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GLOSARIUM 

 

adat gama Bayan :   adat-istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Bayan yang 

menganut Islam waktu telu. Mayoritas masyarakat ini terdapat di 

KLU terutama di bagian timur dan sebagian kecil tersebar di   

Kabupaten Lombok Barat. 

ai’ mel-mel         :    air yang diambil dari sumber mata air yang dikeramatkan 

penduduk untuk dipergunakan pada ritual adat keagamaan 

masyarakat Sasak yang akan dipergunakan untuk memandikan 

anak atau orang dewasa yang dihajatkan pada ritual tersebut.          

ale-ale                  :  pertunjukan musik khas masyarakat Sasak dengan menggunakan 

alat musik modern yang biasa digunakan untuk mengiri 

penganten ketika melaksanakan acara nyongkol, berkunjung ke 

rumah penganten perempuan. Musik ini juga dapat 

dipertunjukkan di panggung dengan mengundang orang untuk    

ikut berjoged. 

amal jariah        : perbuatan baik yang dilakukan manusia sebagai bekal untuk di 

dunia  akherat.  

bakeq                    :   makhluk alus yang mempunyai sifat jahat karena senang 

mencelakai orang dan makhluk ini masih diyakini     

keberadaannya oleh masyarakat Sasak.   

bangruq                 :   kekuatan sihir yang dibuat oleh orang bertujuan untuk menyakiti 

orang lain, sehingga orang menjadi sasaran bisa sakit tidak jelas 

atau menangis kesakitan.   

bebadong               :   sejenis benda berupa kain putih bertuliskan huruf Arab yang 

mempunyai kekuatan gaib, dibuatan oleh manusia (dukun) yang 

digunakan untuk melindungi diri dari ancaman fisik maupun 

psikis atau dari kekuatan gaib/seher orang lain. 
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bebai                      :  makhluk kecil yang sejenis tuyul yang dapat diperintah oleh   

pemiliknya yang bertujuan untuk menyakiti orang lain.  

 bebodo                    :  makhluk alus yang menyerupai nenek-nenek yang hidupnya di 

semak-semak. 

belate                     :  makhluk alus yang menyerupai gorila yang hidup di tengah  

hutan.         

berugaq                  :  balai-balai tradisional khas Sasak yang berada di halaman 

rumah, berfungsi untuk menerima tamu dan tempat 

melaksanakan acara adat-istiadat.  

bencangah punan   :  memori/catatan kedatangan Gajah Mada yang di dalamnya 

meriwayatkan perjalanan di Selapawis (maksudnya: Selaparang 

atau Lombok) setelah menaklukkan pulau Bali. Gajah Mada 

datang ke Selapawis sekitar tahun 1344. 

bid’ah                     :  mengada-ada sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh   

Rasullulah s.a.w. khusus dalam hal ibadah. 

bujangge                 :   tukang penerjemah dalam pepaosan atau bakayat. Bujangge 

juga sering disebut tukang cerite. 

bretes                      :   ritual untuk ibu hamil tujuh bulan yang bertujuan untuk 

membersihkan perut sang ibu agar kelak bayi yang 

dikandungnya dalam keadaan selamat, sekaligus doa dan 

harapan agar kelak sang bayi yang lahir nantinya menjadi anak 

yang soleh atau solehah. 

biso tian                  :   sebutan lain untuk bretes, dan istilah biso tian biasa digunakan 

di LombokTimur dan juga Sumbawa. 

cepung                    :   seni pertunjukan dalam bentuk lisan yang menyajikan cerita 

Monyeh serta lelakaq (pantun) Sasak dan diiringi dengan 

musik seruling.  

dengan               :  orang. Dengan Sasak : orang Sasak. 
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epen gawe               :   orang yang bertindak sebagai penyelenggara ritual/upacara 

adat-istiadat. 

gegendu                  :   Sejenis makhluk alus yang tinggal di tengah yang mengganggu 

manusia ketika berada di tengah hutan.  

gendang beleq         :  alat musik tradisional yang dicirikan dengan dua gendang yang 

besar di samping alat musik lainnya seperti seruling, cenceng, 

dan terompong.  

golek dina               :   mencari hari baik berdasarkan penanggalan Jawa misalnya 

untuk perjodohan, sunatan, panen, dan lain-lain. 

isra’ mi’raj              :   peringatan perjalanan Nabi Muhammad saw. dan hari turunnya 

wahyu Allah swt. tentang perintah menjalankan sholat lima 

waktu. 

jajar karang             :   kelompok strata bawah dalam masyarakat Sasak yang tugasnya 

untuk membantu para menak.   

jejawan                    :  jenis huruf daerah yang digunakan oleh masyarakat Sasak yang 

mempunyai kemiripan dengan huruf Bali dan Jawa. 

juli jempana            :   tempat yang digunakan untuk mengusung anak-anak sebelum 

akan dikhitan (sunat) biasa diarak keliling kampung diiringi 

dengan bunyi tetabuhan dan snak keluarga.  

kecimol                   :   pertunjukan jenis musik khas Sasak yang biasanya digunakan 

untuk iring-iringan pengantin ke rumah pengantin perempuan 

untuk prosesi nyongkolan. 

kemali’                    :   tempat pelaksanaan upacara ritual masyarakat Sasak (Islam 

Waktu Telu) yang disucikan keberadaannya dan tempat  itu 

biasanya didatangi setiap hari besar agama Islam atau ketika 

mengadakan ritual adat keagamaan seperti ngurisang, sunatan, 

dan bayar kaul.   

kumkuman              :   air yang berisi kembang/bunga rapai yang ditaruh disatu 

tempat khusus untuk keperluan ritual adat keagamaan atau di 
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saat pelaksanaan TLB atau pepaosan. Dimana kumkuman 

nantinya digunakan untuk memandikan orang yang dihajatkan 

dalam ritual tersebut.  

khurafat                   :  menambahkan berita yang bersifat melebih-lebihkan dengan 

sesuatu yang negatif. 

lebaran topat          :  perayaan lebaran yang dilaksanakan satu minggu setelah 

perayaan hari  raya Idul Fitri atau sering disebut juga Lebaran 

Haji. Istilah lebaran topat digunakan karena hidangan 

utamanya adalah ketupat (topat)  ditambah lauk-pauk lainnya. 

maulid nabi            :   peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad saw. Di masyarakat 

Sasak peringatan ini dilaksanakan selama satu bulan dan setiap 

kampung secara bergilir memperingati Maulid (Mulud).  

megibung                :   tradisi makan bersama pada masyarakat Sasak ketika 

menyelenggarakan acara adat keagamaan seperti, maulidan, 

aqeqah, khitanan, perkawinan, dan acara-acara adat lainnya. 

mejangu’                 :  rangkaian prosesi perkawinan masyarakat Sasak dimana 

mempelai setelah seluruh rangkaian upacara selesai kemudian 

datang bersama keluarga mempelai laki pergi  ke rumah 

keluarga mempelai wanita dengan membawa oleh-oleh dalam 

rangka mendekatkan kedua pihak.  

melela                      :  sejenis besi yang diaggap berkualitas bagus atau disebut juga 

besi baja.  

memace                   :  tradisi pelisanan teks yang ada pada takepan Sasak, atau istilah 

lain dari pepaosan. 

menak                      :  kelompok dari orang-orang yang mempunyai strata sosial yang 

tinggi dan biasanya kelopok ini dulunya sangat eksklusif, 

penguasa suatu wilayah, ekonominya di atas rata-rata dan 

sangat kuat memegang adat-istiadat. Kelompok ini mudah 
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ditandai dari nama mereka yang laki di depan namanya 

bergelar Lalu, Raden dan yang perempuan Baiq, Dende. 

merari’                    :   kawin lari, dimana laki-laki membawa lari perempuan yang 

akan dikawininya. 

metik                       :  acara  

musyrik                    :  orang Islam yang berprilaku dengan menyekutukan tuhan 

dengan yang lainnya.  

nelahin basang         :  istilah lain dari bretes, biso tian. Istilah ini biasa digunakan 

oleh suku Bali di Lombok yakni bertujuan untuk selamatan ibu 

hamil dengan upacara memandikan sang ibu ketika usia 

kehamilannya tujuh bulan. 

ngalu ai’                  :  acara pengambilan air di sumber-sumber mata air yang 

biasanya digunakan untuk keperluan ritual adat-istiadat Sasak 

seperti khitanan, merari’ dan sebagainya. 

ngurisang                :   ritual potong rambut untuk bayi yang baru lahir, biasa 

dilaksanakan ketika anak berusia satu minggu. 

pedaleman               :  kompleks perumahan tempat tinggal keluarga para menak 

Sasak.  

pemace                    :  orang yang bertugas melisankan teks dengan cara 

menembangkan pada tradisi lisan pepaosan dan bakayat Sasak. 

pemangku Adat       :  pemuka adat masyarakat Sasak (waktu telu) yang biasa 

bertugas untuk memimpin ritual adat keagamaan. 

penyarup                 :   orang yang bertugas mengikuti alunan tembang yang 

disampaikan oleh pemace hanya pada suku kata/ kata terakhir 

yang bertujuan untuk meramaikan alunan tembang yang 

disampaikan.   

pepaosan                  :  tradisi pelisanan teks yang terdapat dalam takepan dengan cara 

menembangkan yang diikuti dengan terjemahan dan 

penafsiran  secara bergantian antara pemace (penembang) dan 
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bujangge (tukang cerite). Tembang yang digunakan dalam 

pepaosan adalah tembang seperti dalam macapatan Jawa/Bali 

dan tembang khas Sasak.  

praje                          :  arak-arakan dalam rangka ritual nikahan dan khitanan (bulan 

Maulid) dimana orang yang dihajatkan diusung berramai-

ramai menggunakan sejenis tandu (juli jempane) yang dihias. 

rebo bontong            :   acara ritual mandi yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir 

di bulan Syafar yang bertujuan untuk menghapus dosa dan 

penyucikan diri dalam rangka menyambut bulan Maulid. 

selaq                          :  jenis ilmu sihir yang dapat mengubah orang menjadi apa yang 

diinginkan oleh pemilik ilmu bersangkutan.  

senggeger                 :   matra-mantra sejenis pelet yang bertujuan untuk daya tarik, 

penolak, dan mengganggu hubungan orang.   

serakalan                  :   pembacaan shalawat Nabi yang bertujuan memuja nabi untuk 

keselamatannya dengan harapan mendapat safaat 

(pahala/pertolongan) dari nabi, yang biasanya dilakukan pada 

malam Jumat, saat ngurisang, khitanan, dan saat perayaan 

Maulid Nabi. 

sorong serah aji karma : rangkaian prosesi perkawinan masyarakat Sasak yakni 

ketika keluarga mempelai laki membawa seserahan kepada 

keluarga mempelai wanita sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

tahlilan                    :    acara doa bersama yang bertujuan untuk orang yang telah 

meninggal dan acara ini dilaksanakan setiap malam sampai 

hari ke sembilan serta untuk tasakuran.   

tukang cerite           :    orang yang bertugas menerjemahkan dan menafsirkan teks 

yang disampaikan oleh penembang atau pemace dalam tradisi 

lisan bakayat atau pepaosan. 
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takepan                    :   karya tulis tradisional yang menggunakan media daun lontar 

dengan huruf tradisional Sasak (Jejawan), biasanya untuk 

menulis karya sastra. 

ustad                         :  guru agama Islam yang belum menunaikan ibadah haji dan 

cakupan dakwahnya biasanya anak-anak dan juga orang 

dewasa tetapi tidak tetap sebagai jamaah pengajian khusus. 

yasinan                     :  pembacaan surat yasin (surat dalam Al Quran) terkait dengan 

ritual keagamaan pada malam Jumat.  

ziarah                        :  mengunjungi kuburan orang-orang saleh yang berjasa dalam 

penyebaran Islam atau mengujungi calon jamaah haji.  

zikiran                      :  doa bersama yang dilakukan oleh beberapa orang dengan 

melafalkan kalimat-kalimat suci tentang kebesaran Allah swt. 

diucapkan bersama dipimpin oleh seorang pemuka agama. 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

BA  : Bahasa Arab 

BM  : Bahasa Melayu 

BI  : Bahasa Indonesia 

BS  : Bahasa Sasak 

BSa   : Bahasa Sasaran 

BSu  : Bahasa Sumber 

DVD/VCD : Digital Video Disc / Video Compaq Disc 

KNY  : Kisah Nabi Yusuf 

KLU  : Kabupaten Lombok Utara 

LOBAR : Lombok Barat 

LOTENG : Lombok Tengah 

LOTIM : Lombok Timur 

LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat 

NU  : Nahdlathul Ulama 

NW  : Nahdlathul Wathan  

PHBI  : Peringatan Hari Besar Islam 

TL  : Tradisi Lisan 

TLB  : Tradisi Lisan Bakayat 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 01 Daftar Informan dalam TLB pada Masyarakat Sasak di Lombok 

Lampiran 02 Pedoman Wawancara Wawancara Penelitian Tradisi Lisan Bakayat  

                        Pada Masyarakat Sasak di Lombok 

Lampiran 03 Daftar Nama Tukang Bakayat yang Masih Aktif Melaksanakan  

pertunjukan 

Lampiran 04 Ritual Keagamaam dan Adat-istiadat yang Dilengkapi dengan     

Pertunjukan Bakayat pada Masyarakat Sasak di Lombok 

Lampiran 05 Foto Liputan kegiatan Penelitian TLB Sasak di Lombok 

Lampiran 06   Transkripsi dan Terjemahan KNY dalam Pertunjukan Bakayat 

 

INDEKS NAMA. 

INDEKS SUBJEKS 
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