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Nama Informan : Toha
Pekerjaan : Ketua Adat Suku Lum di Dusun Pejem
-Ape arti Nujuh Jerami?
Artinya panen padi. Dulu orang kan panen padi.
Habis panen kita pesta, Nujuh Jerami. Tujuannya
menghilangkan jenuh menunggu padi yang ditanem
selama lime bulan di ladang. Dari awal kite nanem
sampe padi dipanen itu lima bulan. Abis lima bulan
itu kita petik padi. Mau jenuh, hasil jerih payah tuh
kan. Kegembiraan. Nujuh Jerami. Untuk merasakan
syukur.
- Ape ciri khas Nujuh Jerami?
dari tujuannya, dari panen padi tadi. Sedekah Gebong istilah e. Sedekah Gebong
tu Nujuh Jerami tadi. Menghilangkan rasa jenuh selam nunggu padi di ladang
lima bulan.
-Dari kapan Nujuh Jerami diadain?
Dari nenek moyang.
- Ngape harus dilestariin sampe sekarang?
Ini adalah kebudayaan adat dan jangan dihilangkan supaya dapat dinikmati oleh
anak cucu kite nanti. Ni lah hari besak Suku Lum. Ni la jadi perintah dari nenek
moyang, kami dak berani ngelawan e. Kelak kene musibah. Ibarat e kan la dari
dulu nenek moyang ni warisin e berarti la tugas kite buat nerusin agi ke anak cucu
biar tetep ade.

-Ade perubahan dak Nujuh Jerami yang dulu kek sekarang?

xiv
Pola Komunikasi..., Vonny Darmanto, FIKOM UMN, 2016

Perubahannya di kesenian. Waktu dulu hanya kroncong, pencak silat sebagai
hiburan e dambus, campak. Jaman-jaman dulu belum ada yang berupa band,
organ. kalo sekarang sudah ada band, organ. Kalo dulu kan belum lahir mungkin
seperti band dan organ tu. Dulu cuma ada Dambus, Campak, Pencak Silat. Cuma
itulah buat keramaian. Menghibur istilah e.
-Cemane situasi pas ritual e berlangsung?
Ya Ramai. Waktu Nujuh Jerami itu seperti hari kite lebaran, hari raya. Biase
keramaian itu kami tu pas tanggal tujuh belas bulan Cina. Pas tulah ritualritualnya keluar, seperti numbuk-numbuk padi.
-Ade kegiatan lain dak sebelum ritual dilaksanain?
Belum... Belum... Ga ada. Jadi pas tanggal tujuh belas tu serentak.
-Ape bai kegiatan yang diadain pas ritual?
Tari campak, pencak silat, Dambus, kroncong. Itu tujuannya untuk menghibur.
-Ape kegiatan khusus yang menggambarkan ritual tu?
Numbuk padi. Waktu disitukan ada numbuk-numbuk padi. Ada kegiatan
mengasih makhluk-makhluk halus itu.
-Dimane ritual e diadain?
Di sana, di rumah adat, di tengah-tengah kampung tu kan.

- Ape bai alat-alat yang dipake pas ritual?
Lesung, ada alunya, ada tampinya. lesung itu untuk mengupas padi. Jaman-jaman
dulu kan beluma da mesin giling padi ni. Kite ngambil beras e kan dari lesung di
tumbuk. Jadi kite pakai lesung untuk menggambil berasnya dari padi. Zaman dulu
kan kalo di Pulau Bangka ni belum ada mesin giling padi. Jadi lesung tu la
sebagai mesin giling kita. Jadi Padi tu dijemur, udah kering baru ditumbuk,
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ditampi. Nah nanti tumbuk lagi, dua kali itu. Tumbuk kedua baru beras, paling
sedikit padinya. Nah baru diayak. Nah itu baru dapet, dimasak jadi nasi e tu.
Mesin giling padi lesung e.
- Ade doa khusus dak?
Doanya tu ada. “Mudah-mudahan padi ni mencukup selama setahun untuk
sekeluarga, tidak kurang”. Doanya itu hampir sama dengan doa Islam tapi
sebutannya lain.
- Ngape harus tarian Campak?
Itu sudah mulai dari nenek moyang dulu kan, gak bisalah kite ubah. jadi kite tuh
nanya kek nenek, untuk penghiburan, ngilangin rasa jenuh kan selama kite
nunggu padi tu lime bulankan. Sebagai syukur kita, berkumpul sekampung.
Sedekah seperti lebaran.
- Ade lagu-lagu cemtu dak?
Waktu campak itu pantun besaut. Tapi tujuan e tu bukan untuk padi, untuk
jalannya bergurau antara manusia dengan manusia. Antara cewek dengan cowok
la misal e.
- Pakaian pas ritual e cemane?
Pakaian jaman dulu ada pakaian khususnya. Kalo kami sekarang seadanya. Orang
dulu khususunya, kepalanya pake setar. Tapi bapak juga belum pernah ngeliat
jaman dulu pake setar hanya denger cerita. Kalo sekarang kami dak pake itu lagi.
La susah nyari setar, dak tau menau. Gimana modelnya setar. Paling-paling pake
peci yang item, kopiah yang item pakaian kemeja. Kemeja bebas.
- Ga ada warna khusus?
Endak. Kayak tu. Seperti kemeja orang tua biasa, kayak tu.
- Siape yang jadi tokoh pembicara pas ritual e?
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Mimpin ritual e tu kita la kan. Bapak ni la. Kita ketua adatnya.
- Ritual e diikuti kek Suku Lum bai atau umum?
Sebenernya tu untuk umum. Tapi yang ngelakuin e tu semua orang masyarakat
suku Lum. Yang lain ni ikut nonton bai.
- Ade berape orang yang ikut ritual?
Sekitar sepuluh orang.
-Usia e berapa pak?
Usianya seperti bapak ni la. Ada yang lebih muda dari bapak.
- Cemane jalannya prosesi ritual e? Paca tolong ceritain dak pak?
Padi itu ditumpuk. Ritual itu nek kite peraga. Ditumbuk, ditampi, udeh tu
dimasak. Nah abis dimasak tuh, sebelum kite makan duluan kite kasih alat-alat
bertani kita seperti parang kapak. Terus tangga untuk turun dari rumah dikasih,
batu asah sama dikasih. Terus jalan itu mau ditimbun dengan sekam, kulit-kulit
padi, ditimbun di jalan. Jadi fungsinya makhluk halus mau dateng hanya sampai
sana kan, sampai ditutup tuh. Kalo makhluk tuh dateng biar padi sepuluh karung
tuh dak cukup die makan soal bukan apa karena dikroyok makan e. Jadi tuh lah
penangkal e.
- Cemane sih cara penyampaian pesan e?
Bapak serius. Istilahnya kan kita berdoa dengan orang halus. Bapak melotot kayak
biasa la untuk serius. Posisi bapak e kayak besemedi tu la.
- Ape larangan pas ritual e?
Sebelum alat-alat dikasih makan, jangan dimakan duluan. Lalu ketua adat makan
duluan baru yang lain boleh makan beramai-ramai. Ini memang perintah dari
dulu. Kita dak mau merubah.
- Ngomong e pake bahasa ape?
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Pake bahasa Bangka la kite ngomong biasa. Tapi pas baca mantra e ade ayat
khusus e, bahasa adat.
- Arti dari mantra e?
Banyak dan ada makna e tu mbak. Pertama, kita makan rejeki yang disajikan itu
bisa jadi berkat. Dan ade juga takut dikrumunin makhluk halus misal e gitukan.
Men nebar sekam di tangga kan biar dak kepleset, jatoh. Kalo kasih makan ke
alat-alat ya biar dak luka pas kerja.
- Cemane mantra e?
Banyak mantra e. Tiap ape tu beda-beda mantra kek arti e...
- Pacak tolong sebutin dak pak salah satu mantra e kek arti e?
Dak bisa mbak. Dak bole sembarang sebut kek orang. Biar bapak ni la yang tau.
- Ngape dak bole pak?
Mantra e kan ngomong kek makhluk halus, jadi dak bole sembarang. Men bapak
ni kan la amanat e, la tau la cemane ngomong e. Men orang lain bahaya.
- Ngape harus Orang Lum asli yang mimpin ritual e?
Kalo misal e orang lain kan mereka dak tau mbak. Dak boleh lah istilah e. Kalo
adat dipilih e harus orang suku lum yang asli. Karena orang lain belum mengerti
belum tau cara-cara bacanya. Ayat e tuh belum kenal lah istilah e. Soal e kalo
bukan orang adat asli pasti dak tau cara-cara e kan. Jadi ritual tu dak de tau men
orang lain misalnya. Ini perintah dari nenek moyang. Kami dak berani ngelawan e
kelak kene musibah.
- Men hukuman e ape?
Kalo soal hukuman e kite lum tau mbak ok cuma yang jelas dak bole.
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- Ape aturan ikutin acara tu?
Aturan cuma sedikit. Sewaktu kite di situ ada aik nanti tu dibaca mantra tadi. Jadi
kite baca mantra ni di aik tu. Nah nanti aik tu baru disembur. Misal numbuk padi
ade lesung e kan, nah sembur ke lesung. Sembur ke tampinya. Istilah e kite
sembur ke yang kite perlu aik e tu.
- Ngape harus beras merah?
Ceritanya emang dak de mba. Tapi kami dari dulu emang pake beras merah.
Belum ade dulu di sawah padi yang beras putih. Jadi pake beras merah semua.
Jadi sampe sekarang diteruskan pake beras merah.
- Ngape beras merah dak boleh dijual?
Menurut jaman usang beras darat tu dak boleh dijual dan ditimbang karena pacak
muncul asait, kesialan dalam hidup. Paca ngilangin semangat padi ge. Kelak kite
yang berladang dak de dapet ape-ape. Tapi beras e boleh ditukar. Lawan tukar
harus bayar dengan ikan asin dan garam.”
- Alat-alat tradisional e tu ape arti e?
Auk kan alat kami tu kan kayak kapak, parang, tampi, ayak beras, lesung, alu, tu
lah alatnya. Alu lesung tu kek numbuk padi. Kapak parang kan buat buka lahan.
Kalo kite ruboh pohon yang besak tu kan pake kapak jaman-jaman dulu. Jadi kita
butuh kapak parang tu lah. Tampi lesung dan alu.
- Ngape diselenggarakan di tanggal tujuh belas bulan Cina?
Dulu tu diadain e tanggal 17 bulan Cina tu sedekah gebong e, jadi ngikut yang
lama kan. Jadi men dari dulu 17 bulan cina nenek-nenek moyang kita sedekah
gebong. Terpaksa kite g ngikut. Jadi 17 bulan Cina kite sedekah gebong, nujuh
jerami. Soal e orang dulukan orang suku lum hidup di hutan, dia belum kenal
kalender seperti jaman sekarang. Berarti jorang tu ngitung bulan di langit. Bulan
di langit tu tanggal 15 bulan tu besak. Men tanggal 17 berarti la lewat bulan besak
e. Arti e la lewat masa panen e. Dak soal e kite payah ngelawan e soal e perintah.

xix
Pola Komunikasi..., Vonny Darmanto, FIKOM UMN, 2016

Soal e pernah orang-orang tua ngomong tiap tanggal 17 jadi kite dak berani
ngelawan e. Mereka lah kite ikuti.”
- Ape hukuman men dak ikut aturan e?
Nah misal e bekas tumbuk padi e tu di tanem di jalan, sekem. Sekem tu ditanem di
jalan. Parang kapak tu harus dikasih duluan. Mungkin hukuman secara mutlak dak
de. Cuma men kite dak de kasih duluan kapak parang e tu nanti kite bisa luka.
Kebacok kapak pas kite lagi kerja. Men kite turun dari rumah tangga tu nek
dikasih juga takut kepleset jatoh.

- Ape doa e?
Kite bersyukur padi kita berhasil. Doa e tu puji syukur la. Mudah-mudahan kite
taun depan banyak lagi dapet padi e. kite ngomong pake bahasa kite sendiri,
bahasa bangka.
-Pas ritual tadi ngape dakde jadi foto-foto pas bapak di dalem kek pas numbuk
padi e pak?
Sege kan tenga ngomong kek makhluk halus, dak sopan ibarat e. kelak makhluk
halus e marah. Men acara silat, campak, kan ya dak ape la.
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Nama Informan : Herman
Pekerjaan

: Pembantu adat Suku Lum

-Ape arti Nujuh Jerami?
Tujuannya syukuran setelah panen raya padi. Ibaratnya
kita bersyukur padi kita berhasil. Artinya Nujuh
ibaratnya tercapai panen raya kita. Jerami itu padi.
-Ape beda e Nujuh Jerami dengan budaya lain?
Nujuh Jerami kita memeriahkan pesta kemenangan tadi.
Ibaratnya disambut dengan tari-tarian kita , Dambus,
Campak, Pencak Silat. Ibaratnya kita makan beras merah bersama-sama.
-Apa saja peralatannya?
Kita setiap menebas hutan memerlukan benda tajam. Kayak kapak, parang. Jadi
sebelum kita makan beras baru, kita polet dulu pake nasi kapak dan parang itu.
Supaya kita nebas kayu atau apa tidak kena bala, tidak kena musibah.
- Kegiatan e ape bai?
Dambus, campak, pencak silat, doa bersama. Ade Bupati, Gubernur. Terus bareng
masyarakat menikmati hidangan yang ada.
-Bagaimana sih sikap masyarakat e?
Pasti gembira. Karena menyambut pesta kemenangan mereka. Umumnya Nujuh
Jerami ini hari raya kampung. Jadi satu kampung pesta semua. Jadi siapa pun mau
datang buat makan. Tidak ada kata kenal tidak kenal. Terbuka secara umum
darimana pun dan siapa pun.
-Siapa yang jadi tokoh pembicara?
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Ketua adat yang mimpin. Yang mendengarkan masyarakat umum. Soal e acaranya
terbuka secara umum, tidak tersembunyi.
-Berapa banyak orang yang melakukan ritual?
Sepuluh orang. Ketua, bendahara, sekretaris, dan sesepuh-sesepuhnya. Mereka
yang tertua lah, isyaratnya yang bisa untuk mengadakan ritual.
-Kenapa Nujuh Jerami tetap dilestarikan?
Ini adalah adat istiadat Orang Lom harus dijaga.
-Apakah ada perubahan dengan yang sebelumnya?
Tidak ada perubahan, tetap sama tidak berubah-ubah.
-Bagaimana cara penyampaian pesannya?
Secara serius. Tidak bisa sambil bercanda. Kelak pake pantun, kadang biasa bai
pake bahasa Bangka. Pantun e sebagai hiburannya saja.
-Bagaimana pakaian pemimpin ritual e?
Itu biasa aja, sederhana aja. Para sesepuhnya pake kemeja sama peci di kepala.
- Apakah ada aturan dalam ikut ritual?
Kalau lagi di sana saat sesepuh memberi arahan, kita sama-sama menjaga tidak
bikin keributan biar orang tua lebih fokus untuk membacakan ritual kepada nenek
moyang.
-Bagaimana cara menegur yang tidak menaati aturan saat ritual?
Dia akan kena sanksi. Sanksi adat berarti teguran dari kepala adat. Biasa diberi
nasehat, teguran.
-Siapa yang bole bicara pas ritual berlangsung?
Pas acara ritual yang berbicara hanya ketua adat. Setelah selesai baru semua boleh
bicara.
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-Apakah ada ungkapan-ungkapan khusus?
Ada. Pake bahasa Kampung pas ritual.
-Beda Nujuh Jerami yang dulu sama yang sekarang?
Kan ni la dari nenek moyang lalu turun temurun. Kalo dulu belum ada kesenian
seperti ini paling hanya gendang, suling, tari-tarian. Karena sekarang bercampur
dengan modern sudah ada Dambus.
-Berapa lama persiapannya?
Sekitar tiga hari. Pas hari sebelum H itu dekorasi panggung dan balai adat. Hari H
mikul lesung, alu, penampi.
-Apakah ada menganut agama tertentu untuk doanya?
Tidak ada. Hanya kepada kepercayaan masing-masing.

xxiii
Pola Komunikasi..., Vonny Darmanto, FIKOM UMN, 2016

Nama Informan : Teungku Sayyid Deqy
Pekerjaan

: Peneliti Suku Lum dan penulis buku

-Bagaimana awal sampai akhir prosesi Nujuh Jerami?
Orang Lom disebut Orang Mapur tapi Belanda yang
memberikan gelar Orang Lom pada abad ke delapan
belas. Ketika mereka datang ke Bangka mereka buat
sensus dan ada masyarakat yang belum memiliki
agama. Orang Lum ini memiliki kegiatan adat setiap
tahun yaitu Nujuh Jerami. Orang Lum ini kegiatannya
bertanam padi. Untuk bertanam padi tentunya
berpindah-pindah di dekat kaki gunung, atau beras merah. Setiap tahun selesai
panen mereka mengadakan upacara sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan
dengan cara melakukan ritual agar ritual itu diterima dan satu tahun ke depan
menjamin keberkahan ladang mereka yang mereka tanam. Jadi namanya Nujuh
Jerami yaitu tujuh hari sesudah panen padi. Mereka upacaranya di tengah
lapangan dengan membuat rumah adat di tengah dengan konsep arsitektur rumah
Orang Lum yaitu rumah panggung. Kemudian di dalam rumah itu dilengkapi
dengan pernak-pernik tradisional seperti lesung, kiding, lanjong yaitu tempattempat untuk menaruh padi tadi. Kemudian lesung dan alu untuk menumbuk padi.
Dalam ritual itu mereka membacakan doa-doa atau mantra-mantra sebagai rasa
syukur kepada Tuhan. Pertama mereka meletakkan padi di dalam lanjong
kemudian mereka mengucapkan bahasa adat, tapi abang gak tahu bahasanya,
sebagai bentuk mantranya, kan gak boleh diketahui, hanya mereka yang tahu.
Setelah ritual mereka lakukan, mereka kan ditonton oleh orang banyak ni. Mereka
menjelaskan fungsi ritual ini dilakukan pertama untuk rasa syukur. Kedua berbagi
kepada sesama masyarakat dari hasil-hasil yang mereka dapat. Jadi padi-padi tadi
dibagi kepada masyarakat sekitar bagi yang tidak menanam padi dan juga bagi
yang hidupnya susah. Padi yang mereka dapat tadi tidak boleh dijual. Itu
pantangan bagi Orang Lum. Itu akan disimpan di dalam palong. Palong itu artinya
lumbung padi. Kalo bahasa Lum itu palong. Palong terbuat dari peti ataupun

xxiv
Pola Komunikasi..., Vonny Darmanto, FIKOM UMN, 2016

papan kayu. Nah, beras itu mereka simpan untuk setahun kedepan. Jadi mereka
gak susah-susah lagi beli beras. Gak boleh dijual tapi boleh dibarter. Misalnya,
tetangga si A butuh beras. Dia datang ke tetangga si B yang punya beras. Barter
dengan minyak kelapa, gula, kopi, atau apa pun. Jadi beras itu gak boleh dijual
karena pantangan bagi mereka untuk dijual. Beras itu fungsinya untuk dimakan
dan dibagi bagi yang membutuhkan. Setelah upacara selesai, mereka numbuk padi
secara simbolik di sana, kemudian mereka menyerahkan seserahan-seserahan di
depan tangga rumah kepada semacam dewa yang mereka percaya untuk menjaga
padi-padinya. Nah, di situ kan dilihat orang banyak, tapi mereka gak menjelaskan
secara jelas bentuk atau isi dari mantra-mantra itu. Karena itu kan sangat rahasia,
takut disalahgunakan.
-Apakah mantra itu dibacakan secara bersuara atau dalam hati?
Dibaca tapi bisik-bisik. Abang ke sana belum pernah mendapatkan mantra itu.
Gak boleh gitu. Gak boleh dilepaskan. Tidak kedengaran karena tidak boleh,
hanya sesepuh saja yang tahu karena takut disalahgunakan.
Setelah inti ritual itu dibacakan doa-doa sebagai rasa syukur terhadap Tuhan yang
memberikan mereka rejeki tahun ini, mereka melaksanakan silat, silat kampung.
Silat kampung itu mengimplementasikan bentuk dari kesenian Orang Mapur atau
Orang Lum di sana. Jadi sebenarnya gak berhubungan, tapi ritual itu biar meriah
digandengkan dengan silat dan Dambus, Campak Melayu di sana. Tapi intinya,
kita kesampingkan silat dan lagu-lagu tapi fokus kepada ritualnya itu. Sebelum
ritual, mereka memanggil beberapa utusan kampung atau desa datang kepada
mereka. Mereka ini ditugaskan berkunjung ke telapak kaki Akek Antak di dekat
Tanjung Sama. Mereka datang ke sana untuk melihat di telapak kaki itu kan di
atas batu kan ada airnya tuh, sisa air laut. Jika mereka melihat di atas telapak kaki
itu ada pasir yang tertampung di situ berarti nasib padi mereka ke depan itu tidak
bagus. Tapi kalo di dalam telapak kaki itu ada siput-siput kecil laut berarti satu
tahun ke depan masyarakat di kampung dilanda sakit perut, penyakit. Kalo airnya
berwarna kuning atau bercampur kebiru-biruan berarti ada kerusuhan kampung.
Tapi kalau di dalamnya itu ada semacam lumpur itu artinya padinya berhasil. Jadi
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ada beberapa poin yang menjelaskan tetang keberhasilan kondisi masyarakat Lom
setahun ke depan. Setelah itu mereka pulang lagi ke kampung dan menceritakan
ke ketua adat apa yang mereka temukan tadi. Dari situ mereka mulai membangun
strategi bagaimana cara bercocok tanam yang baik misalnya mereka berpindah
lokasi dari kaki gunung A ke B. Itu untuk mengakali sistem bercocok tanam yang
baik yang mereka dapat dari petunjuk telapak kaki Akek Antak tadi. Akek Antak
itu leluhur mereka yang selalu melindungi mereka semacam dewa. Tokoh orang
suci bagi Orang Lum.
-Berapa banyak yang melaksanakan ritual itu?
Sepuluh orang. Isinya itu ketua adat yang berada di struktur adat atau sesepuh
adat, bendahara adat, dan sekretaris, dan penasehat adat. Rata-rata orang tua
berumur 50 sampai 70-an tahun. Tapi yang menjadi pemimpinnya cuma satu
orang. Sekarang Bang Toha ok?
-Pakaiannya bagaimana?
Pakaiannya biasa seperti kita tapi sederhana. Pakaiannya sangat simple dan biasa.
Jadi sebetulnya dulu mereka punya pakaian dari batang kepur semacam batang
gabus. Kalo pohonnya dipukul keluar kulitnya. Kulitnya dikeringin jadi baju
mereka. Tapi itu jaman dulu, sekarang gak ada lagi. Jadi mereka sudah tergerus
budayanya. Konsep budayanya mulai hilang. Kemudian mereka bertransformasi
menjadi masyarakat seperti kita tetapi nilai budayanya masih ada dan berusaha
dipertahankan. Salah satunya adalah Nujuh Jerami itu tadi. Jadi filosofinya itu
cara atau ritual untuk mensyukuri panen padi itu tadi. Mereka memanggil anak
cucu mereka, tetangga kiri kanan untuk makan bersama dan berkumpul di rumah
mereka.
-Bagaimana situasi ritual itu?
Ritual itu sakral, khidmat, penuh ketegangan, tapi prosesinya tidak yang rumit.
Ritualnya di area terbuka di lapangan bola, dibangun rumah adat miniatur dan itu
ditonton ratusan orang, dikelilingi gitu. Mereka di dalam rumah semacam diskusi
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antara orang tua mengenai bagaimana ke depannya kita ini menanam padi gimana,
hasilnya gimana, kalau perlu ditingkatkan. Ngomongnya serius gitu. Bahasanya
menggunakan bahasa kampung sana. Mereka membaca doa di dalam rumah. Nah
kan mereka membaca mantra-mantra, mereka menjelaskan kepada masyarakat
bahwa proses awalnya misalnya mereka menumbuk padi, abis itu mereka
menggigit padi, abis itu dibuang keluar itu sebagai bentuk doa agar padi itu hasil
yang mereka dapat itu diberkahi. Kemudian orang pun nonton. Jadi situasinya itu
ramai tapi masih terlihat sebagai prosesi yang sakral. Dan mereka begitu terbuka
dengan orang lain. Para pesertanya diam.

-Apa makna ritual itu buat abang?
Makna buat saya sebenarnya sama seperti mereka. Mereka masih menjaga dan
melestarikan tradisi budaya leluhur mereka ratusan tahun lalu. Sama saja sama
mereka. Gak ada bedanya. Cuma saya menilai perlu adanya pemisahan antara
masyarakat yang berkunjung dengan kegiatan ritual itu sendiri. Jadi lebih ekslusif.
Jadi jangan digabung antara ritual itu dengan masyarakat biasa. Sehingga ritual itu
tidak tampak biasa. Harus ada zona tertentu bagi masyarakat biasa. Hanya orangorang tertentu yang boleh melihat. Dan para sesepuh jadi grogi membaca doanya
karena ada banyak orang. Di situ ada pemerintah, band. Sudah modern mereka
manggil band. Mereka manggil Wita Band. Kemudian ada acara Dambus, silatsilatan. Jadi Semacam acara mantenan. Padahal nilai yang mereka junjung itu kuat
dan tinggi. Tapi karena mereka sendiri bingung bagaimana menjaga budaya yang
masih ada itu jadinya mereka sudah tergerus dengan budaya yang datang. Dan
masyarakat dari luar itu tidak mengerti ngapain di sana, mereka cuma mengerti
datang hanya untuk makan. Setiap rumah itu masak lontong, ayam, sapi, kambing.
Mereka beli kue taro di toples, beli minum-minuman kayak Sprite. Mereka pake
baju baru. Kayak lebaran. Itu lebaran Orang Lum. Kayak open house. Kita boleh
datang dan beramah tamah dengan mereka. Nah acaranya itu pagi di lapangan
ritualnya itu, Nujuh Jerami. Setelah itu acara Dambus orang-orang tua. Malemnya
acara anak-anak muda yang joget-joget itu. Jadi itulah yang perlu kita
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rekonstruksi itu sebenernya bagaimana sih ritual Orang Lum itu sebenarnya, ritual
Nujuh Jerami. Jangan digabung dong ritual dengan acara semacam itu, kan
merusak namanya.
-Bagaimana cara penyampaian pesan saat ritual?
Bahasanya menggunakan bahasa kampung sana. Mereka lebih kepada membaca
sambil menjelaskan. Misalkan menumbuk padi berarti sebagai bentuk syukur
kepada Tuhan. Lalu mereka berdoa bersama-sama.
-Aturan-aturan dalam ritual itu?
Dalam rumah adat harus dilengkapi peralatan dapur orang Lum. Ada lanjong,
kidding, bukor, parang, alu, lesung, suya, cipi kelapa, pare-pare, peralatan
memasak seperti itu. Ada ulekan dari cangkang siput laut yang besar. Lalu ada
padi yang diambil dari ladang dan harus masih berupa kulit. Lalu ada daundaunan. Ada bakar-bakar kemenyan. Lalu melakukan doa bersama dipimpin
secara Orang Lum. Lalu ada dialog interaktif antara yg di dalam rumah dengan
yang di luar rumah. Misalkan orang nanya apa harapan Atuk ke depan? Ya samasama mudah-mudahan padi kita tahun depan lebih banyak, lebih bisa berbagi,
lebih padinya berisi, kemudian hidup kita baik, ga ada kerusuhan kampung, jauh
dari penyakit, hutan kita tidak diambil sawit. Itu doa-doa umum. Habis itu mereka
turun lalu mereka menuju balai adat untuk makan-makan.
-Kapan melontarkan pertanyaan itu?
Setelah doa-doa. Abis itu mulai berinteraksi.
-Apa makna barang-barang yang digunakan?
Mereka flashback ke masa lalu. Sekarangkan tidak ada lagi yang dilakukan seperti
masa lalu kayak barang-barang peralatan dapur dari rotan anyaman bengkoang.
Mereka membangun rumah adat itu untuk mengumpulkan masyarakat adat di situ
untuk kembali melihat masa lalu itu seperti apa. Kalau masa lalu itu hidupnya
sederhana, alami, dan tidak macam-macam. Kedua, mereka menyediakan alat-alat
itu karena memang harus ada agar relevan dengan acara Nujuh Jerami yang
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berbasis adat. Kan ga mungkin pake peralatan modern. Jadi konsep itu disediakan
sebagai relevansi antara makna dengan bentuk ritual itu. Lesung itu untuk
menumbuk padi. Paling esensi itu adalah padi yang mereka bacakan doa itu. Daun
di dalam leker dari anyaman bengkoang lalu ditumbuk dan dihambur dikit.
-Bagaimana situasi pas ritual?
Mereka duduk berhadap-hadapan membentuk huruf U dalam rumah. Lalu ada
alat-alat di depan kita. Pada saat itu mereka diem duduk bersila lalu khusuk dan
penuh harapan ke depannya itu bagaimana. Setelah itu mereka berkomunikasi.
Mereka kasih tahu kalau ritual itu sudah selesai. Baru mereka menjelaskan kalau
ada pertanyaan.

- Kenapa mereka menggunakan penanggalan Cina?
Mereka menggunakan penanggalan Cina karena menurut mereka lebih akurat
seperti arah mata angin, musim penyakit, dan macam-macam bersumber dari
penanggalan Cina.
-Siapa partisipannya?
Untuk yang mimpin ritual itu orang adat. Tapi yang mendampingi ketua adat itu
orang-orang tua yang memiliki peran.
Jadi yang memimpin ritual itu harus pemangku adat Orang Lum. Fungsi dan
otoritasnya memimpin doa kematian, memimpin upacara kematian, membaca
pidato kematian, memimpin upacara nanem kubur atau pasang nisan kubur, nujuh
jerami, dan nikahin orang. Harus orang asli orang sana. Harus orang adat yang
tidak memeluk agama. Yang lainnya sebagai pelengkap peserta adat. Mereka
orang Lom, hanya tidak memiliki pengetahuan adat sebesar pemimpin adat.
-Apa aspek kebudayaan yang bedain Nujuh Jerami dengan budaya lainnya?
Nujuh jerami itu dibangun dari rasa syukur mereka ketika panen padi. Jadi itu dari
pola mata pencaharian. Dari seni bercocok tanam, kemudian bersyukur. Dan
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mereka berangkat dari konstruksi adat ga ada campuran lain-lain Islam, dan lainlain. Teologi natural.
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Kondisi luar rumah adat Suku Lum

Kondisi dalam rumah adat Suku Lum

xxxi
Pola Komunikasi..., Vonny Darmanto, FIKOM UMN, 2016

Alu adalah alat untuk menumbuk padi

Kapak dan parang merupakan alat berladang yang digunakan oleh Suku Lum
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Batok Kelapa digunakan sebagai wadah air yang diberi mantra
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