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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Pelaksanan, Fungsi dan Makna 

Ritual Pelayaran dalam kematian Masyarakat Sasak di Desa Kalijaga Selatan, 

Kecamatan Aikmel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

Etnografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data melalui Data Coolection, Data Reduction, Data 

Display, dan Conclution Drawing/Verification kemudian Triangulasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: bentuk pelaksanaan ritual pelayaran dalam kematian masyarakat 

sasak pada dasarnya ritual pelayaran merupakan salah satu bagian dari ritual 

kematian masyarakat sasak yang dilaksanakan pada minggu kedua setelah Nyiwaq 

sampai dengan Metangdase. Ritual pelayaran ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan 

mulai dari 1) tahap persiapan; Mesilaq, mengutus Mundaq sebagai pemimpin ritual, 

2) Tahap pelaksanaan; Suratul fatihah sebagai pembuka ritual, membaca surah Yasin, 

Al-Waqiah dan Al-Mulk kemudian diakhiri dengan Berdzikir dan Berdoa yang 

dilakukan secara berjamaah. 3) Tahap penutup; Makan bersama secara Begibung. 

Adapun Fungsi ritual pelayaran dalam kematian masyarakat yakni mendoakan 

keselamatan almarhum secara berjamaah, mempererat tali persaudaraan dan sebagai 

wadah penyelesaian masalah secara musyawarah. Adapun makna simbolik yang 

terkandung dalam ritual pelayaran pada kematian masyarakat yakni menyambung 

silaturrahmi, beribadah kepada tuhan YME, dan sebagai simbol persatuan, simbol 

kebersamaan dan simbol kegotongroyongan warga dalam bermasyarakat. 

 

Kata Kunci: Bentuk Pelaksanaan, Fungsi, Makna, dan Ritual Pelayaran 

 

ABSTRACK 

 

This study aims to determine the Form of Implementation, Function and Meaning of 

Ritual Shipping in the death of the Sasak Community in the Kalijaga Selatan Village, 

Aikmel District. This study uses a qualitative approach with Ethnographic methods. 

Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data 

analysis techniques through Data Coolection, Data Reduction, Data Display, and 

Conclusion Drawing / Verification are then triangulated. The results of the research 

show that: the implementation of the ritual of the voyage in the death of the Sasak 

community is basically a cruise ritual is one part of the Sasak community death ritual 

which is held in the second week after Nyiwaq to Metangdase. This cruise ritual 

consists of several stages of activities starting from; 1) preparation phase; Mesilaq, 

sending Mundaq as ritual leader, 2) Implementation phase; Suratul fatihah as the 

opening ceremony, reading the suras of Yasin, Al-Waqiah and Al-Mulk then ended 

with Dhikr and Praying in congregation. 3) The closing stage; Eat together together. 

The function of the ritual of shipping in the death of the community is to pray for the 

safety of the deceased in congregation, to strengthen the kinship and as a place to 

resolve the problem in consultation. The symbolic meaning contained in the ritual of 

sailing on the death of society is to connect friendship, worship the God of God, and 

as a symbol of unity, the symbol of togetherness and symbol of community 

cooperation in society. 
 

Keyword: Form of Implementation, Function, Meaning, and Ritual of pelayaran 

 

 



PENDAHULUAN 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan banyaknya Suku Bangsa, Adat Istiadat, Ras, Agama, maupun 

Bahasa. Setiap suku mempunyai berbagai macam budaya di setiap daerah dengan 

beraneka ragam. Bentuk keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari beberapa daerah 

yang ada di Indonesia. 

Kondisi lingkungan alam suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh wujud 

kebudayaan yang menjadi produknya. Oleh karena itu, masing-masing akan 

menghasikan budayanya masing-masing sesuai dengan potensi yang ada dalam 

kelompok masyarakatnya. Masyarakat Jawa dengan kondisi alam lingkungannya akan 

menghasilkan budaya Jawa, Masyarakat Bali dengan kondisi alam lingkungannya 

akan menghasilkan budaya Bali, Masyarakat Sumbawa dengan kondisi 

lingkungannya akan menghasilkan budaya Sumbawa, begitu juga di Lombok akan 

menghasilkan budaya Lombok dan seterusnya. 

Lombok merupakan salah satu pulau yang sebagian besar dihuni oleh 

masyarakat suku Sasak, Bali, Sumbawa ,Bima dan Dompu. Bentuk budaya antar 

wilayah banyak sekali dan setiap suku mempunyai ciri khas masing-masing, salah 

satu bentuk budaya yang dimaksud adalah ritual-ritual tradisional.  

Perkembangan zaman dan tekhnlogi yang begitu pesat pada saat ini, telah 

membawa dampak terhadap khazanah kebudayaan daerah khususnya bagi tatanan 

kehidupan masyarakat. Sehingga nilai-nilai budaya yang semula menjadi acuan bagi 

masyarakat menjadi goyah dan lambat laun akan terkikis sedikit demi sedikit bahkan 

dapat berakibat hilangnya budaya lokal yang pernah tumbuh dalam kehidupan 

masyarakat. 

Berkenaan dengan kondisi yang rill terjadi pada masyarakat sasak di Desa 

Kalijaga Selatan bahwa ternyata masih terjaga eksistensi ritual tradisiaonalnya sampai 

saat ini yakni Ritual Pelayaran dalam Kematian masyarakat sasak. Secara etimologis 

dalam bahasa sasak kata “Pelayaran” berarti “perjalanan jauh”. sedangkan menurut 

istilah ritual pelayaran adalah segala proses kegiatan yang dilakukan oleh mesyarakat 

sasak setelah kematian seseorang diantara nyiwaq sampai metangdase yang bertujuan 

untuk memberikan doa keselamatan bagi almarhum dengan membaca AL-Qur’an 

surah yasin, al-waqiah dan al-mulk, Tahlil, Dzikir dan Do’a yang dilakukan secara 

berjamaah leh masyarakat agar dapat di terima disisi allah SWT. Nyiwaq dalam 

istilah sasak memiliki arti sembilan hari almarhum dikuburkan, dan Metangdase 

artinya empat puluh hari almarhum dikuburkan. 

Ritual pelayaran ini  merupakan salah satu dari unsur kebudayaan karena 

Pengertian kebudayaan menurut E.B. Taylor dalam bukunya Primitive Culture (1871; 

1) mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta 

kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Dengan demikian ritual pelayaran merupakan salah satu dari unsur 

kebudayaan karena didalam kegiatan ritual tersebut mengandung kepercayaan yang 

bersifat religi. Suatu sistem ritual dapat dilihat sebagai suatu religi, sedangkan sistem 

religi merupakan salah satu unsur kebudayaan universal (Koentjaraningrat, 1989: 

211).  

Ritual pelayaran juga merupakan sebuah tradisi bagi masyarakat sasak, hal 

tersebut dapat dilahat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sasak yang selalu 

melaksanakan ritual pelayaran tersebut secara rutin tiap ada warganya meninggal 

dunia yang dianggap sebagai sebuah warisan yang sifatnya turun-temurun dari 

generasi ke generasi berikutnya, sehingga tetap dilestarikan sampai saat ini. 



Berkenaan dengan hal tersebut Masyhuri (2001: 57) menjelaskan bahwa 

masyarakat sasak memiliki banyak tradisi, dimana seringkali tradisi-tradisi masih di 

percayai dan diyakini hingga saat ini. Sesuai kondisi alam dan lingkungannya, 

masyarakat sasak di lombok telah melahirkan kebudayaan yang beragam dengan ciri 

dan corak yang berbeda. Semaraknya kebudayaan semakin dapat diperjelas dengan 

masih dilaksanakannya kebudayaan masing-masing wilayah menandakan bahwa 

benar-benar menjadi tradisi didalam jiwa dan sanubari serta menjadi  pola hidup 

masyarakat khususnya suku sasak.  

Ritual pelayaran juga merupakan salah satu adat bagi masyarakat sasak karna 

dalam pelaksnaannya, masyarakat mengusahakan semaksimal mungkin untuk tetap 

dilakukan oleh pihak keluarga yang terkena duka  kematian baik miskin, sederhana 

maupaun kaya. Masyarakat menganggap bahwa ritual pelayaran ini termasuk norma 

kesosilaan bagi warga masyarakat Desa Kalijaga Selatan. Hal ini didasarkan atas hasil 

wawancara peneliti dengan narasumber bahwa ketika keluarga melakukan ritual 

pelayaran maka perasaan keluarga menjadi tenang dalam mengihlaskan kepergian 

alamarhum dalam peristirahatannya yang terakhir 

Berdasarkan hasil observasi peneliti selaku warga masyarakat Desa Kalijaga 

Selatan, Pelaksanaan ritual pelayaran terdiri dari beberapa tahap kegiatan yakni; tahap 

persiapan seperti Mesilaq (pengundangan), dan ritual pelayaran dipimpin oleh seorang 

mundaq  (pemimpin ritual), tahap pelaksanaan yakni; membaca Al-Qur’an Surah 

Yaa-Siin, Al-Waqiah dan Al-Mulk), dan tahap penutup yakni; berTahlil, berDjikir 

dan berDoa dikhususkan Untuk Almarhum) dan makan bersama. 

Dari beberapa tahap Prosesi pelaksanan ritual pelayaran ini sama halnya dengan 

ritual kematian lainnya seperti Nelung (3 hari setelah  meninggal almarhum), Mituk 

(7 hari setelah meninggal almarhum), nyiwak (9 hari setelah meninggal almarhum) 

dan Nyatus (100 hari setelah kematian almarhum) yang disebut dengan istilah ROAH 

yaitu memberikan atau mengirimkan do’a kepada Almarhum. Letak perbedaan ritual 

pelayaran dengan ritual kematian lainnya yakni kandungan fungsi dan makna yang 

terkandung dalam adat itu sendiri sehingga unik untuk diteliti. 

Ritual pelayaran ini mengandung  nilai sosial dan nilai religi. letak nilai sosial 

dalam adat pelayaran ini adalah keikutsertaan masyarakat didalam membantu adat 

pelayaran ini seperti masyarakat yang membantu membuat makanan yang akan 

disajikan untuk pelayaran. Bentuk  makanannya adalah ketupat, bantal (beras ketan 

yang campurkan pisang atau kacang-kacangan yang dibungkus dengan daun kelapa). 

Sedangkan Letak nilai religi pada adat pelayaran ini adalah dengan adanya 

pembacaan alquran, tahlil, dzikir dan do’a, diharapkan dapat membantu meringankan 

dosa-dosa yang telah diperbuat oleh almarhum semasa hidupnya di dunia sehingga 

almarhum mendapatkan pengampunan di alam baka dan masuk syurga. Dengan 

demikian peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Fungsi dan 

Makna Ritual Pelayaran dalam Kematian  Masyarakat Sasak di Desa Kalijaga Selatan, 

Kecamatan Aikmel”. Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk Mengetahui Bentuk 

Pelaksanan Fungsi dan Makna simbolik Ritual Pelayaran dalam kematian masyarakat 

sasak di Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkaji “pelaksanaan, fungsi dan 

makna ritual pelayaran dalam upacara kematian pada masyarakat Sasak di Desa 

Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur” yaitu menggunakan 

pendekatan kualitatif. karena peneliti akan menggali dan memaparkan informasi 



secara mendalam dan tersistem dengan kata-kata tertulis dan lisan sehingga dapat 

memberikan gambaran yang utuh mengenai “pelaksaan, fungsi dan makna ritual 

pelayaran dalam kematian masyarakat Sasak di Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan 

Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. 

Adapun metode penelitian kualitatif yang digunakann dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Metode Etnografi dimana peneliti melakukan study terhadap budaya 

kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara terkiat 

dengan “pelaksaan, fungsi dan makna Ritual Pelayaran dalam kematian masyarakat 

Sasak di Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. 

Lokasi/tempat dilakukan penelitian adalah Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan 

Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, yang terdiri atas 4 dusun yakni: Dusun Menak 

Utara, Dusun Menak, Dusun Baru Utara dan Dusun Baru. Alasan peneliti mengapa 

melakukan penelitian di tempat tersebut karena berdasarkan beberapa pertimbangan 

diataranya: masyarakatnya masih melakukan ritual pelayaran pada setiap ada warga 

masyarakatnya mengalami duka kematian, peneliti selaku warga di tempat tersebut 

sehingga dapat mempermudah peneliti dalam proses pencarian dan pengumpulan data 

terkait dengan pelaksanaan, fungsi dan makna ritual pelayaran pada masyarakat sasak 

di Desa Kalijaga Selatan serta banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya. 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan 

September pada saat ada warga masyarakat Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan 

Aikmel, mengalami duka kematian dan melakukan kegiatan Ritual Pelayaran dalam 

mengiring kematian almarhum. 

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat serta 

orang-orang atau warga masyarakat Desa Kalijaga Selatan yang terlibat dalam 

pelaksanaan ritual pelayaran dalam kematian masyarakat  sasak. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama (Tuan 

Guru, Ustadz), tokoh masyarakat (Kepala Dusun, para Staf-Staf Dusun lainnya), dan 

tokoh adat yang mengetahui persis mengenai pelaksanaan, fungsi, serta makna yang 

terkandung dalam ritual pelayaran di Desa Kalijaga selatan, Kecamatan Aikmel, 

Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian ini, Peneliti menentukan 5 informan 

yang dianggap mengetahui, memahami dan sering ikut terlibat dalam pelaksanaan 

ritual pelayaran dalam kematian mayarakat sasak di Desa Kalijaga Selatan yaitu 2 dari 

tokoh agama, 2 dari tokoh masyarakat, 1 tokoh pemuda dan diantara informan itu 2 

orang yang sering menjadi mundaq atau pemimpin  ritual pelayaran dalam kematian 

masyarakat sasak. Berikut ini, tabel data informan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Data Informan  Penelitian 

No Nama Informan ke- Inisial Kedudukan 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Mustamiuddin S.Pd 

H. Hariono Abdussomad 

M.SI 

Abdul kholik S.Pd 

Yunus S.Ag 

Joni Nasro S.H 

Informan 01 

Informan 02 

 

Informan 03 

Informan 04 

Informan 05 

M 

H 

 

A 

Y 

J 

Tokoh Agama 

Tokoh Agama 

 

Tokoh pemuda 

Tokoh masyarakat 

Kadus  

   

Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu 

menentukan tehnik pengambilan sampeling. Adapun Tehnik pengambilan sampel 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pusposive sampling, dan 

snowball sampling. Menurut (Sugiyono 2017: 94) pusposive sampling,  merupakan 

tekhnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan 

snowball sampling adalah tekhnik pengambilan sampel sumber data, yang pada 



awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak. Hal ini dilakukan dari jumlah 

sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan. 

Dengan demikian, jumlah informan yang dicari akan berhenti jika data yang didapat 

memuaskan dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian. 

Adapun kriteria informan yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian 

untuk mengkaji bentuk pelaksanaan, fungsi dan makna ritual pelayaran dalam 

masyarakat sasak di Desa Kalijaga Selatan, adalah sebagai berikut: 1) Mereka yang 

mengetahui persis mengenai bentuk pelaksanaan, fungsi dan makna ritual pelayaran 

dalam masyarakat sasak. 2) Mereka yang tergolong sering ikut terlibat dalam 

melaksanakan ritual pelayaran dalam kematian masyarakat sasak. 3) Mereka yang  

menjadi penduduk asli warga masyarakat Desa Kalijaga Selatan. 4) Mereka yang 

mempunyai kedudukan didalam masyarakat Desa Kalijaga Selatan.. 5) Mereka yang  

berumur lebih dari 30 tahun. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dan sekunder. Menurut (Sugiyono 2012: 225) sumber data primer adalah “sumber 

data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data”. sumber data 

primer ini berupa hasil wawancara dan observasi lapangan tentang situasi dan 

kejadian di lokasi penelitian. Data hasil wawancara dan observasi inilah yang 

nantinya akan dianalisis oleh peneliti dan diolah sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan data yang layak bagi masyarakat secara umum. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah semua informasi yang diberikan oleh informan secara 

langsung kepada peneliti baik secara lisan maupun tulisan terkait dengan  bentuk 

pelaksanaan, fungsi serta makna yang terkandung dalam Ritual Pelayaran tersebut. 

Sedangkan, Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat 

berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain 

atau dari orang lain (Sugiyono 2012:225).  data sekunder ini digunakan untuk 

mendukung informasi dari data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data terkait 

dengan ritual pelayaran yang dikutip dari berbagai sumber baik dari seperangkat 

dokumen dari orang lain. 

Tehnik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi partisipatif aktif (Active Participation). dimana pengambilan data 

dilakukaan dengan cara peneliti ikut serta dalam melakukan apa yang dilakukan oleh 

narasumber tetapi belum sepenuhnya terkait dengan pelaksanaan ritual pelayaran 

dalam kematian masyarakat sasak di Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, 

Kabupaten Lombok Timur.  

Adapun tekhnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Wawancara Tidak berStruktur (unstruktued interviw) yakni wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya namun peneliti menyiapkan 

pedoaman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan dan akan 

berkembang saat berada di lapangan. Peneliti juga menggunakan alat bantu dalam 

melakukan wawancara seperti tipe recorder, gambar, dan alat bantu lainnya yang 

dapat membantu kelancaran pelaksanaan wawancara dengan informan penelitian. 

Adapun masalah yang akan di Wawancarai dalam penelitian ini adalah bentuk 

Pelaksanan, Fungsi, dan Makna Ritual Pelayaran Pada Masyarakat sasak di Desa 

Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. 



Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Menurut Moleong (2005: 217-218) bahwa dokumen 

dibedakan menjadi dua, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumen 

pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, 

pengalaman, dan kepercayaan. Dokumen pribadi mencakup buku harian, surat 

pribadi, dan otobiografi. Sedangkan dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan 

dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi. 

Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga 

sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media 

massa. 

Adapun Dokumen digunakan sebagai pelengkap dari hasil penelitian, adalah 

dokumen peribadi dan dokumen resmi. sumber dokumen peribadi dalam dalam 

penelitian ini adalah hasil telaah, pengalaman, dan tindakan peneliti sendiri yang 

dikemas berupa gambar dan catatan harian, sedangkan dokumen resmi bersumber dari 

dokumen-dokumen yang ada di Desa Kalijaga Selatan, Kecamatan Aikmel, 

Kabupaten Lombok Timur. 

Sebelum melakukan dokumentasi, peneliti menyiapkan pedoman instrument 

dokumentasi. Adapun masalah yang hendak di dokumentasikan pada penelitian ini 

adalah Proses Pelaksanaan Ritual Pelayaran pada warga masyarakat Desa Kalijaga 

Selatan, Kecamatan Aikmel dari awal sampai akhir dan salah satu bentuk 

dokumentasinya adalah berupa foto-foto selama kegiatan ritual pelayaran 

berlangsung. 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif, 

sesuai konsep yang diberikan Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, datanya sampai jenuh. 

Aktifitas dalam analisis data menurut yang dimaksud adalah sebagai berikut: Data 

Coolection, Data Reduction, Data Display, dan Conclution Drawing/Verification. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk Pelaksanan Ritual Pelayaran Dalam Kematian Masyarakat Sasak 

Pada dasarnya Ritual Pelayaran ini merupakan salah satu bagian dari ritual 

kematian masyarakat sasak yang dilaksanakan pada senggang waktu antara nyiwaq 

(sembilan hari) dengan metangdase (empat puluh) dengan hari yang dipilih dalam 

pelaksanaan ritual ialah hari almarhum dikuburkan. Masyarakat berkeyakinan bahwa 

pada saat itu roh almarhum sedang melakukan perjalanan jauh menuju alam akherat, 

sehingga masyarakat melakukan ritual pelayaran ini digunakan sebagai bentuk 

partisipasi keluarga ataupun masyarakat dalam membantu almarhum dengan 

mengirimkan doa-doa agar sampai ke alam akherat dengan selamat. Tujuan utama 

dari ritual pelayaran ini adalah untuk mencari jalan keselamatan bagi almarhum dalam 

peristirahatannya yang terakhir, sehingga didalam ritual pelayaran ini terdapat unsur 

religi. 

Menurut Koentjaraningrat (1987; 48) menyebutkan tujuh unsur-unsur 

kebudayaan universal, dianataranya; 1. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup, 2. 

Sistem mata pencaharian hidup, 3. Sistem kemasyarakatan, 4. Bahasa, 5. Kesenian, 6. 

Sistem Pengetahuan. 7. Sistem Religi. Dengan demikian ritual pelayaran merupakan 

salah satu dari unsur kebudayaan karena didalam kegiatan ritual tersebut mengandung 

kepercayaan yang bersifat religi. “Suatu sistem ritual dapat dilihat sebagai suatu 



religi, sedangkan sistem religi merupakan salah satu unsur kebudayaan universal” 

(Koentjaraningrat, 1989: 211). 

Terkait dengan Proses pelaksanaan ritual pelayaran dalam kematian masayarakat 

sasak, dapat diketahui bahwa terdiri dari beberapa tahap kegiatan yakni tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penutup, dengan deskripsi sebagai berikut; 

A. Tahap Persiapan Pelaksanaan Ritual Pelayaran  

Adapun tahap persiapan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melaksanakan 

ritual pelayaran dalam kematian masyarakat sasak terdiri dari beberapa kegiatan 

diataranya : 1) Pihak keluarga dari almarhum menyediakan tempat ritual pelayaran 

dilaksanakan. 2) Pihak keluarga menyiapkan beberapa perlengkapan dalam 

pelaksanaan ritual pelayaran yakni dulang penamat berisi Hak milik dari almarhum 

semasa hidupnya diserahkan secara sukarela oleh pihak keluarga kepada orang 

yang berhak mendapatkannya.   kemudian  semua keluarga dan undangan dipimpin 

oleh mundaq melakukan do’a selamatan untuk arwah almarhum agar diterima di 

sisi Tuhan Yang Maha Esa. Simbol tersebut bermakna bahwa agar keluarga yang 

ditinggalkan mengikhlaskan kepergian almarhum. Setelah itu pihak keluarga 

menyediakan Dulang talet Mesan (Penempatan Batu Nisan) yakni dulang yang diisi 

dengan nasi putih sebagai simbol bekal kebaikan bagi almarhum dalam melakukan 

perjalannya ke alam akherat, lauk berupa burung merpati putih sebagai simbol 

penghantaran atau pengiriman doa-doa bagi almarhum. Hal tersebut dirancang 

secara khusus untuk disiapkan kepada mundaq (pemimpin ritual) sebelum batu 

nisan dipasang di esok harinya. 3) Pihak keluarga dari almarhum melakukan 

Mesilaq yakni pemberitahuan sekaligus mengajak warga masyarakat secara 

terhormat untuk menghadiri pelaksanaan ritual pelayaran. Adapun warga 

masyarakat yang dimaksud adalah para tokoh agama, tokoh masyarakat, para 

keluargadan kerabat almarhun, para tetangga dan para warga lainnya. Selain itu, 

Tiap warga masyarakat yang hadir membawa Khizib Nahdlatul Wathan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan ritual palayaran.4) Mengutus salah seorang warga 

menjadi Mundaq yakni pemimpin ritual pelayaran yang biasanya dipimpin oleh 

tokoh agama atau tokoh masyarakat.. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat agar 

proses pelaksanaan ritual pelayaran berjalan dengan baik dan berkah. Ritual 

Pelayaran ini hanya dipimpin oleh seorang Mundaq, sehingga sangat perlu untuk 

memilih Mundaq berdasarkan kriteria yang dijadikan sebagai Mundaq oleh 

masyarakat dibawah ini, yakni; (1) ia memiliki kedudukan dalam masyarakat 

seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat dan umurnya relatif lebih tua karena 

masyarakat beranggapan bahwa jika tokoh tersebut memimpin ritual pelayaran 

maka pelaksanaan ritual pelayaran lebih berkah. (2) ia memiliki suara yang lantang 

dan jelas supaya mudah diikuti oleh warga masyarakat yang mengikuti ritual 

pelayaran. (3) ia memiliki pengetahuan tentang proses pelaksanaan ritual pelayaran. 

Berdasarkan deskripsi diatas terkait dengan tahap persiapan dalam pelaksanaan 

ritual pelayaran tersebut, sesuai dengan pendapatnya Koentjaraningat, (1992: 221) 

mengatakan bahwa dalam setiap sistem upacara keagamaan mengandung lima 

aspek antara lain; 1) Tempat upacara yakni ritual pelayaran ini dilaksanakan 

dirumah keluarga yang terkena duka. 2) Waktu pelaksanaan upacara yakni ritual 

pelayaran ini dilaksanakan oleh masyarakat pada minggu kedua setelah Nyiwaq 

(sembilan hari almarhum dikuburkan) sampai dengan Metangdase (empat puluh 

hari almarhum dikuburkan) dalam adat sasak, 3) Benda-benda serta peralatan 

upacara, yakni  Khizib Nahdlatul Wathan atau yang lainnya sebagai pedoman 

dalam membaca Surah Yasiin, Al-Waqiah dan Al-Mulk dalam proses pelaksanaan 

ritual palayaran. 4) Orang yang melakukan atau memimpin jalanya upacara, yakni 



ritual pelayaran ini dilakukakan oleh pihak keluarga yang terkena duka dan ritual 

pelayaran ini dipimpin oleh seorang Mundaq. 5) orang-orang yang mengikuti 

upacara yakni para tokoh agama, tokoh masyarakat, para keluarga dan kerabat 

almarhum, dan para warga masyarakat lainnya yang diundang dengan cara mesilaq  

oleh pihak keluarga yang terkena duka dari rumah ke rumah warga. 

B. Tahap Pelaksanaan Ritual Pelayaran 
Adapun tahap pelaksanaan ritual pelayaran dalam kematian masyarakat sasak 

ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan diantaranya sebagai berikut; 1) Ritual 

pelayaran dibuka dengan sama-sama membaca Surotul Fatihah sama-sama tiga kali 

agar pelaksanaan ritual menjadi lebih berkah. 2) Masyarakat secara bersama sama 

membaca Surah Yasiin, Al-Waqiah dan Al-Mulk, dimana pembacaan ketiga surah 

tersebut dihajatkan untuk almarhum. 3) Ritual ditutup dengan Dzikir dan Doa, 

dimana djikir tersebut dilakukan untuk mendekatkan diri kepada tuhan YME, dan 

doa tersebut diniatkan kepada almarhum agar segala amal ibadahnya dapat diterima 

disisi Allah SWT dan segala dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah SWT , 

sehingga almarhum mendapatkan keselamatan di alam baqa’. 4) Semua tahap 

pelaksanaan ritual pelayaran tersebut dilakukan secara berjamaah yang dipimpin 

sekaligus dipandu oleh seorang Mundaq. 

Berdasarkan deskripsi tahap pelaksanaan dalam proses ritual pelayaran di atas 

dapat disimpulkan bahwa terdiri dari beberapa tahap kegiatan mulai dari; 

pembacaan Al-fatihah, pembacaan surat Ya-Siin, Al- Waqiah, dan Al- Mulk, 

kemudian diahiri dengan Berdzikir dan Berdoa, dihajatkan untuk almarhum agar 

selamat dalam melakukan perjalannya di alam baka’. Masyarakat meyakini bahwa 

segala bacaan yang dikirimkan berupa ayat ayat suci alquran akan sampai kepada 

mereka yang meninggal dunia atas dasar niat yang ikhlas. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat unsur kepercayaan yang bersifat religi didalammya. 

Hal ini sesui dengan pendapatnya Koentjaraningrat,(1989: 211) mengatakan bahwa 

“Dalam rangka pemikiran sistematik suatu sistem ritual dapat dilihat sebagai suatu 

religi, sedangkan sistem religi merupakan salah satu unsur kebudayaan universal”. 

Lebih lanjut, Setiyadi mengatakan bahwa “Budaya merupakan suatu 

keseluruhan yang kompleks meliputi: pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan lainnya” (Setiyadi, dkk. (2006: 28). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ritual pelayaran dalam 

kematian masyarakat sasak merupakan salah satu dari wujud kebudayaan yang 

masih berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat karena didalam ritual 

pelayaran tersebut mengandung unsur kepercayaan yang bersifat religi. 

C. Tahap Penutup  
Pada tahap penutup pelaksanaan ritual pelayaran, para warga masyarakat 

melakukan makan bersama secara Begibung yakni satu hidangan dihimpun oleh 

beberapa orang. Bentuk hidangannya Pada masyarakat terdahulu berupa makanan 

khas lombok yang dibuat secara gotong royong seperti bantal, lupis pisang ambon 

urap, kopi dan teh, namun karena faktor perkembangan zaman, masyarakat hanya 

menyiapkan nasi bungkus, dan jenis makanan ringan lainnya yang dibelikan oleh 

keluarga almarhum, serta kopi dan teh. Hal ini sesuai dengan penadapatnya 

Koentjaranigrat, dalam mengunkapkan beberapa unsur ritual dalam upacara 

keagamaan, dimana makan bersama ini merupakan salah satu dari unsur ritual 

tersebut dan dijelaskan bahwa Makan bersama merupakan unsur penting dalam 

sebuah ritual. Dasar pemikiran dari perbuatan ini adalah mencari hubungan dengan 

Tuhan, Dewa-dewa, atau para leluhur dengan cara mengundang pada suatu jamuan 

makan bersama (Koentjaranigrat, 1980 :51). 



Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa bentuk pelaksanaan ritual pelayaran dalam kematian masyarakat 

sasak terdiri dari beberapa tahap kegiatan yang tersusun secara sistematis mulai 

dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap penutup dan tiap-

tiap tahapan tersebut masyarakat melakukan beberapa proses kegiatan yakni 1) 

Mesilaq, 2) Ritual Dipimpin Oleh Seorang Mundaq, 3) membaca Surah Yasiin, Al-

Waqiah dan Al-Mulk, kemudian ditutup dengan 4) Berdzikir, Berdoa dan 5) makan 

bersama dilakukan secara begibung oleh masyarakat sasak khususnya di Desa 

Kalijaga Selatan. Hal ini sesuai dengan konsep dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia bahwa ritual diartikan sebagai “hal ihwal ritus atau tata cara dalam 

upacara keagamaan”(Tim Penyusun, 2001 : 959). selan itu, Koentjaraningrat, juga 

mengatakan bahwa “Ritual atau Ceremony diartikan sebagai suatu sistem atau 

rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam 

masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya 

terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1990: 190)”.  

 

2. Fungsi dan Makna Simblik Ritual Pelayaran dalam Kematian Masyarakat 

Sasak 

Ritual Pelayaran ini merupakan salah satu bagian dari ritual kematian 

masyarakat sasak yang dilaksanakan pada minggu kedua setelah Nyiwaq (sembilan 

hari almarhum dikuburkan) sampai dengan Metangdase (empat puluh hari 

almarhum dikuburkan) dalam adat sasak. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat 

atas dasar keyakinan bahwa pada saat itu roh almarhum sedang bepergian menuju 

alam baka’,  

Adapun fungsi Ritual Pelayaran ini digunakan sebagai sebuah alternatif untuk 

membantu roh almarhum melalui doa para warga masyarakat, agar sampai ke alam 

baka’ dengan selamat. Sedangkan makna yang terkandung didalamnya adalah ritual 

pelayaran merupakan salah satu syarat penyempurnaan kebutuhan almarhum. Hal 

tersebut, sesuai dengan pendapatnya Berthyn menyatakan bahwa upacara kematian 

merupakan penyempurnaan kebutuhan almarhum dalam perjalanannya hingga 

peristrihatannya yang terakhir. Hal ini didasarkan atas kepercayaan masyarakat 

bahwa antara orang yang sudah mati dengan orang yang masih hidup tetap ada 

jalinan, meskipun bukan dalam hubungan yang normal (Berthyn, dkk, 1984: 22). 

Lebih lanjut, Chalid menyatakan bahwa; upacara kematian adalah suatu 

upacara yang dilaksanakan sejak saat seseorang menghembuskan nafas terakhirnya 

sampai seluruh upacara sebelum dan sesudah penguburan sudah dianggap selesai 

menurut adat. Chalid kembali mengatakan bahwa, berbagai jenis rangkaian 

kegiatan dalam upacara kematian yang meliputi: (1) upacara persemayaman, (2) 

upacara penguburan, dan (3) upacara sesudah penguburan (Chalid, dkk, 1984: 22). 

Ritual pelayaran ini merupakan salah satu dari ritual kematian masyarakat sasak 

yang dilakukan setelah upacara penguburan dan diyakini sebagai sebagai salah satu 

syarat penyempurnaan kebutuhan almarhum selain Nelung, Mituq, Nyiwaq, 

Metangdase, Nyatus dan Nyeribu dalam istilah adat sasak. 

Adapun Proses pelaksanaan ritual pelayaran dalam kematian masyarakat 

sasak, terdiri dari beberapa tahap kegiatan mulai dari Tahap Persiapan, Tahap 

Pelaksanaan dan Tahap Penutup yakni Mesilaq, ritual pelayaran dipimpin oleh 

mundaq, membaca surah Yasiin, surah Al-waqiah ,surah Al-mulk, kemudian 

Berdjikir, Berdoa, dan Makan bersama secara Begibung. Tiap-tiap kegiatan 

tersebut memliki fungsi dan makna tersendiri dalam pelaksanaannya. Jika dilihat 

dari segi pemikiran fungsional, suatu unsur kebudayaan terbentuk dan disertai 



dengan fungsinya bagi warga masyarakat yang bersangkutan baik individu maupun 

sebagai kelompok sosial. Unsur kebudayaan akan terus dipertahankan sampai 

masyakat menganggap bahwa unsur kebudayaan tersebut sudah tidak berfungsi 

lagi.“Suatu sistem budaya dapat mempertahankan eksistensinya manakala memiliki 

syarat-syarat fungsional bagi masyarakat”.(Prasetya, 2008: 5). 

Untuk memahami fungsi dan makna simbolik pelaksanaan ritual pelayaran 

dalam kematian masyarakat sasak di Desa Kalijaga Selatan, dapat dideskripsikan 

sebaga berikut: 

A. Mesilaq 

Mesilaq dalam istilah bahasa sasak memiliki arti pemberitahuan sekali 

gus mengajak orang lain ikut serta dalam suatu kegiatan tertentu seperti ritual 

pelayaran. Mesilaq berfungsi untuk mengundang para warga masyarat untuk 

mengikuti pelaksanaan ritual pelayaran. Mesilaq mengadung makna yakni saling 

hormat menghormat, dan menyambungkan silaturrahmi masyarakat kembali, 

baik antar keluarga dan kerabat almarhum, serta para warga masyarakat. Hal 

tersebut sesuai teori fungsionalisme struktural menurut Prasetya, (2007: 8) 

mengungkapkan beberapa fungsi ritual bagi masyarakat, dan salah satu fungsi 

ritual tersebut dijelaskan bahwa Ritual akan mampu mengintegrasikan dan 

menyatukan rakyat dengan memperkuat kunci dan nilai utama kebudayaan 

melampaui dan di atas individu dan kelompok, yang berarti ritual menjadi alat 

pemersatu atau integrasi bagi masyarakat. 

B. Mundaq (Pemimpin Ritual) 

Mundaq dalam istilah sasak memiliki arti “pemimpin, pemandu, 

penguasa”. Dalam proses pelaksanaan ritual pelayaran dipimpin oleh seorang 

Mundaq yang biasanya dilakukakan sebagian besar golongan dari tokoh agama 

dan atau tokoh masayarakat dan umurnya relatif lebih tua untuk menghormati 

orang yang lebih tua. Selain itu, hal tersebut dilakukan oleh masyarakat agar 

menadapatkan keberkahan dalam melaksanakan ritual pelayaran . Adapun fungsi 

mundaq dalam ritual pelayaran ini adalah sebagai pemandu jalannya proses 

pelaksanaan ritual pelayaran, sehingga apasaja yang dilakukan oleh mundaq 

harus diikuti oleh warga, karena ia memiliki kekuasaan untuk itu. Adapun meana 

yang terkandung didalamnya adalah adanya pemimpin ritual maka pelaksanaan 

pelayaran akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan masyarakat. 

Mundaq yang dijadikan sebagai pemimpin ritual pelayaran merupakan 

salah satu dari komponen dalam sistem ritual pelayaran. Dalam hal ini, 

Koentjaranigrat, (1980 :51) mengungkapkan bahwa setiap sistem upacara 

keagamaan mengandung lima aspek yakni (1) tempat upacara , (2) waktu 

pelaksanaan upacara , (3) benda-benda serta peralatan upacara, (4) orang yang 

melakukan atau memimpin jalanya upacara, (5) orang-orang yang mengikuti 

upacara. 

C. Bacaan Surotul Fatihah, surah Yasiin, surah Al-waqiah, surah Al-mulk 

 Pada dasarnya Surotul Fatihah, Surah Yasiin, surah Al-waqiah, surah Al-

mulk tersebut dikenal surah yang penuh dengan keberkahan dalam ajaran agama 

islam. Adapun fungsi pembacaan surah Yasiin, surah Al-waqiah, surah Al-mulk 

dalam pelaksanaan ritual pelayaran yakni untuk memberikan hajatan doa bagi 

almarhum dimana pahala bacaan ketiga surah tersebut dikirimkan kepada 

almarhum. Masyarakat meyakini bahwa segala bacaan yang dikirimkan berupa 

ayat ayat suci alquran akan sampai kepada mereka yang meninggal dunia atas 

dasar niat yang ikhlas.  



Jika ditinjau dari segi agama islam yang berkaitan dengan konsep di atas 

dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “Apabila 

manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga 

perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang 

mendoakannya”. [HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i]. Dengan demikian, jika 

dihubungkan antara tradisi masyarakat dengan ajaran agama islam dapat 

disimpulkan bahwa ritual pelayaran ini termasuk dalam kategori anak sholeh 

yang mendoakannya. Sehingga tradisi ini berkembanga dari pengaruh ajaran 

agama islam yang di jadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan pertingkah 

laku  ditengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Adapun makna pembacaan Al-qur’an Surah Yasin, Surat Al-Waqiah dan Al-

Mulk pada proses pelaksanaan ritual pelayaran yakni dapat bernilai ibadah, 

saling membantu antar umat muslim, dan Menurut para warga masyarakat 

Kalijaga Selatan bahwa Bacaan Surah Al-Waqiah diyakini dapat menambah 

bekal bagi almarhum dalam melakukan perjalannya ke alam baka’. Sedangkan 

bacaan Surah al-mulk diyakini dapat memberikan pengampunan bagi roh 

almarhum dari siksa kubur. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Syahrial 

menyatakan bahwa upacara kematian itu merupakan perayaan diri seseorang atau 

kelompok masyarakat tertentu bahwa perayaan tersebut mengkuti tradisi dan 

ketentuan agama yang dianutnya. Segala apa yang diadakan baik tindakan 

ataupun dalam tingkah laku, lambang-lambang dan sebagainya adalah bagian 

dari faktor kepercayaan yang bersifat religi dan menjadi tradisi di kelompok 

masyarakat setempat (Syahrial, dkk, 1984: 24) 

D. Berdzikir dan Berdoa 

Berdzikir merupakan salah satu upaya umat muslim untuk mendekatkan diri 

kepada allah SWT. Hal tersebut dilakukan oleh sebagian besar umat muslim agar 

segala amalan dan doa yang diniatkan dapat dikabulkan oleh allah SWT. Berdoa 

merupakan intisari dari pelaksanaan ritual pelayan ini karena tujuan utama dalam 

melaksanakan ritual pelayaran adalah kita berkumpul dalam satu tempat agar 

dapat mendoakan almarhum secara berjamaah, berdoa bermakna sebuah 

permintaan dan permohonan kepada tuhan YME agar roh almarhum 

mendapatkan keselamatan dalam melakukan perjalannannya ke alam baka’. Hal 

ini sesuai dengan pendapatnya Koentjaranigrat dijelaskan pada unsur-unsur ritual 

dalam upacara keagamaan diman kegiatan berdoa tersebut merupakan salah satu 

dari unsur ritual tersebut dan dijelaskan bahwa Berdoa pada mulanya adalah 

ritual menyampaikan keinginannya kepada Tuhan, Dewa-dewa, dan juga ucapan 

hormat serta puji-pujian kepada leluhur. Biasanya berdoa diiringi dengan 

gerakan-gerakan dan sikap tubuh yang merupakan gerakan-gerakan 

pelambangan rasa hormat dan merendahkan diri terhadap Tuhan, Dewata, 

ataupun para leluhur. Doa memiliki unsur lain, ialah kepercayaan bahwa kata-

kata yang diucapkan memiliki unsur gaib, dan sering kali kata yang diucapkan 

dianggap mengandung kekuatan sakti (Koentjaranigrat, 1980 :51) 

E. Makan bersama secara Begibung 

Begibung dalam istilah bahasa sasak memiliki arti satu hidangan dihimpun 

oleh beberapa orang. Dalam pelaksanaan ritual pelayaran pihak kelaurga dari 

almarhum menyiapkan beberapa hidangan bagi warga masyarakat yang 

mengikuti ritual pelayaran. Secara agama, kegiatan ini dilakukan oleh pihak 

kelurga untuk bersedekah dan amal sedekah tersebut di hajatkan untuk 

almarhum. Secara sosial, Makan bersama secara begibung berfungsi untuk 

mempererat tali persaudaraan. 



Selain itu, dalam perkumpulan tersebut warga masyarakat saling bertukar 

pikiran dan saling menceritakan pengalaman masing-masing  sehingga apasaja 

masalah yang terbebani oleh warga dapat dipecahkan melalui perkumpulan 

tersebut. Dengan demikian, fungsi Makan bersama secara Begibung juga 

dimanfaatkan sebagai wadah penyelesaian masalah secara musyawarah. 

Sedangkan makna yang terkandung dalam Makan bersama secara Begibung 

yakni sebagai simbol kebersamaan warga, dan kegotongroyongan warga dalam 

bermasyarakat dan sebagai simbol persatuan baik antar keluarga, antar umat 

beragama, maupun antar warga masyarakat, Hal ini sesuai dengan pendapatnya 

Koentjaranigrat dijelaskan bahwa dalam unsur-unsur ritual terdapat kegiatan 

makan bersama didalamnya dan dijelaskan bahwa Makan bersama merupakan 

unsur penting dalam sebuah ritual. Dasar pemikiran dari perbuatan ini adalah 

mencari hubungan dengan Tuhan, Dewa-dewa, atau para leluhur dengan cara 

mengundang pada suatu jamuan makan bersama. 

 

Berdasarkan deskripsi data analisis di atas mengenai, Bentuk Pelaksanaan, 

Fungsi dan Makna yang terkandung dalam ritual pelayaran dalam kematian 

masyarakat sasak di Desa Kalijaga Selatan,  secara singkat, dapat dijelaskan 

melalui tabel berikut; 

Tabel 5.1 : Bentuk pelaksanaan, fungsi, dan makna ritual pelayaran 

No Kegiatan Fungsi Makna 

1 Mesilaq Mesilaq berfungsi 

mengundang para 

warga masyarakat 

untuk ikut serta dalam 

melaksanakan ritual 

pelayaran. 

1. Mesilaq dalam istilah bahasa 

sasak memiliki arti 

pemberitahuan sekali gus 

mengajak orang lain ikut serta 

dalam suatu kegiatan. 

2. menyambung silaturrahmi 

masyarakat, dan  

3. Menghormati tamu. 

2 Ritual 

pelayaran 

dipimpin 

oleh 

seorang 

Mundaq 

Mundaq dijadikan 

Sebagai pemandu 

jalannya proses 

pelaksanaan ritual 

pelayaran yang 

biasanya dilakukan 

oleh tokoh agama dan 

tokoh masyarakat. 

1. Mundaq dalam istilah sasak 

memiliki arti “pemimpin, 

pemandu, penguasa”. 

2. adanya mundaq (pemimpin 

ritual) maka pelaksanaan 

pelayaran akan dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan 

tujuan masyarakat. 

3 Membaca 

surah Yasin, 

Al-Waqiah 

dan Al-Mulk 

untuk memberikan 

hajatan doa bagi 

almarhum dimana 

pahala bacaan ketiga 

surah tersebut 

dikirimkan kepada 

almarhum. Masyarakat 

meyakini bahwa 

segala bacaan yang 

dikirimkan berupa 

ayat ayat suci alquran 

akan sampai kepada 

mereka yang 

1. Ritual pelayaran dapat 

bernilai ibadah.  

2. Saling tolong menolong antar 

sesama masyarakat 

3. Surah Al-Waqiah diyakini 

dapat menambah bekal bagi 

almarhum dalam melakukan 

perjalannya ke alam baka’. 

Sedangkan bacaan Surah al-

mulk diyakini dapat 

memberikan pengampunan bagi 

roh almarhum dari siksa kubur. 



meninggal dunia atas 

dasar niat yang ikhlas.  

4 Berdzikir 

dan berdoa 

mendoakan 

keselamatan 

almarhum secara 

berjamaah, agar 

almarhum selamat 

dalam melakukan 

perjalanannya di alam 

baka’ 

1. Berdzikir bermakna 

pendakatan diri terhadap tuhan 

YME.  

2. Berdoa bermakna sebuah 

upaya dalam meminta 

pertolongan dan atau sebuah 

permohonan kepada tuhan YME 

Sebagai bentuk keimanan 

adanya tuhan YME 

5 Makan 

bersama 

secara 

Begibung 

Berfungsi untuk 

mempererat tali 

persaudaraan dan 

sebagai wadah 

penyelesaian masalah 

secara musyawarah. 

Simbol kebersamaan  dan 

persatuan  warga dalam 

bermasyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Bentuk pelaksanaan ritual pelayaran dalam kematian masyarakat sasak, pada 

dasarnya pelaksanaan ritual pelayaran dilakuka setelah nyiwaq sampai dengan 

metangdase dalam istilah ritual kematian adat sasak dan diyakini sebagai salah satu 

syarat penyempurnaan kebutuhan almarhum. Adapun prosesi pelaksanaan ritual 

pelayaran terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yakni 1) Mesilaq, berfungsi untuk 

mengundang para warga masyarat untuk mengikuti pelaksanaan ritual pelayaran. 

Sedangkan makna yang terkandung didalamnya saling hormat menghormati, dan 

menyambungkan silaturrahmi masyarakat 2) Ritual peyaran dipimpin oleh Mundaq, 

mundaq difungsikan sebagai pemandu jalannya proses pelaksanaan ritual pelayaran. 

3) membaca Surah Ya-Sin, Al-Waqiah dan Al-Mulk berfungsi untuk memberikan 

hajatan doa bagi almarhum, Ritual pelayaran bernilai ibadah. Saling bantu-membantu 

antar umat beragama dan Saling tolong menolong dalam bermasyarakat. 4) berDjikir 

dan Berdo’a Kepada Allah SWT yakni meminta pertolongan kepada tuhan YME atas 

keselamatan almarhum di alam akherat 5) makan bersama secara begibung, Berfungsi 

untuk mempererat tali persaudaraan sebagai wadah penyelesaian masalah secara 

musyawarah. Makna yang terkandung didalamnya yakni simbol kebersamaan dan 

persatuan  warga dalam bermasyarakat. 

SARAN 

Ritual pelayaran merupakan salah satu bentuk budaya daerah yang berupa 

kebiasaan bersifat religi yang tumbuh dan berkembang dari pengaruh agama islam. 

Sehingga sangat penting untuk di ketahui mengenai fungsi dan makna ritual pelayaran 

ini, khususnya bagi kalangan orang-orang yang beragama islam. Dari hasil penelitian 

bukan tidak mungkin adanya kekurangan, karna peneliti memiliki keterbatasan dalam 

mengkaji fungsi dan makna ritual pelayaran dalam kematian masyarakat sasak lebih 

mendalam lagi. Namun harapan peneliti, Perlu adanya kesadaran masyarakat sekitar 

bahwa tradisi ini tetap dipertahankan dari generasi ke genarasi berikutnya sebagai 

bentuk partisipasi kita dalam melestarikan budaya-budaya di masing-masing daerah. 
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