalau lelaki. Ada beberapa responden yang menanam si ari-ari di dalam rumah

agar ari-ari tersebut tidak akan diganggu kucing ataubinatang lain. Bahkan supaya hujan

tidak bisa masuk tempat penanaman ini. Kalau kehujanan si bayi akan kena pilek. Kalau

si bayi wanita ada persepsi bahwa penanaman ari-ari di rumah atau di sebelah kiri pintu

depan di dalam rumah mematuhkan wa nita kepada orangtuannya. Juga dia tidak akan

jalan jauh dari rumahnya.

Sambil menanam ari-ari, pertama-tama bapak menasehati si bayi dengan nada

berbisik-bisik untuk menjadi seorang cerdas, panjang umur, berpikiran jernih dan raj in

bekerja. Kemudian dinasehati jangan berani kepada orangtuanya, Tuhan, negaranya atau

agamanya. Lebih baik tinggal diam saja. Selanjutnya setelah selesai, Adzan

dikumandangkan oleh bapaknya.

Kedalaman galian lubang dan cara penanaman sangat penting juga. Adapun yang

sempurna adalah dalamnya sepanjang siku bapaknya. Kalau ditanam terlalu dalam calon

jodoh si kecil akanjauh dan susah ditemukan. Sebaliknya, kalau ditanam terlalu dangkal

calon jodoh akan bersifat boros. Semua pakaiannya dan sepatunya akan cepat rusak.

Hanya dengan tangan kanan yang boleh dipakai bapaknya agar si bayi selalu akan

memakai tangan kanan.

Di atas tempat tersebut dinyalakan sebuah lampu sebagai penerangan untuk si bayi

baik pada masa sekarang ini maupun pada masa depan. Lampu tersebut harus menyala

sepanjang hari dan malam paling tidak sampai selamatan Selapanan (saat si bayi berusia

35 hari). Ada beberapa responden yang tidak mematikan lampu sampai hari ke-40 setelah

kelahiran. Batur (tempat di mana ari-ari ditanam) dilindungi dari ancaman binatang dan

hujan oleh sebuah kurung terbuat dari bambu.
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Gambar 3. Kurungan dan lampu di atas ari-ari

Pada masa depan kalau si bayi sempat jalan jauh dari halaman kampung, dia selalu

akan mengambil sedikit tanah dari atas ari-arinya untuk periindungannya supaya dia

akan pulang dalam kondisi sehat dan aman. Ada kepercayaan lain bahwa ari-ari selalu

memanggil kepada anak supaya dia merindukan tanah airnya. Sampai berusia lima atau

enam tahun jika si bayi demam, suhunya dapat dikurangi dengan menyiram batur

dengan air dingin.

Pilihan yang ada di Tulungrejo untuk persalinan

Ibu yang hamil bisa melahirkan di tempat praktek bidan di Jungo atau di Punten, di

rumah sakit di Malang dan Batu atau di rumah ditolong dukun bayi. Kalau dirawat bidan

di tempat praktek pribadinya biasanya para ibu diperiksakan sebulan dua kali saat hamil

kemudian si bayi diperiksakan sebulan sekali. Ongkosnya Rp7.000,- sampai Rp 10.000,-

setiap saat. Ongkos persalinan ialah Rp 80.000,-
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Walaupun di Tulungrejo ada sebuah puskesmas, puskesmas itu hanya buka

seminggu enam kali dari jam 9.00 pagi sampai jam 1.00 siang. Maka ibu hamil tidak bisa

melahirkan di sana karena tingkat perawatannya kurang. Menurut perawat di sana, ibu

yang baru melahirkan harus diobservasikan paling tidak selama enam jam. Maka, ke dua

praktek bidan swasta yang terletak di Jungo dan di Punten sering dipakai kaum ibu hamil

yang beralamat Tulungrejo.

Kebanyakan ibu di Tulungrejo yang telah saya wawancarai itu lebih memilih

melahirkan di rumah sakit di Malang atau Batu dan diperiksa dokter atau perawat di sana

sebulan sekali. Macam-macam alasan yang diberikan mereka atas pilihan tersebut antara

lain sebagai berikut:

'takut kalau ada darurat'

'pelayanan lebih baik di rumah sakit'

'fasilitas lebih canggih di rumah sakit'

4kalau terjadinya darurat di rumah dengan dukun bayi, maka kalau butuh pertolongan

terlalu jauh'

'pembiusan kalau kesakitan tidak ada di rumah"

Ada beberapa lainnya yang memberikan alasannya karena gengsi. Dan bahkan ada

responden-responden lain yang melahirkan di rumah ditolong dukun bayi untuk pesalinan

pertama tetapi yang seterusnya dilahirkan di rumah sakit.

Salah satu petugas perawat di puskesmas memberikan penjelasan bahaya-bahaya

yang ada bila melahirkan di rumah ditolong dukun bayi. Bahaya-bahaya yang dijelaskan

termasuk terjadi perdarahan secara berlebihan, lokasi Tulungrejo jauh dari bantuan

medis lain, ketiadaan bius kalau ibu harus dijahitkan, risiko infeksi tinggi kalau harus

dijahit di rumah dsb.

Kewajiban dukun bayi yang mau menolong persalinan harus mengambil kursus

kebidanan di puskesmas sebulan sekali sepanjang mereka bekerja. Pelajaran yang

diajarkan pada perawat itu berlangsung selama satu sampai satu setengah jam dengan
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bertujuan menyampaikan praktek dan informasi yang baru. Menurut bidan di puskesmas

Tulungrejo kursus itu gratis.

Sering bidan di puskesmas mendampingi dukun bayi baik dengan memeriksa ibu

yang hamil maupun sesudah kelahiran. Dukun bayi harus melaporkan sebuah kelahiran

ke puskemas dalam batas waktu dua puluh empat jam. Hari esoknya bidan ke rumah ibu

yang baru melahirkan untuk memeriksakan si bayi. Kalau ada kelainan, rencana

perawatan diputuskan bersama diantara dukun bayi, bidan dan ibu. Sungguhpun bidan

berkerjasama dengan beberapa dukun bayi yang ada, tetapi dia tidak pernah menolong

persalinan di rumahibu yang sedang melahirkan.

Peran Dukun Bayi

Ada tiga dukun bayi di Tulungrejo yang mempunyai peranan sangat menonjol dan

mereka semua dihormati serta dihargai kaum orangtua. Pada umumnya ibu-ibu dan sanak

saudara memilih dukun bayi yang sama untuk setiap kehamilan. Mereka rata-rata berusia

lima puluhan tahun, sudah punya anak dan berstatus masih menikah. Menurut dukun bayi

di Tulungrejo kebanyakan ilmu dan ketrampilan mereka diwariskan dan diturun-

temurunkan dari leluhur mereka. Dua di antara mereka orang Tulungrejo asli yang sudah

mengambil kursus persalinan boleh menolong persalinan. Keduanya telah bekerja

sebagai dukun bayi selama kurang lebih tiga puluh tahun. Yang lain ialah pendatang yang

pindah ke daerah ini 4 tahun yang lalu tetapi karena belum ikut kursus tersebut dia

dilarang menolong persalinan. Dia bekerja sambilan sebagai pemasak. Dia merintis

bekerja sebagai dukun bayi karena sering diminta tolong persalinan saat tetangga-

tetangga hampir melahirkan. Biasanya kaum pasien dirawat di rumah dukun bayi

sedangkan dukun bayi pergi ke rumah untuk memimpin upacara selamatan. Tugasnya

termasuk memijat calon ibu saat si bayi dalam kandungan, kadang-kadang menolong

persalinan, memijat dan memandikan si bayi setelah kelahiran serta memimpin hampir

semua upacara selamatan baik pada masa kehamilan maupun pada masa sesudah

kelahiran sampai selamatan Mitoni.
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Dua dari ketiga dukun bayi yang ada di Tulungrejo merawat kaum ibu yang hamil

dengan penuh perhatian, menolong persalinan, merawat ibu-ibu dan anak mereka

sesudah kelahiran dan memimpin kebanyakan upacara selamatan. Menurut mereka pada

umumnya mereka menolong persalinan sebulan dua atau tiga kali. Yang terbanyak satu

bulan empat bayi. Yang lain melakukan semua kegiatan di atas kecuali menolong

persalinan.

Walaupun sebagian besar dari yang melahirkan di rumah sakit atau bidan diperiksa

sebulan sekali oleh seorang profesional, mereka semua dipijat dukun bayi saat hamil

paling tidak sekali sebulan. Mulai dari bulan ke-empat hamil, sebabnya untuk

membetulkan dan memposisikan si bayi yang dikandung. Kalau calon ibu mampu,

mereka dipijatnya lebih dari itu di rumah ibu hamil atau di rumah dukun bayi. Ongkos

setiap pijat saat hamil Rp 3.000,-.

Sesudah kelahiran si bayi dipijat dan dimandikan dukun bayi mulai dari hari

kelahiran sampai Sepasaran (saat tali pusar lepas) sehari dua kali, pagi dan sore. Jumlah

ongkosnya selama masa ini merupakan Rp. 100.000,- dan dibayar pada selamatan

Selapanan. Kalau keluarga tidak mampu membayar sejumlah itu, makanan atau kain

dapat diterimanya. Pada setiap selamatan satu atau dua piling makanan selalu dibawa

pulang dukun bayi. Kaum ibu baru dari bayi pertama telah menjelaskan bayi-bayi

mereka dimandikan dan dipijat dukun bayi karena mereka merasa belum cukup

berpengalaman dalam perawatan bayinya karena para ibu takut hal tersebut akan

menyakitkan si bayi. Dalam hal bayi kedua dan seterusnya, bayi-bayi mereka masih

dipijat dan dimandikan dukun bayi karena tradisi. Juga ada yang mengatakan mereka

masih enggan memandikan si orok.

Selain dari itu, dukun bayi selalu memimpin kebanyakan upacara selamatan mulai

dari Neloni sampai Mitoni. Ada keluarga yang mengajak dukun bayi untuk memimpin

Brokohan dan ada yang tidak. Rangkaian upacara-upacara selamatan tergantung atas

dukun bayi. Kadang-kadang tatanan selamatan diadakan lain. Umpamanya si bayi dipijat
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dan dimandikan sebelum digebyak oleh satu dukun bayi. Sebaliknya dukun bayi lain

melakukan gebyak sebelum itu.

Acara gebyak dilakukan sebagai berikut. Si bayi diletakkan di tempat tidur

dikelilingi bantal dan dilindungi sesajen. Di sebelah kiri-kanan si bayi dipukuli dukun

bayi tiga kali secara sangat keras sekali dengan tujuan si bayi tidak akan cepat terkejut.

Gebyak dilakukan pada setiap upacara selamatan mulai dari selamatan Brokohan (kalau

dukun bayi hadir) sampai selamatan Mitoni. Ada yang mengusapi wajah si bayi dengan

bunga telon dan yang lain mengolesi kepalanya dengan air sabun saja. Ada yang

menggantikan pakaian si bayi tujuh kali pada selamatan Mitoni padahal yang lain hanya

mengeluk pakaian di perut si bayi saja.

Ada yang ikut upacara selamatan Neloni dan Tinkepan tetapi pada tiga selamatan

Tinkepan dan dua selamatan Neloni yang penulis saksikan, dukun bayi tidak ada. Pada

setiap selamatan (kecuali Brokohan) setelah kelahiran, perannya memijat, memandikan,

melakukan gebjak dan memberi mantera. Walaupun mantera tersebut dianggap rahasia

dan diturun-temurunkan dari nenek moyang namun menurut mereka isinya bertujuan

memohonperiindungan dan ketenteraman si bayi.

Kalau si bayi melahirkan di rumah, dukun bayi itulah yang membersihkan ari-ari

sebelum ari-ari ditanam bapaknya. Kalau si bayi dilahirkan di rumah sakit, kadang-

kadang dukun bayi menghadiri selamatan Brokohan dan berdoa saat bapak

memberitahukan nama si bayi.

Upacara selamatan yang dilaksanakan pada masa kehamilan

Setiap rangkaian acara beda, sesuai dengan tujuan dan maksud selamatan masing-

masing. Meski demikian tatanan kenduri ialah selalu sama. Kenduri didoai sebelum

dimakan. Selanjutnya setelah selesai makan, yang sisa dibagi, dibungkus dan dibawa
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pulang untuk anggota keluarga. Kenduri biasanya memakan waktu empat puluh lima

menit.

Neloni

Makanan yang dikendurikan termasuk nasi golong, tiga nasi tumpeng satu yang

besar ditumpangi dua yang kecil, sepiring jenang merah, sepiring jenang putih dan dua

piring jenang merah putih. Jenang merah terbuat dari beras yang diberi santan dan gula.

Jenang putih terbuat dari beras dan santan saja. Jenang merah putih merupakan jenang

merah yang diberi jenang putih di tengah di atasnya. Makanan lain yang dikendurikan

tergantung atas keluarga masing-masing tetapi yang bagian atas biasanya ditumpangi

ayam, ikan, tempe, tahu serta berbagai macam sayur-sayuran.

Jalannya upacara ini tidak seramai dibandingkan upacara selamatan lain.

Berlangsung sore hari sehabis Magrib. Hadirin termasuk tetangga yang akrab dan

anggota keluarga. Orang lelaki semua.

Tingkepan

Makanan untuk Tingkepan selalu dikenduri pada hari Sabtu Wage menjelang sore

harinya karena itu dianggap hari yang baik menurut pasaran Jawa. Sebelum kaum

tetangga lelaki menghadiri upacara diawali dengan calon ibu disiram dengan air

kembang. Mandi tersedia dengan banyak bunga telon yang harum. Ibu yang berpakai
sarung disiram tujuh kali oleh seorang saudara yang sudah lansia, dihormati dan sudah

punya anak. Kadang-kadang dukun bayi menyiram ibu hamil tetapi pada tiga upacara

selamatan Tinkepan yang telah saya ikut ibu dari ibu hamil atau neneknya
menyiramnya.Penyiram menuang air kembang dari gayung di atas kepala ibu hamil

sambil berdoa dalam bahasa Jawa. Doa-doa tersebut memohon kepada Tuhan bahwa si

bayi yang dikandung akan lahir dengan lancar dalam kondisi sehat tanpa gangguan apa
pun .Setelah kering ada ibu-ibu yang berganti sarung tujuh kali dengan sarung yang baru
tetapi menurut kebanyakan responden pergantian sarung itu jarang dilakukan di

Tulungrejo sekarang ini. Dewasa ini sebuah sarung yang bersih dipeluk di bagian dada
ibu hamil saja sambil penyiram berdoa.
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Makanan yang harus dikendurikan supaya selamatan Tingkepan dianggap lengkap

termasuk yang berikut:

Jenang Blowok. Beras ketan, gula merah dan daun pandan yang harum direbus sampai

matang.

Rujak gobet yang terbuat dari tujuh macam buah-buahan tersedia sebagai minuman

dalam tas plastik cukup untuk semua hadirin.Minuman ini dikenduri dengan harapan si

bayi yang dikandung akan cerdas, lincah dan dinamis.

Polopendem terbuat dari singkong, katul dan labu agar si bayi akan percaya diri dan

bersifat kwalitas pemimpin.

Dua pmngjenang merah putih, satu piringjenang merah dan satu pmng jenang putih.

Sebaiknya makanan berikut disajikan untuk kenduri ini, tetapi tidak penting kalau

tidak. Biasanya ada 2 nasi tumpeng, mie, botok teri (ikan kecil, kelapa, tomat hijau dan

akon direbus dan dicampuraduk semua) serta tahu, tempe, begedel dan ayam.

Sebelum makanan disajikan untuk didoai, calon ibu melakukan acara lain supaya

kelahiran lancar dan ari-ari akan cepat keluar. Semua jenang blowok yang tersedia

ditaruh di atas tempat tidur calon ibu. Dari sini ada 3 versi berbeda mengenai cara

penataannya. Ada responden yang menyatakan mereka selalu menegang sepiring berisi

seluruh jenang blowok yang sudah matang dalam tangan kanan di atas tempat tidurnya

dan melewatkan semua isinya ke atas 4 daun pisang yang dipegang tanan kiri di bawah

tempat tidurnya. Ada responden lain yang menyatakan satu sendok jenang blowok

dilewatkan ke tangan kiri di bawah kolong ( tempat tidurnya) . Dan bahkan ada yang

melewatkan sebuah pisang yang sudah dikupas dengan tujuan pisang tersebut akan

dimasukkan persis di tengah sepiring jenang blowok di bawah tempat tidur.Yang penting

tidak ada satu tetes pun yang jatuh ke lantai dengan maksud si bayi dikandung akan

mudah lahir.
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Upacara selamatan yang dilakukan sesudah kelahiran.

Brokohan

Selamatan Brokohan biasanya berlangsung saat si bayi berusia satu hari, tetapi ada

perbedaan dengan pelakuaan sesuai dengan jenis kelamin jabang bayi. Kalau si bayi

perempuan upacara selamatan ini harus dilakukan secepat cepatnya. Misalnya, kalau si

bayi lahir pada jam 12.00 siang Brokohan harus dilakukan hari yang sama. Siang atau

sore. Kalau lelaki, Brokohan bisa dilaksanakan hari esoknya. Alasanya, semakin cepat

selamatan berlangsung, semakin cepatjodoh si perempuan.

Biasanya selamatan ini ialah lebih sederhana dan lebih akrab daripada yang lain.

Ibu dan jabangnya sering masih di praktek bidan atau di rumah sakit. Tidak ada

kelompok besar tetangga yang biasanya diajak kenduri baik pada masa kehamilan

maupun sesudah itu.

Beberapa responden menyatakan dulu ada tradisi Arab yang sering diadakan kaum

kaya di Tulungrejo. Kalau jabang bayi perempuan satu kambing dikorbankan tetapi dua

kambing harus disembelihkan kalau jabang bayi lelaki. Semua responden sepakat

kegiatan ini jarang dilakukan dewasa ini karena mahal. Kegiatan yang paling penting

ialah memberikan bayi namanya. Pilihan nama bebas dan semua responden menyatakan

mereka tidak pernah dipengaruhi orangtuannya, agama atau pihak lain. Kalau dukun bayi

hadir kepada bapak ditanyakan nama yang akan diberikan pada jabang bayi kemudian

semua hadirin berdoa. Yang dikendurikan termasuk sepiring nasi pucing besar, sebanyak

tujuh piring nasi golong dan empat warna jenang: putih, merah, hitam dan biru.

Sepasaran

Kebanyakan responden orangtua yang setelah saya wawancarai percaya bahwa

semakin cepat tali pusar lepas, semakin hemat si bayi. Sebaliknya, semakin lama tali

pusar lepas, semakin boros si bayi. Zaman dulu obat tradisional dipakai dukun bayi untuk
mempercepat kelepasan. Dewasa ini alkohol dipakai.

Dalam hal tali pusar ini kaum orangtua mempunyai tiga pilihan :yaitu itu ditelan,

disimpan atau ditanam. Di antara kelompok yang makan tali pusar anak mereka, kalau si

bayi perempuan, bapak yang makan itu dan sebaliknya. Alasannya supaya si bayi akan
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patuh terhadap orangtua masing-masing. Adabeberapa yang menyebut mereka tidak mau

melakukan hal itu karena malu. Tali pusar yang dikeringkan itu, disimpan supaya si bayi

nanti dapat diobati jika demam. Sewaktu dipakai sebagai obat, pertama-tama sedikit dari

tali pusar yang terkering, dipotong dan dicampur dengan air kemudian ditelam si bayi.

Ada yang percaya seharusnya mereka mengobati bayi mereka sesuai dengan adatnya

tetapi takut karena beranggapan obat modern lebih manjur. Yang menanam tali pusar

beranggapan tali pusar dan ari-ari merupakan saudara, yaitu harus disatukan supaya

selalu tinggal bersama. Kalau tidak, ari-ari akan sepi dan si bayi akan menangis terus.

Itulah sebabnya orangtua berkeinginan tali pusar lepas secepat mungkin.

Menjelang siang hari dukun bayi memijat, memandikan kemudian melakukan

gebyak si bayi. Pada saat ini sesajen yang disajikan disamping si bayi termasuk

sebungkus bunga telon dan sebungkus bunga campur, sepiring makanan (ayam, ikan,

tempeh, tahu, iwel-iwel, sayur-sayuran dan sebuah cabe merah diatas sebuah telur )

Secangkir kopi ditumpangi secangkir air putih serta daun sirih. Sesajen tersebut

mempunyai dua tujuan, yaitu : menghilangkan roh-roh halus yang mau mengganggu si

bayi, dan untuk menyambut dan mempersilakan arwah nenek moyang. Selanjutnya bila

telah selesai mantera, si bayi gebjak disaksikan ibu dan sanak saudara, lalu bunga telon

ditaruh dukun bayi atas batur.

Kenduri untuk kaum tetangga lelaki biasa berlangsung pada jam enam sore sehabis

Magrib. Makanan yang dikendurikan kaum ibu keluarga dan tetangga yang akrab untuk

melengkapi selamatan Sepasaran sesuai dengan adat di Tulungrejo ini selalu termasuk

sepiring nasi bucing besar serta sebanyak tujuh nasi golong. Lauk termasuk sambal

goreng, hulopan, ikan,empatwarna jenang dan tujuh macam jajan pasar. Selalu ada iwel-

iwel. Kenduri selamatanSepasaran ini diawali doa-doa Islam.

Pada selamatan Sepasaran kebanyakan hadirin memberikan ibu dan bapak

sumbangan untuk si bayi termasuk uang, Rinso, pakaian bayi, kain, selimut, peralatan

bayi dsb. Ada banyak responden yang menyatakan sumbangan dihambat sembarang

waktu tetapi biasanya diberikan pada saat ini. Dua dari semua responden menyebut

makanan dari kenduri yang dibawa pulang bertujuan menyeimbangkan supaya penerima

tidak merasa berhutang terhadap pemberi.
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Selapan

Menjelang hari sore dukun bayi datang ke rumah di mana kaum ibu tetangga dan

anggota keluarga sudah berkumpul. Pertama-tama bayi diusapi sabun kemudian dipijat,

dimandikan serta digebyak dukun bayi. Sesaji termasuk dua cangkir kopi dan air putih,

sebuah kaca kecil, sepasang gunting dan serangkaian daun sirih dan jambi. Tujuannya

untuk menghilangkan roh-roh yang jahat yang bisa memasuki dan menyakitkan si bayi.

Mantera secara berbisik-bisik dan cepat diucapkan dukun bayi sebelum melakukan

gebyak. Kemudian rambut bayi dicukur dukun bayi dengan sebuah gilet dengan harapan

rambut berikutnya akan tumbuh tebal dan kuat. Rambut yang dicukur ditanam oleh

bapaknya di atas Batur. Kuku ibunya juga dipotong dukung bayi tetapi dibuang saja.

Selamatan Selapanan ini menandai waktu lampu di atas ari-ari dapat dimatikan.

Tambahan pula si bayi yang masih dibungkus sampai saat ini tidak harus dibungkus

lagi.

Sehabis Magrib tetangga lelaki biasa yang berpakaian adat atau berpakaian biasa

berkumpul. Lantainya diselimuti tikar dimana tergelar kenduri. Kenduri tersebut

termasuk tiga baki terbuat dari bambu yang mengandung banyak bungkus. Di sebelah

kanan ada nasi tumpeng. Di tengah ada cukup makanan untuk semua yang hadir. Di

depan dan di belakang piring ini terdapat empat piring jenang putih. Di tengah ada

sepiring bubur merah. Piring yang di sebelah kiri yang di tengah termasuk cukup

bungkusan untuk semua hadirin. Di dalam setiap bungkus ada ayam, ikan, telur, sayur-

sayuran, iwel-iwel dan lauk-pauk lain.

Telonan

Telonan dilakukan saat si bayi berusia diantara tiga atau empat bulan sesuai dengan

hari Weton (kelahiran) dan pasaran Jawa. Misalnya, kalau bayi lahir pada hari Kamis

Kliwon, Selamatan Telonan tidak boleh dilakukan sampai hari Kamis Kliwon ke-empat

sudah lewat. Itulah sebabnya Selamatan Telonan kadang-kadang dilakukan waktu si

kecilnya berumur empat bulan atau lebih.

Biasanya selamatan ini dilaksanakan pada siang hari. Yang hadir pada saat ini anggota

keluarga, ibu tetangga dan anak-anak mereka. Dengan menyediakan sebuah bak mandi

kecil penuh dengan air hangat yang dikelilingi perlengkapan bayi. Sesampai dukun bayi
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si bayi dipijatnya selama kira-kira sepuluh menit dengan air sabun. Si bayi dimandikan

dan diberi pakaian bayi sebelum digebyak. Selain dari dua cangkir kopi dan air putih

sebagai sesaji di samping si bayi terdapat sepiring makanan dan dua bungkus bunga

telon dan setanam yang nanti akan didoai dan ditaruh di atas batur.

Makanan tersebut dibawa pulang dukun bayi. Makanan lain yang tersedia akan

dikenduri saat kaum lelaki tetangga yang datang pada sore hari sehabis Magrib

.Makanan termasuk satu nasi buceng besar, sebanyak tujuh nasi golong, jenang berwarna

empat (putih, merah, hitam, biru),lauk pauk termasuk sambel goreng, sayur-sayuran

seperti urav-uravan dan ikan. Jajan pasar bermacam tujuh juga.

Mitoni

Menurut kalender Jawa jam 4.00 dianggap habis hari. Maka kenduri untuk

selamatan Mitoni yang dihadiri kaum lelaki yang berlangsung pada sore hari sehabis

Magrib dan yang untuk kaum ibu berlangsung pagi hari esoknya dapat dianggap

berlangsung hari yang sama.

Selamatan Mitoni dilaksanakan saat si bayi berusia tujuh bulan. Upacara ini

berlangsung dua tahap. Tahap pertama dapat diselenggarakan menjelang sore untuk

tetangga lelaki kemudian tahap kedua dilakukan hari esoknya pada pagi hari. (Biasanya

pada jam 7.00 pagi). Atau tahap pertama yang dihadiri orangtua bapak dan ibu, kaum ibu

tetangga dan anak-anak mereka dapat berlangsung pagi hari kemudian tahap kedua yang

dihadiri kaum lelaki untuk kenduri. Upacara yang dihadiri perempuan dan anak-anak

mereka selalu berlangsung paginya.

Sebuah bak mandi penuh dengan air kembang yang hangat terdapat di halaman di

depan rumah. Tujuh orang memotong sedikit rambut si bayi dan rambut ini ditanam di

atas batur. Pemotong rambutnya termasuk dukun bayi, Ibunya, Bapaknya, dan

saudaranya. Sebelum bayi dimasukkan airnya, dukun bayi memijat dan mengolesi wajah

si bayi dengan kembang telon. Pertama-tama si bayi dimasukkan mandi dan dimandikan

kemudian dikeluarkan, dikeringkan dan dipakaiankan dukun bayi. Empat kembang
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setanam (telon) ditempelkan di topi si bayi dengan kemiti yang sudah tertusuk daun

dringu dan bawang putih untuk menghilangkan penyakit sawan (epilepsy).

Pada selamatan Mitoni ini semua pakaian si bayi dan perlengkapan si bayi harus

diganti dengan yang baru. Pada zaman dulu pakaian bayi digantikan tujuh kali oleh

dukun bayi tetapi pada ke tiga upacara selamatan Mitoni yang telah penulis saksikan di

Tulungrejo acara ini disederhanakan. Tujuh pakaian yang baru tergelar di dalam baki.

Pakaian tersebut masing-masing diangkat dukun bayi tetapi perut bayi disentuhnya saja.

Seandainya keluarga si bayi miskin maka tidak mampu membeli pakaian sebanyak tujuh

macam, satu pakaian yang baru dapat diganti saja.

Gambar 4. Rebutan Uang

Setelah itu zebyak dilakukannya dengan cara biasa sebelum acara rebutan uang

dilakukan. Banyak uang logam setelah dimasukkan dalam air kembang di bak mandi dan

kalau si bayi perempuan, anak-anak berusaha can logam di dalam mandi dengan
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bersenang-senang. Kalau si bayi lelaki, dukun bayi mengeluarkan isinya bak mandi ke

tanah di depan rumah.

Dalam acara berikutnya dukun bayi menawar satu daun pisang kepada si bayi. Di

atas daun tersebut terdapat beberapa bagian ayam termasuk kepala, swi-wi (sayap), kaki

tangan, kaki dan dada. Tangan yang dipakai si bayi untuk memilih sebuah bagian ayam

atau tangan yang selalu dipakai si bayi. Bagian yang dipilih bersimbolis. Kalau kelapa: si

bayi akan menjadi seorang pemimpin, kalau sayap: si bayi akan jalanjauh dari halaman

kampungnya, kalau kaki tangan: si kecilnya tetap tinggal dekat rumahnya dan kalau

kaki: kakinya akan kuat dan ia akan berlari secara cepat.

Gambar 5. Si bayi sedang memilih bagian ayam

Zaman dulu di Tulungrejo acara lain dilanjutkan tetapi dewasa ini upacara

tersebut hanya dilaksanakan keluarga yang "mampu". Ada tujuh tangga terbuat dari tebu

di depan sebuah kurungan ayam. Di dalam kurungan tersebut terletak macam-macam

barang termasuk cincin, pensil, buku, uang, jarum dan benang dan apa saja lain yang

orangtuanya mau. Sebelum si bayi dinaikkan dukun bayi ke atas tangga, ia harus

menginjak jenang yang berwarna tujuh. Selanjutnya dalam kurungan yang dipilih si bayi
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mengandung harapan untuk masa depan si bayi. Artinya hampai sama dengan bagi ayam

yang dipilih si bayi. Yaitu : uang berarti si bayi akan kaya, jarum dan benang ia akan

penjahit yang pandai, pensil atau buku bertunjukkan ia akan arif dan cerdas dsb. Dewasa

ini acara tersebut disederhanakan dan dilakukan sebagai berikut. Di atas tikar digelar

sebuah sisir, sepasang gunting, sebuah kaca kecil, kalung emas, sebuah buku kosong,

sebuah buku Arab, satu pulpen dan bedak. Dipegang ibunya, si bayi memilih satu di

antara barang tersebut. Yang dipiiihnya berarti yang sama dengan pilihan alam acara

lama. Kemudian dia dibimbing mengangkat semua barang satu demi satu.

Gambar 6. Si bayi yang dipegang dukun bayi memilih buku
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Sesudah itu semua hadirin kenduri. Si bayi ditiduri dan disusui dengan harapan dia

tidak akan bergoyang-goyang saat rambutnya dicukur. Di sebelah sabun ada beberapa

daun siri tercampur dengan air. Setiap saat dukun bayi membasah kepalanya sebelum

mencukurnya, dia mengusapi kepalanya dengan daun sirih yang bersifat medis dan dapat

menghentikan alur darah. Selain dari itu bersimbolis dan dipakai untuk menolak penyakit

sawan. Rambut yangdicukur dicampur adukdengan daun sirih dan air untuk ditanam di

atas batur.

Kenduri yang tersedia untuk selamatan yang dihadiri kaum tetangga lelaki

termasuk tujuh macam jajan pasar, tujuh piring nasi golong, satu nasi buceng besar yang

ditumpangi jenang berwarna empat dan lauk pauk termasuk sambal goreng dan daun

hulopan Sebelum kenduri ibu dan sanak saudara membagi dan membungkus sedikit dari

semua makan sesuai dengan jumlah hadirin. Menurut responden lain jumlah makanan

yang dibungkus jarang sampai lebih dari 10 bungkus. Dewasa ini makanan tersebut

dibungkus dalam kertas padahal jaman dulu dibungkus di dalam daun pisang. Isinya
setiap bungkus terdiri atas :

urap-urap- kacang panjang, daun singkong dan daun salada yang sudah direbus dan

dibumbui dengan kelapa.

kutus (begedel) - ikan terbuat dari kentang yang dihaluskan dan digoreng.

terancam- kacang panjang, cambah, mentimun yang dibumbui dengan kelapa.

sambal: goreng camba

lauk pauk yang terdiri atas tahu, tempe dan cabe merah.

Makanan yang disebut di atas biasanya tersedia pada selamatan Mitoni sedangkan

makanan yang di bawah harus dikendurikan untuk melengkapi selamatan ini.

Botok Cabuk: tiga macam kacang merah yang dihaluskan dan direndam selama satu hari.

Botok Puyang: dibumbui keluak dan katal.

Botok teri: ikan kecil tercampur aduk dengan kelapa yang terhaluskan.

Iwel-iwel: kue basah yang putih terbuat dari tepung, terbunkus dalam daun pisang.
Kalau si bayi pria, iwel-iwel terbuat dari gula campur (merah dan putih). Kalau wanita

sedikit gula merah terletak di tengahnya dengan harapan wanita dapat menyimpan
rahasia.
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Selalu ada empat piring jenang (bubur) yang terdiri atas dua piring jenang merah dan

dua piring jenang merah/putih. Tidak ada sepiring jenang putih sendirian. Tujuannya

empat piring jenang ini untuk membuang sial.

Satu ayam ingkung utuh selalu tersedia. Kadang-kadang lebih dari satu tersedia

melainkan kenduri Mitoni dianggap kurang kalau tidak ada paling tidak satu ayam

ingkung. Kalau ada kejadian yang bagus sekaligus misalnya hasil panen, dua atau tiga

ayam ingkung dikenduri. Ayam ini mewakili kambing yang dulu di sembelihkan

menurut tradisi Arab (bukan tradisi Jawa). Kalau si bayi lelaki dua kambing

disembelihkan tetapi satu saja kalau si bayi perempuan.

Sesajen yangdisajikan terletak ketin, sandingan dan nginangan.

Keting dan sandingan di atas selalu dibawa pulang dukunbayi.

Netoni

Selamatan Netoni dilaksanakan setiap tiga puluh lima hari sesudah hari Weton

(kelahiran) selama-lamanya untuk memperingati hari kelahiran. Kendatipun dewasa ini

jarang dilakukan oleh keluarga-keluarga di Tulungrejo. Yang masih melakukan

selamatan ini menyatakan selamatan ini diselengarakan secara sederhana untuk anggota

keluarga saja. Berlangsung pada sore hari tanpa dukun bayi atau sesajen. Makanan yang

tersedia berupa satu piring jenang merah yang mewakili ibu kandung dan dua piring

jenang putih yang mewakili bapak.

Kebanyakan responden lebih suka merayakan Hari Ulang Tahun si bayi setahun

sekali.

Kepercayaan dan kebiasaan sesudah kelahiran

Dusun Tulungrejo terletak di atas gunung dan kebanyakan warganya petani. Sering

baik ibu maupun bapak bekerja di lahan maka si bayi harus ditinggalkan ti tempat

tidurnya sendirian. Untuk perlindungan, mulai dari hari Weton nynangan dibuat dan

diletakkan di belakang bantal si bayi. Nyangan tersebut merupakan sebatang kayu yang
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tipis yang ditusuk dengan daun sirih dan jambi. Namanya kaki among nini among (ada

empat puluh bidadari dan seorang peri yang akan menjaga si bayi).

Di dalam tempat tidur si bayi diletakkan beberapa barang dengan harapan si bayi

akandilindungi dari roh-roh yangjahatdan kekuatan bahaya lain. Barang-barang tersebut

termasuk sepasang gunting, kaca kecil dan sebuah sisir. Selain dari itu ada cabe, bawang

putih dan daun dringu ditusuk, dengan harapan penyakit sawan (epilepsy) akan

terhindari. Sesajen tersebut dipakai sampai selamatan Selapanan.

Setiap kali si bayi keluar dari rumah sebuah kemiti yang ditusuk dengan daun

dringu dan bawang putih ditempelkan topi si kecilnya untuk menolak penyakit sawan.

Hal ini dilakukan sampai si bayi berusia sepuluh bulan.

Saat ibu melahirkan, bayi keluar ke atas alas kain, biasanya sarong adat. Namanya

nonik. Sesudah kelahiran nonik tersebut dicuci dan disimpan. Kalau si bayi menjadi sakit

atau harus masuk rumah sakit dia diselimuti nonik itu dengan harapan cepat sembuh.

Kebiasaan ini berlangsung sampai si bayi menjadi dewasa.
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PETUNG SEWU

Desa Petung Sewu terletak 34 kilometer dari kodya Malang. Menurut Bapak Lurah

sampai bulan Oktober 2000 jumlah penduduknya 2968 jiwa dengan 1510 lelaki dan 2968

perempuan. Perincian penduduk menurut pekerjaan termasuk 65% petani dengan yang

35% lainnya merupakan pedagang, buruh dan pensiunan. Kebanyakan penduduknya

menganut agama Islam dan sebagian besar penduduknya tamat Sekolah Dasar. Hanya

sedikit berpendidikan SLTP.

Upacara selamatan saat hamil dan sesudah si bayi lahir, tetap dilakukan dari

zaman dulu sampai sekarang ini. Menurut semua responden, ke dua dukun bayi dan orang

lelaki yang sering memimpin upacara-upacara selamatan yang telah saya wawancarai itu

beranggapan semua upacara-upacara selamatan tersebut penting. Tidak ada yang

dianggap lebih penting dari yang lain. Walaupun demikian ada yang dirayakan secara

lebih sederhana dari yang lain. Misalnya selamatan Brokohan (bayi berusia 1 hari) sering

hanya dihadiri anggota keluarga saja, bukan kelompok tetangga yang biasanya diundang

kenduri lain. Kebanyakan responden menyatakan bahwa alasan-alasan untuk

pelaksanaan upacara-upacara selamatantermasuk :

'untuk terhindar bala\

'biar selamat',

'karena adat Jawa ',

'selalu dilakukan nenek-moyang',

'karena itu sudah lama tradisi Jawa',

"karena tradisi Jawa'.

Kalau bapak atau ibu bersasal dari daerah lain acara upacara yang dilakukan merupakan

yang dipakai di Petung Sewu.

Kadang-kadang selamatan Neloni (tiga bulan dikandung), selamatan Tinkepan

(tujuh bulan dikandung) dan Blowokan (sembilan bulan dikandung) digabung dengan

40
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tujuan menghemat biaya. Hal ini khususnya dilakukan dalam kehamilan ke-dua dan

seterusnya. Selamatan-selamatan lain yang sering digabung ialah Mitoni (berusia tujuh

bulan) dan Tugel Kunceng di mana tujuh sejumput rambut yang ditali dengan tujuh

cincin dipotong tujuh anggota keluarga.

Cara perayaan semua selamatan di Petung Sewu ini tergantung atas situasi dan

kondisi keuangan keluarga masing-masing. Biasanya semakin kaya keluarga semakin

meriah upacara selamatan dilakukan. Misalnya mengenai selamatan Mitoni, ada

keluarga-keluarga yang menyediakan tangga tebu yang beranak tangga tujuh dan

berhiasan warna-warni agar si bayi dapat dibimbing naik ke atas untuk memilih barang-

barang. Juga tingkat flexibilitas berada yang terkaitan dengan tatanan selamatan.

Umpamanya kalau sebuah keluarga kurang mampu menyediakan kenduri lengkap dengan

semua makanan yang tradisional ada perasaan bahwa semua tetangga akan maklum.

Yang paling penting ialah setiap selamatan dilakukan. Seandainya upacara-upacara

selamatan tidak dapat dilaksanakan, responden menjawab :

'rasanya kurang enak',

'rasanya sakit hati',

'tidak merasa sebagai seorang Jawa yang sungguh-sungguh',

'pasti akan mendapat bala',

'tidak mendapat selamat',

'adat dan tradisi Jawa',

'rasanya kurang sempurna'.

Tanggalnya selamatan kehamilan dipilih persis sesuai dengan hari yang baik

menurut adat-istiadat, (biasanya hari Wage) atauyang diselenggarakan sesudahkelahiran

dikalkulasikan dari hari Weton menurut pasaran Jawa. Semua responden yang masih

muda mengakui mereka harus mengandalkan nasehat orangtuanya atau dukun bayi

mengenai tanggal yang baik karena pengetahuan mereka akan caranya memilih

tanggalnya kurang. Walaupun kalau kelainan berada, tanggal selamatan bisa ditunda.

Misalnya kalau ibu dan si bayi masih di rumah sakit atau kalau tali pusar lama lepas,

selamatan Sepasaran bisadilakukan kemudian hari. Kalau sebuah keluarga belum mampu
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melakukan selamatan Mitoni secara besar-besaran, tanggalnya bisa ditandai dengan

selamatan kecil dan yang besar ditunda sehingga mereka sanggup sampai si anak berusia

sepuluh tahun. Kalau ditunda begitu umpamanya selamatan ini dilakukan ketika si anak

berumur tujuh tahun.

Ada beberapa acara dalam upacara selamatan yang setelah ketinggalan atau

disederhanakan untuk macam-macam alasan. Misalnya, zaman dulu pisau bambu yang

dipakai untuk memotong tali pusar itu ditanam bersama dengan ari-ari. Dewasa ini tali

pusar dipotong dengan pisau operasi maka tidak ditanam lagi. Selamatan Netoni yang

diselenggarakan untuk merayakan hari Weton setiap 35 hari sampai meninggal dunia

tidak perhah dilakukan. Selamatan Neloni, Tingkepan dan Blowokan sering digabung.

Tambahan pula selamatan Tingkepan dan Mitoni biasanya disederhanakan dengan alasan

untuk menghemat biaya. Acara pergantian sarung atau pakaian bayi 7 kali pada

selamatan Tinkepan maupun Mitoni masing-masing tidak dilakukan lagi.

Di Petung Sewu terdapat satu bidan yang bekerja sebagai pegawai negeri di

POLINDES (Kantor Pondok Persalin Desa) sampai jam 2.00 siang kemudian sebagai

bidan di prakteknya di mana fasilitasnya lebih lengkap dan nyaman. Kalau warga desa

punya Kartu G.P.S.(artinya seorang 100% miskin dan tidak bertanah atau punya rumah)

semua pelayanan di POLINDES dan bidan gratis agar warga desa didorong melahirkan di

praktek bidan daripada di rumah ditolong dukun bayi. Selain dari menolong persalinan

dia bertugas mengajar dukun bayi sebulan sekali mengenai persalinan serta menasehati

calon ibu akan bahaya-bahaya yang ada dengan melahirkan di rumah. Pada bulan

Oktober 2000 ada 14 bayi lahir di praktek bidannya. Menurut bidan ongkos persalinan di

tempat praktek bidan tidak pas, uang dalam amplop saja. Padahal ibu yang setelah

melahirkan ditempat praktek bidan membayar mulai Rp 140.000,- sampai Rp 160.000,-.

Kebanyakan responden yang sudah saya wawancarai lebih suka melahirkan di

bidan atau di rumah. Yang sedikit memilih melahirkan di rumah sakit karena ada

kelainan kelahiran. Alasan-alasan untuk melahirkan di bidan termasuk :

iebih nyaman dan aman',
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'Fasilitasnya lebih bersih',

'pelayanan lebih manjur'.

Di antara kelompok yang memilih melahirkan di rumah ditolong dukun bayi

mereka beralasan :

'takut di rumah sakit atau bidan',

iebih nyaman di rumah'.

Kebiasaan dan kepercayaan mengenai kelahiran

Yang hadir pada kelahiran termasuk sanak saudara. Menurut aliran Kejawen ada

kepercayaan bahwa tali pusar si bayi tidak boleh dipegang dukun bayi, bidan, doktor atau

seorang pun sampai tali pusar dipotong. Alasannya, si bayi masih berada dalam kondisi

suci sehingga harwo empat (sari-sari yang terdiri atas api, air, bumi dan angin) masuk si

bayi lewat tali pusar yang baru terpisah dari saudaranya, ari-ari.

Bapaknya lebih dulu membisikkan doa Adzan dalam telinga kanan kemudian

dalam telinga kiri agar si orok akan soleh. Kalau ayahnya tidak ada saudara boleh
berdoa.

Mulai kelahiran sampai Selapanan si bayi dibungkus dalam sarung agar baik

kakinya maupun lengannya akan lurus. Si bayi harus digendong dan tidak boleh turun

tanah selama tiga bulan karena kepercayaan yang ada bahwa roh-roh jahat dapat
memasuki kulitnya dari tanah. Nyonik (sarung) di atas janin lahir, dicuci dan disimpan
agar kalau si bayi sakit, dapat diselimutinya untuk mempercepat kesembuhan.

Dari jaman dulu sampai sekarang ini barang-barang tertentu ditaruh di tempat tidur
si bayi selama tiga bulan untuk menjaganya dari gangguan roh-roh halus. Benda-benda

yang tajam termasuk gunting, kaca dan sisir yang ditumpangi daun sirih. Setiap saat si
bayi keluar dari rumahnya kemiti yang setelah tertusuk dengan daun dringu dan bawang
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putih harus dipakai untuk menolak penyakit sawan (epilepsy). Kalau seorang meninggal

dunia si bayi harus segera diusapi dengan campuran daun dringu, bawang putih dan

garam untuk mencegah penyakit sawan.

Peran dukun bayi di Petung Sewu

Kedua dukun bayi yang berada sudah bekerja sebagai dukun bayi selama paling

tidak tiga puluh tahun dan sudah mengambil kursus kebidanan yang diselenggarakan di

puskesmas sebulan sekali. Mulai dari tahun 1985 sampai sekarang dan sejauh mereka

menolong persalinan, kursus tersebut wajib dan gratis.

Mereka berperan empat, yaitu : merawat ibu hamil dengan memijat dan

memposisikan bayi dikandung, menolong persalinan, memandikan dan memijat si bayi

sampai Sepasaran serta memimpin upacara selamatan kehamilan dan sesudah kelahiran.

Menurut mereka kebanyakan pengetahuan dan ketrampilan tradisional mereka baik

mengenai persalinan dan tatanan upacara-upacara selamatan diwariskan dan diturun-

temurunkan dari leluhur. Kadang-kadang cara tatanan antara dukun bayi berbeda yang
satu dengan yang lain.

Bidan dan kedua dukun bayi masing-masing bekerjasama dengan bidan itu

dipanggil menolong kalau terjadinya kelainan kelahiran yang ditangani dukun bayi.

Tambahan pula dukun bayi selalu menasehati pasien yang punya anak sakit untuk

langsung ke puskesmas. Para dukun bayi diberi alat-alat persalinan dari bidan maka

sekarang mereka tidak lagi menggunakan alat dan obat tradisional seperti dulu yang
pernah mereka lakukan.

Ongkos yang disediakan mereka biasanya dibayar langsung atau sehabis setiap
selamatan.

Pertolongan persalinan : Rp 70.000,-

Pijat ibu hamil: Rp 4.000,- setiap waktu atau

Rp 60.000,- sebulan 6 hari

Pijat dan mandi bayi: Rp 4,000 setiap saat

Kain atau makanan bisa diterimanya kalau ada kesulitan keuangan pihak ibu.
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Pantangan yang dianggap tidak boleh dilanggar oleh calon ibu atau suaminya agar

tidak terjadi keguguran janin termasuk yang berikut:

* Calon ibu tidak boleh berdiri di pintu biar kelahirantidak berhenti di jalan.

* Kalau mengintip anaknya akan nakal.

* Kalau sesuatu dilewatkan dibawah meja atau lewat jendela, anak akanmenjadi pencuri.

* Calon ibuatau suaminya tidak boleh mengambil daun dari pagar hijau atausi bayi akan

kena sawan saut (epilepsy).

* Dilarang membakar kayu yang hanyut di sungai atauair susuibu akansakit.

*Dia tidak boleh melangkahi kaki suaminya atau kaki bayinya bisa bengkak (besar).

* Air yang kotor misalnya sesudah piring atau pakaian dicuci harus cepat dibuang atau
bayi akan menderita sakit telinga.

* Airminum tidak boleh dibuang atau bayinya akan kena sawan.

*Buah-buahan harus dipotong dengan pisau sebelum dimakan atau cumcum bayi akan
berpendam.

*Rambut bapak dan ibu tidak boleh diikat biar cepat melahirkan tanpa gangguan.
*Ketika bapak menghisap rokok ia tidak boleh mematikan rokoknya. Itu harus dibuang

ketika masih hidup biarsi bayi tidakbermata cacat.

Sebagai di daerah-daerah lain ari-ari dan penanamnya dianggap amat penting
sekali oleh semua responden sebagai saudara, adik atau teman si bayi. Penanaman ari-ari
dilakukan secara adat tersendiri oleh bapaknya dengan alasan-alasan yang berikut:
'biar terang pikirannya',

'itu teman/saudara si bayi',

'supaya mempunyai ikutan kehidupan saudara',

'ikatan kehidupan sampai akhir hayatnya',

'memberi petuah yang baik',

'untuk menerangi ari-ari',

'menyerangi biarsi bayi tidak menangis terns'.
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Kalau lahir di rumah sakit atau di tempat praktek bidan ari-ari langsung dibawa

pulang, dibersihkan sebaik-baiknya oleh bapaknya kemudian ditanam sampai singkunya.

Jika terlalu dangkal jodah si bayi akan susah ketemu dan kalau terlalu dalam jodohnya

akan boros. Kalau lahir di rumah itulah tugas dukun bayi. Kalau tidak dibersihkan secara

baik si bayi akan besifat lusuh dan berkulit gatal.

Sesudah dibungkus dalam kain putih ari-ari dimasukkan dalam sebuah gendok.

Setelah selesai bapak harus menghisap sebatang rokok yang ujungnya dimasukkan dalam

gendok agar si bayi akan pandai dan bertangung-jawab. Disertai juga ada buku kosong,

tulisan Arab, bumbu dapur, sebuah pensil, uang logam kalau bayi lelaki dan benam dan

jarum kalau perempuan. Acara ini biasanya dilakukan bapak bersama dengan dukun bayi.

Dukun bayi berperan memberi mantera sekaligus bapak menanam ari-ari. Yang penting

tangan kanan harus dipakai agar si orok memakai tangan kanan kemudian hari. Kalau

bapak berkedip mata saat menanam ari-ari si bayi akan buta. Bapaknya berpakaian jilbab
kalau sibayi wanita dan berpakaian adat Jawa kalau pria.

Bapak menasehati bayinya untuk mematuhi serta menghormati orangtuanya, tahu

kesusilan dan menjalankan hidupnya yang jujur dan baik. Sebuah lampu yang harus
menyala sampai Selapanan untuk penerangan, ditaruh atas ari-ari kemudian dikurungi
untuk perlindungan dari binatang atau hujan. Ari-ari ditanam di sebelah kanan pintu
depan kalau lelaki dan di sebelah kiri jika perempuan. Dewasa ini ada kecenderungan
untuk menanam ari-ari perempuan di dalam rumahnya dengan harapan ia akan patuh
serta tidak akan keluar dari jalur yang diharapkan orangtuanya. Acara yang adat tersendiri
ini tidak dihadiri tetangga, anggota keluarga saja.

Upacara selamatan Tinkepan diselenggarakan dalam waktu terpisah saat bayi
dikandung tujuh bulan. Tahap pertama dilakukan pada siang atau sore hari Sabtu atau

Selasa Wage dan dihadiri dukun bayi dan kaum tetangga dan keluarga ibu di rumah.

Calon ibu disiram dukun bayi atau seorang perempuan yang sudah punya anak tujuh kali
dengan air kembang di rumah malahan di sungai seperti pada jaman dulu. Dia berganti
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sarung sekali saja. Makanan untuk dikenduri kaum lelaki pada sore hari termasuk jenang

merah, nasi tumpeng, jenang blowok, urap-urap, terancam, ayam, ikan, tempe dan tahu.

Upacara Selamatan Blowokan yang dilakukan saat ibu hamil 9 bulan dewasa ini

sering digabung dengan selamatan Tinkepan. Berlangsung sore harinya pada hari Sabtu

Wage atau Selasa Wage yang dianggap hari-hari baik menurut pasaran Jawa . Hadirin

termasuk tetangga dan anggota keluarga yang selalu ikut serta upacara-upacara

selamatan. Maksudnya untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan buat calon ibu

dan bayi yang beradadalamkandungannya.

Kenduri termasuk empat piring jenang blowok, nasi tumpeng yang dilingkari jenang

merah, urap-urap, terancam, tempe, tahu, ayam, ikan dan krupuk.

Jenang blowok terbuat dari beras, kentan, gula merah yang diberi daun pondan yang

harum. Hasilnya bersifat licin dan bersimbolis bahwa sibayi yang dikandung akan lahir

secara cepat dan lancar. Sebelum kenduri digelar di atas tikar di ruang tamu, hidanganya

tergelar di atas kolong (tempat tidur yang terbuat dari kayu). Seluruh jenang blowok

dipegang dengan tangan kanan ibu di atas kolong tersebut dan isinya harus dilewatkan

tempat tidurnya kemudian dibagi dan disusun di atas 4 daun pisang yang di pegang

dengan tangan kanan di bawah. Yang penting tidak setetes pun boleh ditumpah atau

kelahiran akan diganggu. Setelah selesai ada kelompok yang memutar-memutarkan

sepiring jenangblowok dibawah kolong.

Tahap berikutnya adalah kenduri untuk hadirin lelaki.

Upacara Selamatan Brokohan diselenggarakan secepat-cepatnya sesudah si bayi
lahir khususnya kalau si bayi ialah wanita. Maksudnya, orangtuanya akan ia patuhi.
Kalau pria selamatan boleh dilanjutkan pada hari yang sama atau hari esoknya.
Pada selamatan ini si bayi langsung dinamakan dengan acara sederhana dipimpin dukun

bayi Kalau melahirkan di rumah sakit ibu dan bayinya sering tidak ada.Tujuannya
selamatan ini adalah bersyukur si bayi lahir dalam kondisi yang sehat dan selamat.

Kata brokohan berasal dari bahasa Arab 'yang berarti barokah ,yaitu berkah atau hadiah

atas barokah yang diberikan oleh Tuhan dengan lahirnya seorang anak' (Fungsi Upacara
1995: 67).
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Hidangan yang disajikan termasuk nasi tumpeng, jenang merah dan jenang merah-putih,

terancam, urap-urap, ikan, ayam, tempe, tahu dan jajan pasar.

Upacara Selamatan Sepasaran berlangsung ketika tali pusar lepas. Tali pusar

biasannya disimpan untuk diobati si bayi kalau sakit atau badanya demam. Ada yang

menelan tali pusar ini agar si bayi akan takut maka mematuhi orang tua mana yang

menelam itu. Kalau bayi pria itu ditelan ibunya dan terbalik dalam hal wanita. Ada lain
v,.

yang menanam tali pusar karena beranggapan itu harus disatukan dengan saudaranya, ari-

ari. Si jabang bayi di pijat, dimandikan kemudian digebyak dukun bayi dilingkari

sesajen termasuk kemenyan, kopi dan air putih, sandingan untuk arwah nenek moyang

danngingan agar roh-roh halus tidak akan menggangu si kecilnya. Yang hadir pada sore

hari ialah kelompok tetangga biasa dan makanan untuk kenduri biasanya sama dengan

upacara selamatan lain.

Upacara Selamatan Selapanan dilakukan ketika si bayi berusia tiga puluh lima hari

dan menandai waktu terakhir lampu di atas ari-ari harus menyala. Acara termasuk

memijat, memandikan dan gebyak sebelum rambutnya dicukur dukun bayi agar nanti

rambut akan tumbuh tebal. Kepalanya diusapi air kembang kemudian rambutnya yang

dicukur dicampur dengan air kembang sebelum ditaruh di atas ari-ari. Mantera dalam

bahasa Jawa yang diucapkan dukun bayi sebelum gebyak dan pencukuran rambutnya,

sama dengan yang diberi sambil penaruhan bunga telon di atas ari-ari. Artinya,

berharapan jalan hidupnya akan tenang dan tenteram terlepas dari gangguan roh-roh

jahat (setan). Hadirin, kenduri dan sesajen yang disajikan ialah sama dengan upacara
selamatan lain.

Upacara Selamatan Telonan berlangsung ketika bayi berusia tiga bulan sesudah

empat hari yang sama dengan hari Weton sudah lewat. Upacara ini boleh dilakukan

sesudah waktu ini tetapi dilarang dilakukan sebelum tanggal itu. Acara bertahap dua .

Pada siang hari si kecilnya dipijat, dimandikan dan digebyak dukun bayi disaksikan kaum

ibu kemudian hidangan dikenduri kaum lelaki pada sore hari sehabis Magrib. Sesajen,

mantera yang diberi dukun bayi dan hidangannya sama dengan yang sudah dijelaskan.
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Upacara Selamatan Mitoni

Saat penulis meneliti di Petung Sewu dua selamatan Mitoni sempat saya saksikan. Ada

yang lengkap yang dirayakan secara meriah dan yang lain setelah dilakukan dengan lebih

sederhana. Meskipun demikian kedua-duanya bertujuan sama. Yaitu, untuk merayakan

dan bersyukur bahwa si kecilnya berusia tujuh bulan, berharapan panjang umur dan

mencapai cita-cita orang tuanya. selamatan Mitoni yang lengkap dari zaman dulu sampai

masa sekarang dilakukan sebagai yang berikutnya.

Tanggalnya dikalkulasikan dari Hari Weton dan berlangsung pada pagi hari saat tujuh

hari yang sama sudah lewat. Dulu si anak digebyak dukun bayi atau sesepuh yang

mempunyai kelebihan dalam hal memimpin upacara-upacara selamatan di Petung Sewu.

Sebelum si anak digebyak, ia didoai dengan mantera dalam bahasa Jawa dengan artinya

panjang umur, menjadi anak yang baik, menjalani kehidupan yang jujur dan selalu dalam

kondisi sehat. Cara gebyak pada saat ini dilakukannya secara jauh lebih lemah lembut

daripada saat masa bayi. Sesajen yang disajikan di tempat tidur termasuk nginang, kopi,

air putih, tembako, makanan, uang, sebatang rokok dan air untuk mencuci tangan. Semua

sesaji tersebut ialah untuk arwah nenek moyang yang akan datang karena setelah

dipanggil dengan kemenyan terbakar.

Gam bar. 7 Dukun bayi memberi mantera dan membakar kemenyan
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Selanjutnya kaum ibu baik keluarga maupun tetangga dan anak-anak berkumpul di rumah

dan menemani si kecil yang sedang dipayungi ke tepi sungai. Payung bersimbolis si anak

selalu akan diperlindungi Tuhan dan sanak-saudaranya. Pertengkapan mandi, bagian-

bagian ayam yang nanti akan dipilih si bayi, pakaian yang baru dan makanan dibawa

hadirin. Kalau dirayakan sebesar-besaran ada penyanyi dan sebuah band yang menemani

yang berjalan santai ini.

Di tepi sungai tersedia sesajen untuk menghilangkan roh-roh halus yang menguasai dan

menjaga sungai dengan tujuan roh-roh tersebut tidak akan mengganggu si anaknya.

Sesajen yang di dalam kotak terbuat dari daun pisang termasuk nasi buger, telor, cabe,

kacang, bawang putih, daun sirih, gambir, bungatelon, pisang dan gulamerah.

Sesajen lain termasuk sandingan yang berisi 2dua rangkai pisang yang utuh, sebuah

kelapa tua, beras, uang sebanyak Rp 10.000,- dan dua ketupak. Sandingan ini nanti akan

dibawa pulang pemimpin upacara.

Semacam sapu yang diberi kemenyan, dibakar pemimpin upacara sambil mengucapkan

mantera. Asap dari kemenyan tersebut berfungsi untuk menghormati dan

mempersilakan arwah nenek moyang datang dan menikmati hidangan. Yang lain

disajikan melambangkan roh-roh halus agar tidak akan mengganggu si bayi dengan

harapan jalan hidupnya akan tenang dan tenteram.

Wajah si anaknya disiram dengan air kembang ( air yang diberi bunga telon) yang juga

termasuk uang logam. Bunga-bunga disajikan supaya si kecil selalu berbau harum.

Sehabis itu acara rebutan uang berlangsung di mana isinya ember dibuang lalu anak -

anak mencari dan menangkap uang logam. Acara rebutan uang diharapkan si anak akan

dermawan dan berjiwa sosial yang selalu menolong orang yang 'tidak punya\

Kemudian si anak dimandikan dan dipakaiankan ibunya. Dia dikalungi dengan sarung di

mana sarungnya berisi uang.
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Makanan yang akan dikenduri ibu dan anak termasuk nasi, urap- urap, terancam, tempe,

tahu, ayam, ikan dan jajan pasar. Setelah pemimpin upacara diucapkan doa dalam bahasa

Arab, kenduri dibagi, dibungkus dan dibawa pulang semua hadirin.

Sepulang ke rumah si anak disambut neneknya dengan nasi pincuk dan nasi ayam.

Sebelum memasuki rumahnya ia ditawari bagian-bagian ayam termasuk kepala, sayap,

paha, kaki dan kaki lengan. Pilihan si kecilnya bersimbolis dengan makna berikutnya.

Kalau kepala, dia akan menjadi pintar; sayap, dia akan jalan jauh dari rumahnya; paha,

badannya akan kuat; kaki, dia akan berlari dengan cepat; kaki lengan, dia akan mandiri.

Sesampai di ruang tamu dalam upacara sederhana si kecil memilih di antara barang-

barang yang tersedia di atas tikar. Kalau dia memilih buku kosong dia akan menjadi

pintar dan cerdas; kalau buku Arab nanti dia akan soleh; kalau uang harapanya dia akan

kaya dan modal ditemuinya secara gampang dan kalau pensil dia akan menulis dengan

baik. Kalau upacara lengkap ada tangga yang beranak tangga tujuh terbuat dari tebu

yang berhiasan kertas berwarna-warni. Dari masa dulu sampai masa sekarang ini tangga

tebu berarti pada masa depannya ia memperoleh derajat yang tinggi serta jalannya

mencari nafka akan lancar. Sebelum dinaikkan dukun bayi (atau pemimpin upacara lain)

ke atas tangga tersebut, dia harus menginjak sepiring jenang merah. Artinya sebagai

tumpuan atau kursi dalam mencari nafkah.

Di atas tanggaterletak uang muiai dari Rp 100 sampai Rp 100,000 yang digantung dari

benang yang bersifat payung. Jugaadatujuh macam pakaian baru,jagung, padi, sebuah

pensil, buku sertabunga. Si anak memilih satubarang saja. Kalau pilihannya uang,kelak

nanti ia mudah menemukan modal; kalau pakaian, biar nanti pintar berdandan dan

berpakaian;kalau bunga, anak akan selalu dijaga saudara sampai meninggal dunia dan

kalau padi, dia akan pandai bercolak tanam. Makanan dan seekor ayam Jawa hidup diberi

kepada pemimpim upacara selamatan. Mitoni ini.

Sore harinya nasi tumpeng, jenang merah dan jenang merah-putih, lauk-pauk dikenduri

kelompok lelaki tetangga sebelum yang sisa dibagi, dibungkus dan dibawa pulang.



Upacara Selamatan Netoni yang merayakan hari Weton si bayi setiap 35hari selama

sepanjang hidupnya tidak pernah dilakukan di sini.Tidak ada selamatan ketika si bayi

turuntanah atau tumbuhgigi untuk pertama kalinya.
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KESIMPULAN

Salah satu kenyataan sangat menonjol yang muncul dalam penelitian ini adalah

kebanggaan masyarakat Tulungrejo dan Petung Sewu akan nilai-nilai dan adat-istiadat

yang diwariskan nenek moyang mereka. Mereka memegang teguh atas kebutuhan tetap

melestarikan dan menyelenggarakan segala upacara selamatan masa kehamilan dan

kelahiran.

Tujuan pelaksanaan upacara selamatan ini tetap dipertahankan dari zaman dulu

sampai sekarang ini di ke dua desa. Berdasarkan atas kepercayaan bahwa kekuatan-

kekuatan adikodrati dapat membahayakan hidup manusia pada tahap-tahap perubahan
dalam siklus hidup, masyakrat di ke dua desa melakukan upacara selamatan pada tahap

tertentu pada masa kehamilan dengan usaha untuk menjaminkan baik keselamatan janin
di kandungan, maupun ketenteraman calon ibu supaya kelahiran lancar dan sehal. Tujuan
selamatan sesudah kelahiran adalah mensyukuri kepada Tuhan dan nenek moyang agar si

bayi akan lahir sehat.

Kepercayaan atas keberadaan mahluk-mahluk halus yang sanggup mendatangkan

kebahagiaan atau bencana kuat di ke dua desa dan itu sering digunakan sebagai alasan

untuk memberi sesajen, melakukan selamatan, memberi mantera dan mematuhi

pantangan.

Walaupun. dewasa iniada perubahan-perubahan tertentu terkait dengan pelaksanaan

dan rangkaian acara-acara dalam beberapa upacara selamatan, perubahan-perubahan

tersebut tidak mengurangi tujuannya. Masyarakat di ke dua desa berkecenderungan untuk

menyederhanakan atau menggabungkan beberapa upacara selamatan yang dulu terpisah

dan tunggal. Selamatan tertentu juga dapat ditunda. Alasan utama, keadaan keuangan

-mereka. Banyak responden beranggapan lebih baik untuk menghemat biaya agar anak-

anak dapat disekolahkan atau kebutuhan keluarga segera dapat dipenuhi daripada



54

melaksanakan upacara besar-besaran untuk melengkapi segala selamatan sebagaimana
yang diharapkan. Yang paling penting, selamatan hams dilaksanakan.

Hanya ada satu upacara selamatan yang tidak pernah ada di Petung Sewu serta
sekarang ini jarang dilakukan di Tulungrejo. Netoni yang diselenggarakan setiap tiga
puluh lima hari untuk merayakan Hari Weton, hanya tetap dipertahankan beberapa
responden. Dirayakan secara sederhana oleh yang inasih melakukan selamatan itu.

Faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan dan modernisasi hanya berpengaruh
sedikit atas keperluan masyarakat di ke dua desa untuk tetap melaksanakan upacara
selamatan. Namun demikian faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi pilihan calon
ibu di Tulungrejo atas tempat di mana mereka melahirkan. Karena mereka lebih suka

melahirkan di rumah sakit atau di tempat praktek bidan, peran para dukun bayi sebagai
penolong persalinan, dikurangi.

Di Petung Sewu di mana tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah, separuh
responden masih lebih suka melahirkan di rumah ditolong dukun bayi. Tetapi menurut
saya ada faktor lain yang mempengaruhi pilihan ini. Kerjasama antara bidan dan dukun

bayi tinggi di sini dan bidan sangat dihormati dan disukai. Karena dia sering menolong
di rumah kalau terjadi kelainan kelahiran, calon ibu yang merasa khawatir dengan
melahirkan di rumah, bisaterkurangi.

Peran para dukun bayi di ke dua desa tetap ditonjolkan, tetapi dewasa ini lebih

banyak sebagai pemimpin upacara selamatan, sumber pengetahuan mengenai adat-

istiadat dan tanggal yang terbaik untuk pelaksanaan upacara selamatan. Bahkan untuk

melakukan acara-acara tertentu pada selamatan serta merawat calon ibu dan si bayi ketika

lahir. Tradisi kaum ibu yang dirawati dukun bayi saat hamil dan sesudah kelahiran, tetap

dipertahankan antara kelompok yang melahirkan di rumah sakit atau praktek bidan.

Walaupun mereka dirawat seorang profesional secara teratur, mereka semua dipijat

dukun bayi sebelum kelahiran serta semua bayi mereka dipijat, dimandikan dan digebyak

dukun bayi.
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Mengenai pertanyaan bagaimana persepsi masyarakat di Tulungrejo dan Petung

Sewu akan ari-ari. Ari-ari bermakna sangat mendalam untuk semua reponden di kedua

desa. Agama, pendidikan, keadaan keuangan atau usia pun, semua orang beranggapan si

ari-ari merupakan saudara dan teman sepanjang umur. Walaupun ada sedikit perbedaan

setempat dengan kebiasaan penanaman si ari-ari itu, keyakinan dan kepercayaan

masyarakat atas itu di ke dua desa sama.

Semua upacara selamatan yang sempat saya ikuti, dilaksanakan dalam suasana

penuh kebahagiaan dan berjalan secara hikmad tanpa mengurangi nilai ritual.



KUESIONER YANG DIBAGI DI TULUNGREJO

Saya bernama Maggie Brady. Saya adalah peneliti dari program ACICIS vans
LtZXden8an Vr"" Muh—diyah Malang dan sLnglfakS^u^hlapangan berupa penelitian tentang: "Kebiasaan dan kepercayaan masyarakat Jawa Timur
dalam menyambut kelahiran anak" Imur

Tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan informasi mengenai hal itu dan
membandingkan perbedaan-perbedaan di antara yang tinggal di kota dan di desa.

Selama wawancara ini sebaiknya saya memanggil Ibu/Bapak/Saudara dengan sebutan

Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dirahasiakan. Karena wawancara ini
nJn1 £SU^n! *^n,tldak T,"8**'makajika ada I****** yang kurang berkenanDan Bapak/fou/Saudara tidak bersedia menjawabnya,mohon memberitahu, kita akan
melanjutkan ke pertanyaan berikutnya.

Saya banyak terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak/Ibu/Saudara.

Jenis kelamin:

Usia:

Agama:

Asli dari mana?

Apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah punya anak?

Kalau begitu, berapa anaknya?



1.

1. Kalau sudah punya anak, di mana Ibu melahirkan?
0 di Rumah Sakit
ii) di Puskesmas
in) di Bidan
iv) di rumah ditolong dukun bayi

2' a/lasannyalaSan "" ^^ ***"'*' ^^^ ^ ^'^ <" Rumah Sakit'
i) dekat rumah
ii) ongkos pelayanan hampir sama yang lain
in) pelayanannya lebih baik dan canggih
v) alasan lain

3 iZZLt£Zmkah Bapak/ IbL1 pergI ke Pundhenuntuk —k-
4 .Sebelum kelahiran apakah Ibu coba meramaikanjenis kelamin bayi yang dikatidung?

Kalau jawaban'iya' bagaimana jalannya? Misalnya:
0 pengunaan barang-barang seperti kelapa, cin-cin dsb.
ii) Observasi perut saja
iii) Lain

5. Apakah Bapak/Ibu melakukan selamatan dalam masa kehamilan?

Kalau'iya'dijawab, tolong jelaskan mengapa,tujuan,waktu,tempat, sesaji dan makananya
pinak yang terlibat, jalannya upacara dan pantangan kalau ada.

Kalau 'tidak' dijawab tolong jelaskan alasannya. Misalnya:
Waktu ,tenaga, ongkos terbatas.

i) Ngebor-ngebori ( l bulan dalam kandungan )

Mengapa?

Tujuannya?

Waktu?

Tempaf)

Sesaji dan makanan



Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?

ii) Neloni

Mengapa?

Tujuannya?

Waktu?

Tempat?

Sesaji dan makanan

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?

iii) Nglimani

Mengapa?

Tujuannya?

Waktu?

Tempat?

Sesaji danmakanan?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan

( 3 bulan dalam kandungan)

(5 bulan dikandung)



iv) Mitoni (7 bulan dalam kandungan)

Mengapa?

Tujuannya?

Waktu?

Tempat?

Sesaji dan makanan ?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?

iv) Procotan ( 9bulan dalam kandungan)

Mengapa?

Tujuannya?

Waktu?

Tempat?

Sesaji dan makanan ?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?

v) Dawet plencing (sudah waktu lahir tetapi beiuni lahir)

Mengapa?

Tujuannya?

Waktu?



Tempat?

Sesaji dan makanan ?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?

6. Menurut Bapak/Ibu apakah perbedaan dengan melakukan selamatan dalam masa
kehamilan kalau si calon ibu hamil untuk pertama kalinya dan kehamilan ke-2 atau
ke-3?

7. Dalam sudut pandangan Bapak/Ibu kenapa bulan ganjil dianggap lebih penting dari
bulan bilangan genap?

8. Menurut Anda apakah ada perbedaan atau penyederhanaan di antara pelaksanaan
selamatan dalam masa kehamilan sekarang ini dan yang jaman dahulu?

Kalau "iya" dijawab, mengapa?
i)harganya?
ii)waktu?
iii)tenaga?
iv)lain?

9. .Bagaimana pelaksanaan selamatan pada masa kelahtran. Apakah Bapak/Ibu
melakukan selamatan berikutnya?

Kalau menjawab 'iya' tolong jelaskan tujuannya, waktu,tempat, sesaji dan makanan,
pihak yang terlibat, jalannya upacara dan pantangan kalau ada.

Jika selamatan tersebut tidak Anda lakukan, tolong jelaskan rintangannya.

i) Brokohan ( Bavi berusia satu hari)

Tujuan?

Waktu?

Tempat?



Sesaji dan makanan?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?

i) Puputan (Tali pusar sudah lepas) (Bayi berusia 5 hari)

Tujuan?

Waktu?

Tempat?

Sesaji dan makanan?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?

Hi) Sepasaran (Bavi berusia 5 harri

Tujuan?

Waktu?

Tempat?

Sesaji dan makanan?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan



iv) Selapanan (Bavi berusia 35 harO
Tujuan?

Waktu?

Tempat?

Sesaji dan makanan?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?

v) Netoni fSetiap 35 hari)

Tujuan?

Waktu?

Tempat?

Sesaji dan makanan?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?

vi) Tedhak siten (turun tanah untuk pertama kalinya) ( Bayi berusia 7bulan)

Tujuan?

Waktu?

Tempat?

Sesaji dan makanan?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?



vii) Temburi (Penanaman ari-ari) (Bayi berusia 5 hari)

Tujuan?

Waktu?

Tempat?

Sesaji dan makanan?

Pihak yang terlibat?

Jalannya upacara?

Pantangan?

9. Menurut Bapak/Ibu selamatan mana yang di atas dianggap yang paling penting?
Mengapa?

10. Kalau melakukan selamatan Puputan,apakah tali pusat disimpan, ditanam atau
dimakan Bapak./Ibu. Kalau disimpan untuk apa ? Tolong jelaskan!

11. Apakah Bapak /Ibu menyaruh barang-barang di tempat tidur si bayi? Kalau
begitu, kapan barang-barang tersebut ditaruh? Barang-barang apa? Tujuannya?

12. Apakah Babak/lbu mengunakan Primbon pada masa kehamilan atau pada masa
kelahiran? Kalaubegitu, untuk apa?

13. .Apakah ada adat menyumbang ibu yang baru melahirkan? Kalau 'iya'dijawab,
biasanya berapa sumbangan atau barang-barang ? Dari siapa? Kapan? Untuk
selamatan mana?

14. Berkaitan cfcngan penanaman ari-ari,apakah ada upacara khusus atau adat
tersendiri? Apakah ada barang-barang lain yang ditanam dengan ari-ari?
Qagaimana tujuannya? Apakah ada perbedaan dengan adat penanaman ari-ari
"kajau si bayi wanita atau pria?



15. Ada harapan Bapak/Ibu untuk masa depan si bayi?

16. .MenurutBapak/Ibu apakah ada perbedaan di antara sikap calon bapak dan sikap
calon ibu terhadap pelaksanaan selamatan-selamatan tersebut? Misalnya, apakali
salah satu di antara sepasang suami/isteri yang lebih taat mengenai melakukan
selamatan-selamatan tersebut?



KUESIONER YANG DIBAGI DI PETUNG SEWU

1. Upacara Selamatan mana yang dilakukan dewasa inidisini ?
Neloni 3 bulan dikandung
Tingkepan 7 bulan dikandung
Blowokan 9 bulan dikandung

KELAHIRAN

Brokohan Bayi berusia 1 hari
Sepasaran Tali pusar lepas
Selapanan Bayi berusia 35 hari
Telonan Bayi berusia 3 bulan
Mitoni Bayi berusia 7 bulan
Turun tanah

Tumbuh gigi
Netoni Setiap 35 hari dari hari Weton

2. Mengenai semua upacara selamatan :
Siapa hadir ?
Makanan?

Jalannya ?
Ada sesajen ? Kalau begitu, sesajen apa ? Apakah alasan penyajian sesajennya ?
Ada dukun bayi hadir ?

3. Tolong jelaskan perasaan kalau upacara selamatan tidak dapat dilakukan.

4. Apakah alasan semua upacara selamatan dilakukan ?

5. Bagaimana kalau bapak atau ibu berasal dari daerah lain ? Apakah upacara-upacara
selamatan dari daerah mereka dilakukan atau tidak ?

6. Apakah ada sebuah upacara selamatan yang dianggap lebih penting dari yang lain ?
Kalau begitu, selamatan mana ? Mengapa ?

7. Mengenai Neloni dan Tingkepan bagaimana caranya untuk memilih tanggalnya ?

8. Mengenai Tingkepan :

* Apakah sarung digantikan oleh seorang 7 kali ?

* Apakah ada kelapa yang dipecah bapak ? Apakah ada gambar - gambar yang
sudah dilukis atas itu ? Kalau begitu, gambar siapa ?

9. Mengenai kelahiran :

* Dimana ibu melahirkan ? Alasannya ?

* Kalau dirumah, siapa hadir ?



* Kalau dukun bayi menolong persalinan, berapa ongkosnya ?

* Kalau dirumah sakit atau puskesmas atau tempat praktek bidan, berapa
ongkosnya ?

* Bagaimana kata ~ kata pertama yang diucapkan dalam telinga si bayi ?

10. Mengenai Brokohan :

* Kapan Brokohan diselenggarakan ?

* Tolong jelaskan bagaimana si bayi dinamakan !

* Makanan apa yang disajikan ?

* Apakah ada sesajen ? Kalau begitu sesajen apa ?

11. Saat tali pusar lepas apakah itu dimakan, ditelan atau disimpan ?
Kalau disimpan, apa alasannya ?

12. Mengenai Mitoni:

* Apakah pakaian si bayi digantikan 7 kali ?

* Apakah ada 7 pasang pakaian berwarna 7 ?

* Bagaimana barang - barang yang dipilih si bayi ?
* Apakah si bayi memilih bagian ayamdisini ? Kalau begitu, bagaimana artinya ?

13. Bagaimana ketika ari-ari ditanam ?

* Tolongjelaskan upacara ini ? Apakah itu upacara tersendiri ?
* Ditanam oleh siapa ? Ditanamdalam apa ?
* Bagaimana barang-barangyang ditumpangi ari-ari ?
* Kalau si bayi perempuan, apakah bapaknyapakai jilbab atau lipstik ?
* Dimana ari-ari ditanam ?

* Apakah ada sebuah lampu diatasnya ? Apakah alasannya ?
* Apakah ada kurungan diatas ari-ari ? Kalau begituuntukapa ?
* Kenapa ari-ari dianggap begitu penting ?
* Bapak bilang apa ketika ari-ari ditanam ?
* Bagaimana dalamnya ?

14. Mengenai sepasang kembar :

* Kalau satu diantara mereka perempuan, apakah dia harus diberi kepada seorang
lain untuk diasuh ? Mengapa ?

* Apakah ada upacara selamatan khusus untuk kembar ?

* Pada zaman dulu, apakah sepasang kembar dinikahkan ?
* Bagaimana dewasa ini ?



15. Mengenai dukun bayi:

* Kalau ibu dipijat saat hamil, kapan mulai dipijat ? Berapa sering ? Berapa
ongkosnya ?

* Berapa sering si bayi dipijat dan dimandikan ? Berapa ongkosnya ?

* Bagaimana kalau tidak mampu membayar ?
* Apakah dia ikuti semua upacara selamatan ? Bagaimana perannya ?

* Apakah si bayi digebyak ? Kalau begitu, mengapa ?

16. Kalau sesajen disajikan, tolong jelaskan tujuannya ?
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