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ABSTRAK 

Skripsi  ini  berjudul “Analisis  Makna  dan  Fungsi  Mantra  Masyarakat  Bima  

di Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten Bima: Tinjauan Arketipel Pragmatik”. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah makna 

mantra yang ada pada masyarakat Bima khususnya di Kecamatan Sape? (2) 

Bagaimanakah fungsi mantra  pada masyarakat Bima khususnya di Kecamatan 

Sape? Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan makna mantra yang ada 

pada masyarakat Bima khususnya di Kecamatan Sape. (2) Mendeskripsikan 

fungsi mantra  pada masyarakat Bima khususnya di Kecamatan Sape. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian etnografi. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah rekam, pencatatan, 

wawancara, seleksi data, keabsahan data, pengalihan wacana lisan ke tulis dan 

teks, dan penerjemahan wacana lisan. Metode analisis data menggunakan metode 

etnografi, langkah-langkah menganalisis data penelitian ini adalah. Analisis 

makna menggunakan pendekatan hermeneutika sedangkan analisis fungsi 

menggunakan kajian arketipel pragmatik. Hasil penelitian yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah bahwa banyak terdapat makna, antara lain makna kedamaian, 

kekebalan, keselamatan, dan kesakitan. Fungsi mantra itu sendiri sesuai dengan 

tujuan pembacaan mantra. Fungsi-fungsi tersebut antara lain, sebagai 

perlindungan atau pertolongan, pengasihan, pengobatan atau penyembuhan, 

kekebalan tubuh, pendatang jodoh, dan penglaris dagangan. 

Kata kunci: Makna, Fungsi Mantra, dan Tinjauan Arketipel Pragmatik. 
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ABSTRACT 

This thesis is entitled "Analysis of the Meanings and Functions of Bima 

Community Spell in Na'e Village, Sape Subdistrict, Bima District: A Pragmatic 

Review of Opinion". The problems raised in this study are (1) What is the 

meaning of the spell that exists in the Bima community, especially in Sape 

District? (2) What is the function of the spell on the Bima community, especially 

in Sape District? The purpose of this study is (1) Describe the meaning of the 

spell that is in the Bima community, especially in Sape District. (2) Describe the 

function of the spell in the Bima community, especially in Sape District. The type 

of research used in this study is ethnographic research. The method used in data 

collection is recording, recording, interviewing, data selection, data validity, 

transfer of oral discourse to writing and text, and translation of oral discourse. 

Data analysis method uses ethnographic method, the steps to analyze the data of 

this research are. Meaning analysis uses a hermeneutic approach while function 

analysis uses pragmatic archetypes review. The research results obtained in this 

study are that there many meanings, including the meaning of peace, immunity, 

safety, and pain. The function of the spell itself is in accordance with the purpose 

of spell reading. These functions, among others, as protection, compassion, 

treatment, immunity, dating immigrants, and best-selling merchandise. 

Keywords: Meaning, Spell Function, and Pragmatic Archetypes Review.  
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PENDAHULUAN 

Setiap daerah yang ada di 

Indonesia memiliki kekayaan 

budayanya masing-masing. Nusa 

Tenggara Barat (NTB) juga terdiri 

atas bermacam-macam suku bangsa 

dan budayanya. Demikian pula 

masyarakat suku Mbojo (Bima) di 

Kecamatan Sape Kabupaten Bima 

tidak terlepas dari berbagai budaya 

dan masih eksis sampai sekarang. 

Mengetahui kebudayaan setiap daerah 

dapat diperoleh dengan berbagai cara 

misalnya dengan melakukan 

penelitian-penelitian terhadap karya 

sastra lama pada setiap daerah 

tertentu dan salah satunya yaitu 

mantra.  

Mantra pun masih diyakini 

karena memiliki kekuatan magis 

seperti mengobati orang sakit atau 

hal-hal lain yang berhubungan dengan 

kehidupan khususnya masyarakat 

Bima. Banyak anggota masyarakat 

yang masih percaya dan 

memanfaatkan mantra untuk berbagai 

tujuan. Desa Na’e merupakan salah 

satu daerah yang memiliki sastra lisan 

berupa mantra. Mantra yang 

digunakan di Desa Na’e perlahan-

lahan mulai berkurang karena 

masyarakat sudah mulai berpikir 

realistis dan modern. Selain itu, 

penutur mantra makin hari semakin 

berkurang dikarenakan meninggal 

dunia dan perpindahan tempat tinggal 

ke daerah lain. Penelitian makna dan 

fungsi mantra yang ada di Desa Na’e 

belum pernah dilakukan. Hal ini yang 

mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian guna menyelamatkan dan 

melestarikan kekayaan sastra yang 

ada di Desa Na’e. Mantra juga 

memiliki keistimewaan tertentu 

dibandingkan dengan sastra lisan 

yang lainnya. Mantra memiliki 

kalimat yang mengandung kekuatan 

gaib dan penuh dengan misteri. 

Berdasarkan uraian di atas, 

maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa mantra memiliki peran yang 

cukup penting dalam  kehidupan  

sehari-hari  masyarakat  suku Mbojo 

(Bima), seperti mengobati orang 

sakit, membuat orang lain sakit, untuk 

melariskan dagangan, dan atau 

melindungi diri dan rumah atas 

kekuatan jahat yang dikirim orang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka  diangkat  permasalahan  

tersebut  untuk  mengambil  judul 

“Analisis Makna dan Fungsi Mantra 

Masyarakat Bima di Desa Na’e 

Kecamatan Sape Kabupaten Bima: 

Tinjauan Arketipel Pragmatik”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

adapun rumusan masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

a. Bagaimanakah  makna  mantra  

yang  ada  pada  masyarakat  

Bima,  khususnya  di Kecamatan 

Sape? 

b. Bagaimanakah  fungsi  mantra   

yang  ada  pada  masyarakat  

Bima,  khususnya  di Kecamatan 

Sape? 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti adalah. 

a. Mendeskripsikan  makna  mantra  

yang ada pada  masyarakat Bima, 

khususnya di Kecamatan Sape. 

b. Mendeskripsikan  fungsi  mantra 

yang  ada  pada  masyarakat Bima, 

khususnya di Kecamatan Sape. 

Penelitian yang baik harus  

memberikan  manfaat  yang baik. 

Manfaat yang  dapat  diberikan oleh 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoretis  

Memperkaya pengetahuan tentang  

budaya bangsa yaitu mantra. 



2 

 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai 

bahan ajar di sekolah tentang 

sastra lama yang berbentuk 

mantra. 

Hakikat Folklor 

Kata folklor adalah 

pengindonesiaan kata Inggris folklore. 

Kata itu adalah kata majemuk, yang 

berasal dari dua kata dasar folk dan 

lore. Folk yang sama artinya dengan 

kata kolektif (collectivity). Menurut 

Dundes (dalam Danandjaja, 2002: 1), 

folk adalah sekelompok orang yang 

memiliki ciri-ciri pengenal fisik, 

sosial, dan kebudayaan, sehingga 

dapat dibedakan dari kelompok-

kelompok lainnya.  

Definisi folklor secara 

keseluruhan, folklor merupakan 

sebagian kebudayaan suatu kolektif 

yang tersebar dan diwariskan secara 

turun-temurun di antara kolektif 

macam apa saja, secara tradisional 

dalam versi yang berbeda-beda, baik 

dalam bentuk lisan maupun contoh 

yang disertai dengan gerak isyarat 

atau alat pembantu pengingat 

(mnemonic device). 

Sastra Lisan 

Suripan Sadi Hutomo (1991 

dalam Amir, 2013: 76) memberi 

batasan bahwa sastra lisan merupakan 

“kesusastraan yang mencakup 

ekspresi kesusastraan warga suatu 

kebudayaan yang disebarkan dan 

diturunkan secara lisan (dari mulut ke 

mulut)”. Rumusan demikian, Hutomo 

menyadari kontradiksi istilah sastra 

pada sastra  lisan  dengan istilah 

sastra pada sastra tulis. Namun,  

Hutomo menyarankan untuk  

memakai  pendapat  Barnet  dan  

Robert  Frost  bahwa  sastra  adalah  a 

performance in words, atau juga 

pernyataan Maatje yang mengatakan 

bahwa sastra adalah een wereld in 

woorden. Dapat  disimpulkan  bahwa  

sastra  lisan  adalah  seni  bahasa yang 

diwujudkan dalam pertunjukkan  oleh 

seniman dan dinikmati secara lisan 

oleh khalayak menggunakan bahasa  

dengan ragam puitika dan estetika 

masyarakat bahasanya (dalam Amir, 

2013: 78). 

 

Sastra Lama 

Kamus  Lengkap  Bahasa  

Indonesia  yang  disusun  oleh Fajri 

dan Senja (2014: 955), sastra lama 

adalah sastra Melayu tertua yang 

bentuknya masih berupa lisan atau 

ajaran. Baru setelah agama Islam 

pada abad ke-13 masuk, mulai 

terdapat sastra lama berbentuk tulisan. 

Sastra lama terdiri atas beberapa 

bentuk atau jenis karangan, misalnya 

prosa lama (dongeng, cerita pelipur 

lara, sejarah atau tambo, hikayat, 

cerita berbingkai, dan wiracarita) dan 

puisi lama (mantra, pantun, syair, 

bidal, dan gurindam). 

 

Pengertian Mantra 

Mantra menurut Hasan Shadily 

(1983, dalam Maryam dkk, 2013: 

105) adalah rumusan kata-kata atau 

bunyi yang berkekuatan gaib, 

diucapkan berirama seperti 

senandung, digunakan sebagai doa 

bagi pengucap atau pendengar, yang 

wajib dihafal dengan tepat kata-

katanya untuk menghindari bencana 

jika terjadi kekeliruan dalam 

mengucapkannya. Umumnya, mantra 

diucapkan dengan menyeru atau 

menyebut Allah, Nabi, dan aulia. 

 Menurut Amir (2013: 67 – 68) 

mantra didaraskan seseorang pada 

tempat tertentu, teksnya juga sudah 

tertentu, lafalnya tidak jelas, 
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mengandung kekuatan magis implisit 

di dalamnya, dan ada akibat riil atas 

pelaksanaannya. Akibat atau hasil itu 

di luar teks yang didaraskan, yang 

dinilai adalah mangkus (efektif) atau 

tidak mangkusnya mantra itu. 

 

Makna Mantra 

Aminuddin (2015: 52 – 53) 

mengemukakan bahwa makna 

merupakan hubungan antara bahasa 

dengan dunia luar yang telah 

disepakati bersama oleh para pemakai 

bahasa sehingga dapat saling 

dimengerti. Sehubungan dengan 

pengertian makna di atas apabila 

dihubungkan dengan mantra, maka 

dapat disimpulkan bahwa makna 

mantra dapat dikaitkan dengan 

kepercayaan atau keyakinan yang 

terbentuk atas diri seseorang untuk 

mendapatkan tujuan dan makna atas 

mantra, kemudian dikaitkan dengan 

peristiwa yang diharapkan atau 

keinginan atas pembacaan sebuah 

mantra. 

 

Fungsi Mantra 

Menurut Bascom (1965 dalam 

Sudikan, 2001: 109) folklor lisan dan 

sebagian lisan mempunyai empat 

fungsi yaitu (a) sebagai sebuah bentuk 

hiburan, (b) alat pengesahan pranata-

pranata dan lembaga-lembaga 

kebudayaan, (c) alat pendidikan anak-

anak, dan (d) alat pemaksa dan  

pengawas agar norma-norma 

masyarakat akan selalu dipatuhi oleh 

anggota kolektifnya.  

Berdasarkan penjelasan fungsi 

di atas yang paling penting dalam 

folklor adalah tata kelakuan kolektif. 

Tata kelakuan akan muncul dalam 

norma, cita-cita, pandangan-

pandangan, hukum, aturan-aturan, 

kepercayaan, dan sikap. Jika ditinjau 

dari kajian arketipel pragmatik pada 

dasarnya pendekatan  kajian sastra 

lisan seperti mantra sangat erat 

kaitannya dengan pola dasar hidup 

masa lampau dan kegunaan mantra itu 

sendiri. 

 

Kajian Arketipel Pragmatik  

Arketipel Pragmatik adalah 

pendekatan kajian sastra lisan dari sisi 

arketipel (pola dasar hidup masa 

lampau) dan kegunaan sastra. 

Arketipel merupakan cabang sastra 

dari sisi etnis (pemilik) sastra lisan, 

dan juga sebagai pantulan hidup masa 

lalu. Jika ditinjau dari kajian arketipel 

pragmatik pada dasarnya sastra lisan 

seperti mantra sangat erat kaitannya 

dengan pola dasar hidup masa lampau 

dan kegunaan mantra itu sendiri. 

 

Hermeneutika  

Martin Heidegger (dalam 

Endraswara, 2009: 152) yang melihat 

filsafat itu sendiri sebagai 

“interpretasi” secara eksplisit 

menghubungkan filsafat sebagai 

hermeneutika dengan Hermes. 

Hermes membawa pesan takdir 

hermeneuin mengungkap sesuatu 

yang membawa pesan. Hermeneuin 

memuat tiga bentuk makna dasar, 

yaitu (1) mengungkapkan kata-kata, 

(2) menjelaskan, dan (3) 

menerjemahkan. Interpretasi folklor 

kiranya juga akan terkait dengan tiga 

hal tersebut. Pemaknaan folklor, sulit 

lepas atas konteks penjelasan, 

penerjemahan, dan memaknai yang 

dinyatakan informan. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian etnografi adalah   

penelitian yang melukiskan 

kehidupan sastra lisan di tengah 

masyarakat (deskripsi), pandangan 
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masyarakatnya terhadap sastra lisan 

(berkenaan dengan nilai, baik nilai 

sosial, nilai estetika, dan etika), 

hubungan sastra lisan dengan 

masyarakatnya (sastra lisan 

dipertunjukkan  karena masyarakat 

suka, sastra lisan dipandang sebagai 

pembawa pendidikan). Spradly (1986 

dalam Amir, 2013: 146 – 147), 

seorang peneliti etnografi, 

menyarankan bahwa peneliti etnografi 

perlu mengetahui bahasa masyarakat 

yang ditelitinya, bahkan akan sangat 

baik bila sampai ke kata-kata konsep 

kebudayaannya. 

populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan mantra yang ada 

di Desa Na’e. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 10 mantra  

Bima  Desa  Na’e yang  diperoleh 

dari dua dusun yaitu Dusun Amba 

dan Dusun Sigi, dengan rincian 1 

mantra ketidakberdayaan atau 

kesakitan, 1 mantra pengasih, 2 

mantra pelindung diri, 3 mantra 

pengobatan, 1 mantra kekebalan, 1 

mantra jodoh, dan 1 mantra penglaris 

dagangan. Menurut seorang tokoh 

masyarakat (Nurdin) jenis-jenis 

mantra tersebut merupakan mantra 

yang bersifat terbuka. 

Data dalam penelitian ini adalah 

mantra yang ada di Desa Na’e. 

Sumber  data  dalam  penelitian  ini  

adalah  seorang  dukun yang ada di 

Desa Na’e yang mengetahui tentang 

seluk-beluk mantra. 

Menurut Kerlinger (dalam 

Dimyati, 2013: 69) bahwa kegiatan 

pengumpulan data bukan hanya 

melihat objek. Istilah mengobservasi 

adalah pengertian umum yang 

memiliki arti semua bentuk 

pengambilan data yang dilakukan 

dengan cara  merekam kejadian, 

menghitung, mengukur, dan 

mencatatnya. Teknik-teknik tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

Teknik pengamatan dan 

pencatatan. Pengamatan saja tidak 

cukup sebab kemampuan dan memori 

“indra penglihatan” manusia sangat 

terbatas, maka perlu dibantu dengan 

pencatatan. Sepulang dari lapangan, 

peneliti mengingat-ingat kembali 

sambil membuka-buka  catatan dalam 

menyusun data dan informasi, untuk 

selanjutnya pengkodean. Teknik 

rekam adalah penggunaan alat bantu 

seperti recorde, handphone (HP) atau 

sejenisnya untuk merekam penjelasan 

informan. Alat perekam yang 

digunakan peneliti dalam penelitian 

ini yaitu alat perekam yang ada pada 

HP. 

Teknik wawancara digunakan 

peneliti sastra lisan untuk menggali 

data  dan  informasi  tentang  

pengalaman  individu (life history), 

pemerolehan mantra yang dibaca, dan 

unsur-unsur kebudayaan masyarakat 

setempat (dalam Sudikan, 2001: 176). 

Informan ada dua macam,. 

informan kunci adalah figur yang 

memegang peranan  penting dalam 

sastra lisan, misalnya dalang, pemuka 

masyarakat, sesepuh, dan pelaku lain. 

Tokoh-tokoh masyarakat biasanya 

memegang peranan sebagai informan 

kunci. Sedangkan informan biasa juga 

orang biasa yang menjadi pendukung 

sastra lisan. Orang tersebut mungkin 

menjadi penikmat sastra lisan 

(Endraswara, 2009: 220). 

 

Metode Analisis Data 
Adapun tahap-tahap analisis makna 

yang dilakukan antara lain. 

1. mengungkapkan kata-kata. 

2. menjelaskan. 

3. menerjemahkan. 
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Menganalisis fungsi mantra ada 

beberapa langkah yang dilakukan, 

antara lain. 

a. Mantra ditentukan fungsinya 

sesuai dengan bentuk dari mantra 

itu sendiri. 

b. Fungsi masing-masing mantra 

dijadikan acuan untuk menarik 

makna mantra. 

c. Semua mantra ditentukan 

fungsinya sesuai dengan kegunaan 

dan tujuan tertentu masing-masing  

mantra. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penyajian Data 

Adapun data mantra masyarakat Bima 

Desa Na’e yang dimaksud adalah 

sebagai berikut. 

No. Kategori 

Mantra 

Mantra 

Bima  
Terjemahan 
dalam 

Bahasa 

Indonesia 
1. Mantra 

Pengoba

tan 

Bismill

ahirra

hmani

rrahi. 

Tapu 

na 

woke.  

Uma 

na 

mila.  

Rade 

na 

kalubu

.  

Barek

a laa 

ilaaha 

illalla 

bareka 

Muha

mmad

a 

Rasulu

lla. 

Dengan 

menyebut 

nama Allah 

Yang Maha 

Pengasih 

lagi Maha 

Penyayang. 

Talinya  

pusar. 

Rumahnya 

buluh. 

Kuburanny

a abu. 

Berkah dari 

Allah SWT 

berkah dari 

Nabi 

Muhamma

da 

Rasulullah. 

Analisis Data 

Analisis Makna Mantra Bima Desa 

Na’e 

1). Bentuk ungkapan 

Bismillahirrahmanirrahi. 

Tapu na woke artinya talinya  pusar. 

Uma na mila artinya rumahnya buluh. 

Rade na kalubu artinya kuburannya 

abu.  

Bareka laa ilaaha illalla bareka 

Muhammada Rasululla. 

2). Konotatif  

Kalimat 

Bismillahirrahmanirrahi sebagai 

pembuka atas bacaan mantra yang 

memiliki arti “Dengan menyebut 

nama Allah Yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang”. Makna yang dapat 

diambil adalah segala usaha yang 

dilakukan haruslah diawali dengan 

kalimat Bismillahirrahmanirrahi agar 

senantiasa selalu mengingat-Nya 

dalam melakukan suatu hal, selain itu 

dengan membaca 

Bismillahirrahmanirrahi seorang 

dukun menunjukkan bahwa adanya 

hubungan antara manusia dengan 

Allah SWT yang memberikan rasa 

sakit  pada manusia.  

Larik pertama tapu na woke 

artinya “talinya pusar” bermakna 

mencari atau memeriksa penyakit 

yang ada dalam perut seorang pasien 

yang merasakan kesakitan yang 

dimulai dari pusar. Pengobatan 

dimulai dari tali pusar karena sebelum  

mantra dibacakan seorang dukun 

sudah bertanya terlebih dahulu jenis 

penyakit pasien sehingga dukun 

tersebut  tahu harus memulai 

pengobatan dari mana. Berdasarkan 

pertanyaan jenis penyakit itulah yang 

menunjukkan adanya hubungan 

antara manusia dengan manusia. 

Larik kedua uma na mila artinya 
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“rumahnya buluh” bermakna semua 

penyakit yang terdapat dalam perut 

atau rumah buluh akan dikeluarkan 

secara perlahan-lahan agar pasien 

tidak merasakan kesakitan pada saat 

dukun mengeluarkan penyakit dalam 

perutnya. Larik ketiga rade na kalubu  

artinya “kuburannya abu” bermakna 

penyakit dalam perut akan musnah 

dan berakhir di kuburan di mana 

kesakitan yang dirasakan kembali ke 

asalnya. Larik kedua dan ketiga 

mantra yang dibacakan seorang 

dukun menunjukkan bagaimana 

hubungan antara manusia dengan 

alam. Bacaan mantra ditutup dengan 

bacaan bareka laa ilaaha illalalla 

bareka Muhammada Rasululla 

artinya “berkah dari Allah SWT, 

berkah Nabi Muhammada 

Rasulullah”, yang menunjukkan 

adanya hubungan antara manusia 

dengan Allah. Selain itu, pembaca 

mantra mengharapkan berkah dari 

Allah, Nabi Muhammada Rasulullah 

karena semua penyakit datangnya dari 

Allah maka Allah pula yang menjadi 

pengobatnya. 

 

Analisis Fungsi Mantra Bima Desa 

Na’e 

Mantra Bima Desa Na’e memiliki 

banyak fungsi dan tujuan, di 

antaranya adalah sebagai berikut. 

Mantra yang pertama memiliki 

fungsi atau kegunaan sebagai 

pengobatan sakit perut. Sebelum 

mantra dibacakan jenis penyakit 

ditanyakan terlebih dahulu oleh 

dukun kepada pasiennya sehingga 

menunjukkan hubungan antara 

manusia dengan manusia. Ketika 

mantra dibacakan oleh dukun terlebih 

dahulu menyebut nama Allah SWT 

yang menunjukkan hubungan 

manusia dengan Allah. Selanjutnya 

dukun mebaca mantra Hal tersebut 

ditunjukkan pada kalimat larik 

pertama tapu na woke, uma na mila, 

dan rade na kalubu kalimat mantra 

tersebut menunjukkan hubungan 

manusia dengan alam. Kemudian 

mantra ditutup dengan menyebut 

nama Allah yang menunjukkan 

hubungan manusia dengan Allah. 

Selain itu, semua penyakit obatnya 

dari Allah. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa makna dan fungsi dalam 

mantra Bima Desa Na’e. Makna yang 

terkandung dalam mantra Bima Desa 

Na’e terdiri atas kategori (1) mantra 

pengasih, (2) mantra 

ketidakberdayaan atau kesakitan, (3) 

mantra pelindung diri, (4) mantra 

jodoh, (5) mantra pengobatan, (6) 

mantra kekebalan, dan (7) mantra 

penglaris dagangan. Sedangkan 

fungsi mantra Bima Desa Na’e 

bermacam-macam sesuai dengan 

kegunaan dan tujuan pembacaan 

mantra itu sendiri. Fungsi-fungsi 

tersebut antara lain, sebagai 

perlindungan atau pertolongan, 

pengasihan, pengobatan atau 

penyembuhan, kekebalan tubuh, 

pendatang jodoh, dan penglaris 

dagangan. 

Saran 

Mantra merupakan sastra lisan 

warisan budaya turun-temurun yang 

semakin punah keberadaannya. Oleh 

sebab itu, perlu dikembangkan dan 

dilestarikan agar tidak terkikis oleh 

budaya modern. Mantra diharapkan 

dapat diapresiasi sebagai dukungan 

terhadap upaya-upaya penelitian 

dalam bidang sastra, terutama sastra 

lisan di daerah. 
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