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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, setiap pulau di Indonesia 

mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Terdapat banyak kebudayaan Indonesia 

yang dikenal dunia seperti wayang, angklung, batik dan keris hingga upacara-upacara 

budayanya. Kebudayaan-kebudayaan itu tersebar dari Sabang hingga Merauke dengan 

segala unsur yang ada didalamnya. 

Kemajuan teknologi dewasa ini menjadi salah satu pemicu berkembangnya 

dunia kepariwisataan. Arus informasi mengalir dengan cepat, sehingga banyak 

memberi pengaruh  dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu kemudahan 

berkomunikasi dengan menebus batas, jarak, ruang dan waktu. Arus informasi dapat 

meyebar melalui pemanfaatan berbagai kesenian tradisional (media tradisional) 

masyarakat dapat mengkomunikasikan secara verbal maupun non verbal tentang 

berbagai aspek yang terjadi dalam kehidupannya. Media tradisional berasal dari rakyat 

dan telah ada  jauh sebelum media massa modern. Media rakyat ini memiliki daya tarik 

historis. Bentuk-bentuk dari media tradisional ini, baik yang populer maupun yang 

klasik’ memiliki tujuan yang sama yaitu selain untuk menghibur, mendidik juga 

menguatkan nilai-nilai adat kebiasaan yang ada.  

Salah satu suku bangsa di Indonesia yang memanfaatkan kesenian tradisional 

dalam bentuk pertunjukan sebagai media komunikasi tradisional adalah Suku Lio. 
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Suku Lio merupakan salah satu suku yang ada di wilayah Kabupaten Ende, Pulau 

Flores, NTT. Kabupaten Ende sendiri terdapat suku lain yaitu Suku Ende dan Suku 

Nga’o. Suku Ende sendiri dipengaruhi oleh  sejarah masuk Islamnya di wilayah 

Kabupaten Ende yang disebabkan oleh kaum pedagang yang berada di wilayah pesisir 

selatan, dimana pada saat itu merupakan lokasi bermukimnya Suku Ende, sehingga 

terjadi pencampuran kebudayaan. Suku Nga’o dipengaruhi oleh wilayah Kabupaten 

Ende yang berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo. Suku Nga’o ini tersebar sekitaran 

wilayah Kecamatan Nangapanda dan Kecamatan Maukaro.  

Suku Lio sendiri banyak terdapat di bagian timur dari wilayah Kabupaten 

Ende. Berbanding dengan kedua suku yang ada di wilayah Kabupaten Ende, Suku Lio 

masih mempertahankan budaya dari nenek moyangnya. Hal ini dapat dilihat masih 

adanya upacara-upacara adat yang dilaksanakan oleh Suku Lio. Suku Lio yang masih 

mempertahankan budayanya adalah di Desa Adat Saga. Kegiatan upacara adat yang 

dilakukan hampir sepanjang tahun, mulai dari bulan April sampai dengan puncak acara 

adat di bulan September yang dinamakan upacara nggua (Pesta Besar).  

Nggua menurut Mosalaki (ketua adat) menyebutkan, nggua adalah bunyi 

sementara A bermakna sudah ada, kami ada. Arti umumnya ola tau, ola meko utu bheni 

tebo.  Nggua dapat diartikan sebagai ceremony adat yang berkaitan dengan kehidupan 

manusia dengan dirinya demi kesejahteraan hidup dan hubungannya dengan alam dan 

Sang Pencipta. Nggua bisa bermakna upacara adat untuk mengucapkan terima kasih 

dan syukur kepada Dia (kepercayaan asli Suku Lio yaitu Du’a Ngga’e) yang tertinggi 

atau pesta syukuran seusai panen. Pesta adat nggua merupakan sebuah rangkaian ritual 
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yang dimulai sejak awal membuka kebun baru hingga berujung pada nggua ria dan 

ditutup dengan tarian gawi. Tarian gawi merupakan simbol semangat persaudaraan, 

senasib, sepenanggungan dan luapan rasa syukur serta penghormataan kepada sang 

Pencipta, leluhur dan alam yang telah memberikan makanan.  

Proses ritual diawali dengan so au yaitu menentukan tempat untuk membuka 

lahan baru (uma wolo), pada tahap ini mosalaki  melakukan puju tuna (mengambil 

tanah) dilahan yang akan dibuku, puju tana brtujuan untuk mengusir roh-roh agar tidal 

menggagu upacara yang sedang berlangsung. Tahap selanjutnya adalah dilakukan ngeti 

poto ura aje (membuka huma/kebun) secara simbolis  menandai pembukaan kebun 

yang diikuti pantangan selama 1-3 hari. Kemudian dilakukan wari huma (jemur kebun) 

yang sudah dibersihkan dalam beberapa waktu. Tahap selanjutnya adalah jengi, pada 

tahap ini dilakukan bakar kebun yang sudah dikeringkan yang nantinya akan dijadikan 

lahan kebun baru. Dilanjutkan seru fata (tolak bala) pada tahap ini mosalaki 

membukungkus tanah dengan dahan, ranting lalu ditarik dari atas kebun menuju ke 

arah yang lebih rendah (lowo). Rangkain upacara dilanjutkan dengan ngoro ngopo 

(membersihkan kebun) dan membuat kebe kolo yaitu membuat wadah berbentuk segi 

empat . Tahap selanjutnya adalah tedo (menanam padi) samapai dengan acara puncak 

nggua (nggua ria) yang ditandai dengan gantong gong. Akhir dari ritual nggua ditutup 

dengan tarian gawi. 

Secara sosiologi upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat 

Saga memperlihatkan sebuah kehidupan manusia yang ada bumi. Acara pesta adat 

nggua merupakan acara yang berkaitan dengan diri kita sendiri (tebo) mulai lahir 
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hingga dewasa, hidup,  kawin dan mati, serta upacara yang berkaitan dengan kehidupan 

bekerja untuk mewujudkan gae ola kema tau ola muri (kesejahteraan manusia). 

Upacara nggua merupakan tradisi yang harus tetap dilestarikan dan dijaga hal ini 

berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.  

Pengertian kearifan lokal (local wisdom)  terdiri dari dua kata, kearifan 

(wisdom) dan lokal (local).  Local berarti peristiwa atau situasi yang tejadi di suatu 

setempat, sedengkan wisdom (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum 

maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan atau perilaku positif 

manusia dalam berhubungan dengan lingkungan sekitar dan alam setempat yang 

bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan dikuti oleh anggota 

masyarakat, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, 

etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat dan aturan-aturan khusus. Oleh karena 

bentuknya yang bermacam-macam dan hidup dalam beraneka ragam budaya 

masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam.  

Adanya ritual nggua tersebut menjadikan warga masyarakat Desa Adat Saga 

bertambah lebih semangat dan lebih percaya diri serta meyakini bahwa Desa Adat Saga 

memiliki banyak potensi yang luar biasa dengan melakukan upacara nggua setiap tahun 

pada bulan september. Masyarakat di Desa Adat Saga masih sangat menjaga adat 

istiadat mereka. Makna dalam pelaksanaan nggua bertujuan untuk mengenalkan 

pengetahuan tentang nilai-nilai budaya untuk bisa diwarisi pada generasi muda, dengan 

harapan ikut melestarikan dengan kreatif dan sesuai dengan perubahan jaman.  
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Masyarakat desa adat Saga, dengan adanya upacara nggua berkeinginan yang 

terdiri dari a) Dokumentasi kembali seluruh proses upacara adat serta menghidupkan 

kembali seluruh rangkaian acara adat yang di warisi oleh leluhur. Para mosalaki (ketua 

adat) mulai membenahi struktur kelembagaan adat, sejarah adat, asal-usul adat dan 

sejarah tanah adat Saga, b) Mulai mewarisi seluruh proses ritual adat  kepada generasi 

penerus agar tetap terjaga dan terus melestariannya, dan juga mulai membangun 

kampung adat untuk menghadap arus perubahan zaman, c)  Mulai melakukan penataan 

kampung adat Saga sebagai icon pariwisata dengan tidak menghilangkan budaya asli 

masyarakat kampung Adat Saga.  

Peneliti lebih cenderung memilih tema kajian mengenai ritual nggua. Ritual 

nggua ini sudah tergolong langka, upacara ritual nggua, merupakan upacara ritual khas 

di Suku Lio yang ada di Desa Adat Saga. Pemilihan didasarkan pada pertimbangan 

bahwa objek tersebut dapat digunakan sebagai bentuk komunikasi dalam masyarakat 

adat suku Lio. Sejak zaman dahulu sampai sekarang kebudayaan masyarakat Suku Lio  

dapat diterima, dipelihara, diwarisakan dan dikembangkan secara turun temurun. 

Perayaan upara ritual nggua selalu menjadi pusat perhatian masyarakat Desa Adat Saga 

maupun masyarakat luar Desa Adat Saga. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana proses ritual adat “nggua” sebagai bentuk komunikasi 

transidental pada masyarakat desa adat Saga? 

b. Apa saja makna yang terkandung di dalam tiap tahap ritual “nggua? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendiskripsikan proses pelaksanaan ritual adat nggua pada 

masyarakat desa adat Saga dalam kaitannya dengan kominikasi transidental. 

b. Untuk menginterpretasi makna dan simbol-simbol yang terdapat di ritual adat 

nggua yang berkaitan dengan komunikasi transidental pada masyarakat desa 

adat Saga. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademis 

Secara akademis peneliti berharap, penelitian ini dapat menjadi referensi 

keilmuan khusunya mengena ritual sebagai bentuk komunikasi tansidental dan 

tambahan informasi bagi peneliti lain khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya pelestarian tradisi lokal yang dimiliki 

oleh suatu komunitas. 

 

 

 


