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ABSTRACT
Wiwin Irpina, Nim. IPT
Literacy Traditional Community In Sengeti
Village To Inherit The Values Of Malay Culture In Jambi: Thesis Department
of Library and Information Science, Faculty of Adab and Humanities, UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Supervisor (I) Dr. Raudhoh., S.Ag, SS, M. Pd. I
and mentor (II) Siti Asiah Wahyuni Hawasyi, SS., M. Hum
This thesis discusses the literacy of the indigenous community of Sengeti village
in passing the indigenous values of Jambi Malay culture. The purpose of this
research is to know how the community ability Sengeti Village in accessing,
evaluating, and using and communicating information Seloko adat. This type of
research is qualitative with a descriptive approach and collecting data through
interviews, observations and documentation methods. Based on the results of
analysis and research findings, community ability Sengeti Village in accessing
information this is optimally, it can be seen from the findings in the field that the
community is able to define the information needs and understand the meaning of
seloko adat and the LAM has made efforts to pass down traditional values and
culture of malayu by directly delivering seloko and making seloko adat training
activies. Then the ability to evaluate information not yet optimal can be seen from
sub components of assessment and information settings, they rarely do
information analysis, which is more dominant is done IE check and filter
information. The community ability of Sengeti village to use and disseminate
information could have been optimal. It can be seen they are using it as personal
knowledge and spreading it as a frie nd and the person who is deemed to need
information about Seloko adat.
Keywords : Information Literacy, Traditional Seloko.
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ABSTRAK
Wiwin Irpina, Nim. IPT
Literasi Seloko Adat Masyarakat Kelurahan
Sengeti Dalam Mewariskan Nilai-Nilai Adat Budaya Melayu Jambi: Skripsi
Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pembimbing (I) Dr. Raudhoh., S.Ag, SS, M.Pd. I
dan Pembimbing (II) Siti Asiah Wahyuni Hawasyi, SS., M.Hum
Skripsi ini membahas mengenai literasi seloko adat masyarakat Kelurahan Sengeti
dalam mewariskan nilai-nilai adat budaya melayu Jambi. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan masyarakat Kelurahan
Sengeti dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan serta
mengkomunikasikan informasi seloko adat. Jenis penelitian ini kualitatif dengan
pendekatan deskriptif dan menggumpulkan data melalui metode wawancara,
observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian,
kemampuan masyarakat Kelurahan Sengeti dalam mengakses informasi sudah
optimal, hal ini dapat dilihat dari temuan di lapangan bahwa masyarakat mampu
mendefenisikan kebutuhan informasi dan memahami makna Seloko Adat serta
pihak LAM telah melakukan upaya dalam mewariskan nilai-nilai adat dan budaya
melayu Jambi dengan menyampaikan langsung seloko dan membuat kegiatan
pelatihan seloko adat. Kemudian kemampuan dalam mengevaluasi informasi
belum optimal dapat dilihat dari sub komponen penilaian dan pengaturan
informasi, mereka jarang melakukan analisis informasi, yang lebih dominan
dilakukan yaitu memeriksa dan menyaring informasi. Kemampuan masyarakat
Kelurahan Sengeti dalam menggunakan dan menyebarkan informasi bisa sudah
optimal. Hal ini dapat dilihat mereka menggunakan sebagai pengetahuan pribadi
dan menyebarkannya kesesama teman dan orang yang dianggap membutuhkan
informasi mengenai seloko adat.
Kata Kunci : Literasi Informasi, Seloko Adat.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Literasi informasi merupakan serangkaian kemampuan yang dibutuhkan
seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan memiliki
kemampuan untuk mengevaluasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan
informasi secara efektif.2 Asssociation of colege and recearch libraries
(ACRL) seperti yang di rekomendasikan oleh American Library Association
literasi

informasi

diartikan

sebagai

kemampuan

seseorang

untuk

mengindentifikasi informasi yang dibutuhkan, mengakses dan menemukan
informasi, mengevaluasi informasi, dan menggunakan informasi secara efektif
dan etis.3
Masyarakat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah dikenal memiliki adat
istiadat yang telah turun temurun diwarisi dari nenek moyang dan di yakini
kebenarannya karena sudah disesuaikan dengan ajaran agama, sesuai dengan
seloko adat “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah”, “Syarak
Mengato Adat Memakai”4 (Bersumber kepada Al-Qur’an dan Hadist) Artinya,
segala struktur hukum adat melayu Jambi maupun seloko-seloko, pantunpantun, pribahasa atau petatah-petitih tersebut telah melalui rentang proses
seleksi yang panjang di bawaha pantauan Syara’ untuk kemudian dilegalkan
sebagai hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat.
Seiring perkembangan zaman adat dan budaya mulai terlupakan padahal
adat merupakan warisan budaya yang harus tetap dihormati oleh setiap orang
dan juga setiap lembaga adat dan generasi muda setempat. Namun banyaknya
pergeseran nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat seakan-akan adat ini
tidak diperhatikan lagi, terutama oleh kalangan anak muda zaman sekarang

2

Sri Melani, Literasi Informasi Dalam Praktek Sosial, jurnal Iqra , vol. No ., Oktober
. Hal
3
Sri Melani, , Literasi Informasi Dalam Praktek Sosial Hal.
4
Amrullah. (
) Buku Pedoman : Adat Istiadat di Kelurahan Sengeti dan
hukum lembaga adat melayu setio dirajo. Hal.

yang mudah sekali melupakan hal-hal yang bersifat adat dan kebudayaan
asalnya.5
Perkembangan dan perubahan yang terjadi sekarang,

untuk itu

diperlukan kebudayaan daerah sebagai kebudayaan bangsa yang perlu
dipelihara dan diwariskan kegenerasi muda agar dapat memperkaya dan
mewarnai kebudayaan nasional, karena kebudayaan daerah merupakan
sumber paling potensial yang dapat memberikan corak dan karakteristik
kepribadian bangsa.
Hal ini dapat dilihat dalam Undang Undang Dasar (UUD)
pasal

bagian penjelasan yang berbunyi:
“Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai

upaya budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayan lama dan asli yang
terdapat sebagai kebudayaan daerah-daerah di seluruh Indanesia
terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Upaya kebudayaan harus menuju
ke arah kemajuan adat, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak
bahan-bahan dari kebudayaan asing

yang dapat

memperkaya

kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajad kemanusiaan
bangsa Indonesia.”6
Generasi muda yang hidup pada zaman modern ini cenderung
meninggalkan sesuatu yang telah menjadi pegangan luhur dalam budayanya.
Nilai-nilai tersebut hilang dikarenakan pengaruh globalisasi dan modernitas
yang ada dan digunakan begitu saja tanpa adanya filterisasi dari pemuda/i.
Pergeseran nilai-nilai juga terlihat pada kebiasaan dan tingkah laku pemuda/i
yang mulai bergeser tidak sesuai dengan nilai-nilai adat yang terdapat dalam
seloko adat. Aturan yang mengikat setiap masyarakat Adat Melayu Jambi
disebut Seloko. Seloko adat tersebut berisikan ungkapan yang mengandung
pesan, amanat, patuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai
alat pemaksa dan pengawas norma-norma pada generasi muda agar selalu
5

Wijiyanto, Rahmat.
. “Revitalisasi Seloko Adat Jambi Guna Pewarisan Nilai-nilai
Budaya Lokal dan Relevansinya terhadap Materi Norma Kebiasaan Antara Daerah di Indonesia”
: Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm,
6
Undang-Undang Dasar
Pasal
Tahun
: tentang “Kebudayaan”

dipatuhi. Isi ungkapan seloko adat jambi meliputi peraturan bertingkah laku,
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat nya dan kaidah-kaidah hukum atau
norma-norma, senantiasa ditaati dan dihormati oleh generasi muda karena
mempunyai sangksi didalamnya. Ungkapan-ungkapan Seloko Adat Jambi
berupa pribahasa, pantun dan pepatah pepitih.
Seloko adat merupakan struktur yang otonom. Untuk memahaminya
harus dianalisis yaitu diuraikan unsur-unsur pembentukanya sehingga makna
keseluruhan seloko dapat dipahami. Dengan demikian memahami seloko
harus dikaji berdasarkan makna yang terdapat didalamnya karena seloko
merupakan struktur makna dan struktur bermakna.7 Menganalisis makna
seloko bertujuan untuk memahami makna seloko secara lebih rinci dalam
rangka mengantar kepada pemahaman makna.
Berkaitan dengan abstraknya makna dari kata-kata yang digunakan
dalam seloko, maka tidak semua orang mengetahui dan mengerti apa makna
dari kata-kata yang digunakan dalam seloko. Apabila terdapat banyak ketidak
mengertian generasi muda terhadap makna yang terkandung dalam seloko
adat tersebut, maka akan berdampak pada tidak terealisasinya pesan-pesan
yang terkandung di dalam seloko digenerasi muda, sedangkan kita tahu bahwa
seloko adat mengandung nilai-nilai kebaikan yang diharapkan bisa
mengandung sebagai pedoman agar terciptanya kehidupan generasi muda
yang beradat, humoris dan tentram.
Literasi seloko adalah upaya memperkenalkan informasi dalam bentuk
seloko adat Jambi dalam mengidentifikasi, menemukan, mengavaluasi,
menggunakan serta mengkomunikasikan informasi dalam mengatasi masalah
yang di hadapi. Seperti contoh seloko “Berat samo di pikul ringan samo di
jinjing” yang artinya saling tolong menolong. Di dalam seloko ini jelas
memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di dalam berkehidupan
sehari – hari harus salin tolong menolong dalam melakukan pekerjaan. “Luko
di pampas, mati di bangun” artinya hukuman. Seloko ini menjelaskan bahwa
7

Abdoel Gafar, Peranan Seloko Dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat di Kota
Jambi. (Jambi : FKIP Universitas Batang Hari.
). Hal

di dalam suatu adat memiliki hukuman bagi orang yang melanggar aturan
yang sudah buat.8
Generasi muda Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Muaro Jambi
yang memiliki Generasi muda dengan heterogen budaya, tingkat pendidikan,
ekonomi, sosial, agama, dan politik yang sesungguhnya sangat membutuhkan
informasi mengenai suatu budaya dan adat istiadat sekitar yang sejak dulu
sampai sekarang masih ada dan sangat dibutuhkan agar dapat menjadikan
generasi muda yang berbudaya dan beradat.
Generasi muda Kelurahan Sengeti adalah salah satu generasi yang masih
memegang teguh kepada adat istiadat yang diajarkan oleh orang tua terdahulu,
salah satunya adalah penuturan seloko adat. Hal ini juga didukung dengan
adanya pelatihan Seloko Adat rutin yang diadakan setiap malam minggu di
RT

Kelurahan Sengeti untuk mempertahankan adat istiadat melayu dan

sebagai wadah untuk mengasah kemampuan literasi generasi muda dalam
mempelajari seloko adat dan mewariskan nilai-nilai adat budaya sesuai
dengan yang disebutkan dalam seloko adat.

Namun, studi di lapangan

menunjukan bahwa masih terdapat sebagian generasi muda yang masih
memiliki prilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang
diajarkan di dalam seloko adat, seperti melakukan tindakan kekerasan kepada
teman sebaya, membuat keributan, serta tidak menghormati orang yang lebih
tua. Hal ini terjadi karena sebagian dari generasi muda tersebut tidak ikut
bergabung dalam pelatihan rutin yang diadakan di Kelurahan Sengerti,
kemudian juga sebagian generasi muda tersebut bersikap acuh tak acuh untuk
menggali informasi mengenai seloko adat, yang merupakan tradisi ataupun
adat istiadat yang sudah ada sejak lama hasil dari peninggalan nenek moyang
terdahulu yang masih ada di lingkungan sekitar untuk mengatur kehidupan.
Hal ini tampak jelas karena sebagian dari generasi muda tidak banyak
mengetahui makna yang terkandung dalam Seloko Adat yang sejak dahulu
sampai sekarang masih ada, hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman,
8

Hasan Basri,
. Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Dalam Meningkatkan Literasi
Seloko Adat Di Kalangan Masyarakat Di Kelurahan Bagan Pete, Skripsi, Jambi: UIN STS Jambi

pengaruh budaya luar dan pemuda tersebut tidak mendapatkan pengetahuan
tentang seloko adat. Seloko adat dikenal oleh generasi muda hanya sebatas
penyampaikan pantun dan penggunaan seloko adat hanya dapat dilihat atau
digunakan pada saat acara-acara tertentu saja seperti prosesi adat perkawinan,
dan penyambutan tamu atau orang penting seperti pejabat, tanpa mengetahui
lebih dalam makna yang terdapat pada seloko adat dalam waktu singkat akan
hilang pengetahuan mengenai seloko adat.9
Literasi seloko adat sesungguhnya dapat menimbulkan sesuatu
keterampilan dan kemampuan tersendiri dikalangan generasi muda untuk
dapat mengenali nilai-nilai adat dan budaya melayu yang terdapat dalam
seloko adat serta cara untuk menemukan, mengevaluasi, dan penggunaannya.
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi
masalah di atas dan peneliti menuangkan dalam judul “Literasi Seloko Adat
Masyarakat Kelurahan Sengeti Dalam Mewariskan Nilai-Nilai Adat dan
Budaya Melayu Jambi”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti
menemukan beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :
. Bagaimana kemampuan masyarakat Kelurahan Sengeti dalam mengakses
informasi Seloko Adat?
. Bagaimana

kemampuan

masyarakat

Kelurahan

Sengeti

dalam

Kelurahan

Sengeti

dalam

mengevaluasi informasi Seloko Adat?
. Bagaimana

kemampuan

masyarakat

menggunakan informasi Seloko Adat?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

9

Observasi di Kelurahan Sengeti pada Agustus

a. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat Kelurahan Sengeti dalam
mengakses informasi Seloko Adat
b. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat Kelurahan Sengeti dalam
mengevaluasi informasi Seloko Adat
c. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat Kelurahan Sengeti dalam
menggunakan informasi Seloko Adat
. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk :
a. Sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S )
dalam Prodi Ilmu Perpustakaan
b. Sebagai tambahan literature untuk perpustakaan UIN STS Jambi.
c. Sebagai bahan informasi untuk ikut serta dalam membantu dan
berpartisipasi dalam mewariskan nilai-nilai budaya adat melayu jambi
yang terkandung dalam seloko adat terutama generasi muda agar terus
terjaga keberadaannya dan juga untuk memberikan kesadaran kepada
massyarakat agar lebih menjaga nilai-nilai budaya asli sebagai jati diri
masyarakat melayu Jambi.
d. Menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang sedang melakukan
penelitian sejenis.
D. Batasan Masalah
Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian
nanti terfokus pada pokok permasalahannya, sehingga diharapkan tujuan
penelitian ini lebih jelas, tidak membingungkankan, karena keterbatasan
waktu dan biaya maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada masyarakat
yang di maksud adalah generasi muda RT.

Kelurahan Sengeti pilihnya

generasi muda sebagai informan dalam penelitian ini dikarenakan pemuda dan
pemudi merupakan generasi penerus bangsa yang akan melestarikan dan
mewariskan nilai-nilai adat dan budaya sebagai peninggalan leluhur
masyarakat melayu Jambi.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Defenisi Literasi Informasi
Literasi informasi adalah serangkaian kemampuan yang dibutuhkan
seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan memiliki
kemampuan

untuk

mencari,

mengevaluasi,

mengkomunikasikan informasi secara efektif.

menggunakan

dan

10

Menurut Asssociation of colege and recearch libraries (ACRL) seperti
yang di rekomendasikan oleh American

Library Association

literasi

informasi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengindentifikasi
informasi

yang

dibutuhkan,

mengakses

dan

menemukan

informasi,

mengevaluasi informasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis.11
Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh CILIP literasi informasi
adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui kapan dan mengapa
informasi dibutuhkan, bagaimana mengevaluasi informasi yang didapat,
menggunakanya serta mengkomunikasikanya secara etis.
Literasi informasi yang mengacu pada kemampuan membaca dan menulis
tampaknya tidak sesuai lagi bila disandingkan dengan konteks sekarang di era
teknologi dan informasi. Dalam buku berjudul Literasi Informasi dan Peran
Perpustakaan dalam meningkatkan SDM Praff mendefinisikan literasi sebagai
kemampuan untuk membaca dan menulis. Menurut Kamus Oxford, Definisi
(lama) literasi adalah kemampuan membaca dan menulis.12
Mengenai literasi informasi ada beberapa defenisi menurut para ahli dan
lembaga. Konsep literasi informasi untuk pertama kali di perkenalkan pada
tahun

10

oleh Pail G. Zurkowski, pimpinan dari informasi industry

Sri Melani, Literasi Informasi Dalam Praktek Sosial, jurnal Iqra , vol.
No
.,
. Hal
11
Sri Melani, , Literasi Informasi Dalam Praktek Sosia Hal.
12
Ummi Rodliyah, Literasi Informasi dan Peran Perpustakaan Dalam Meningkatkan SDM
(Bandung:Kencana,
), Hal
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association menurutnya orang yang terlatih menggunakan informasi dalam
pekerjaaan mereka di sebut juga orang yang melek informasi.

B. Komponen Literasi Informasi
Informasi dapat di ketahui dan ditampilkan dalam beberapa format dan
dapat di masukan ke dalam sumber yang terdokumentasi (buku, jurnal,
laporan, tesis, grafik, lukisan, multimedia, dan rekaman suara). Ada beberapa
komponen literasi yang dapat mendukung literasi informasi13 yaitu :

. Literasi visual (visual literacy). Diartikan sebagai kemampuan untuk
memahami dan menggunakan gambar, termasuk kemampuan untuk
berfikir, belajar dan menjelaskan istilah yang di gambarkan.
. Literasi media (media literacy). Dalam hal ini literasi media merujuk
kemampuan khalayak yang melek terhadap media dan pesan media massa
dalam konteks komunikasi massa.14
. Literasi komputer (computer literacy). Secara umum diartikan sebagai
perangkat komputer dan mampu menciptakan dan memanipulasi
dokumen, serta akrab degan email dan internet.
. Literasi

jaringan

(network

literacy).

Adalah

kemampuan

untuk

menentukan lokasi akses dan menggunakan informasi dalam lingkungan
jaringan pada tingkat nasional, regional dan internasional.

C. Tujuan Dan Manfaat Literasi Informasi
. Tujuan Literasi Informasi
Literasi informasi merupakan kemampuan yang sangat penting
dimiliki seseorang terutama dalam dunia pendidikan karena semua orang
dihadapkan dengan berbagai jenis sumber informasi yang ada dan

13

Listika Fadhilatu Rizka Nasution, literasi informasi mahasiswa program studi ilmu
perpustakaan (S ) ,Fakultas sastra Universitas Sumatra Utara,
, di akses pada tanggal - .”httprepository. usu.ac.id bitsream
, Pdf
14
Apriadi Tamburaka, Literasi Media : Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada,
). Hal

diciptakan tersebut dapat dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan
informasi pada para pencari informasi. Literasi informasi akan
memudahkan seseorang untuk belajar secara mandiri di manapun berada
dan berinteraksi dengan berbagai informasi. Menurut UNESCO literasi
informasi memampukan seseorang untuk menafsirkan informasi sebagai
penggunaan informasi dan menjadi penghasil informasi bagi dirinya
sendiri.15
Silverblatt juga menyebutkan ada empat tujuan literasi media, yaitu
kesadaran, kritis, dan aksi sosial. Namun kesadaran kritis yang paling
utama memberikan manfaat bagi khalayak untuk mendapatkan informasi
secara benar terkait coverage media dengan membandingkan antara media
yang satu dan yang lain secara kritis. Literasi informasi merupakan
kemampuan yang sangat penting di miliki seseorang terutama dalam dunia
pendidikan karena pada saat itu semua orang di hadapkan dengan berbagai
jenis sumber informasi yang berkembang sangat pesat, namun belum tentu
semua informasi yang ada dan diciptakan tersebut dapat dipercaya dan
sesuai dengan kebutuhan informasi pada para pencari informasi.
Masyarakat yang memiliki literasi informasi adalah masyarakat yang
telah mengerti, menyadari, memahami, dan menggunakan tulisan (bacaan
dan sumber informasi). Dengan kata lain, selain mempunyai budaya
lisan/tutur yang telah dibawa sejak turun-temurun, ratusan bahkan ribuan
tahun. Mereka telah mengembangkan budaya baca dan tulis. Masyarakat
yang memiliki budaya baca tinggi harus terus diimbangi dengan
penyediaan fasilitas seperti perpustakaan dan bahan bacaan yang memadai
sesuai kebutuhan masyarakat. Hingga tumbuhnya kesadaran masyarakat
untuk menjadi pemburu informasi dan ”melek informasi” dalam
memenuhi kebutuhannya.
UNESCO menyakatakan bahwa literasi informasi memberikan
kemampuan seseorang untuk menafsirkan informasi sebagai pengguna
15

Internet: Tinjauan Literatur Literasi Informasi, di http://tunjauan-literatur-literasiinformasi.com Pdf Akses: minggu
juli
. Pukul : WIB

informasi dan menjadi penghasil informasi bagi dirinya sendiri. UNESCO
juga menyatakan bahwa tujuan literasi informasi sebagai berikut:
a. Memberikan keterampilan seseorang agar
dan

memperoleh

informasi

mengenai

mampu mengakses

kesehatan,

lingkungan,

pendidikan, pekerjaan mereka, dan lain-lain.
b. Memandu

mereka

dalam

membuat

keputusan

yang

tepat

mengenai kehidupan mereka.
c. Lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pendidikan mereka.
Pada era globalisasi informasi pemakai memiliki kemampuan
dengan menggunakan informasi dan

teknologi

komunikasi serta

aplikasinya untuk mengakses dan membuat informasi. Contohnya,
kemampuan dalam menggunakan alat penelusuran internet. Berdasarkan
tujuan yang diuraikan di atas, literasi informasi itu membantu seseorang
dalam memenuhi kebutuhan informasinya, baik untuk kehidupan pribadi,
pekerjaan, maupun lingkungan sosial masyarakat.16

. Manfaat Literasi Informasi
Manfaat lain dari literasi informasi adalah mendukung kita dalam
dunia globalisasi. Untuk dapat bisa bersaing pintar dan kepandaian saja
tidak cukup, tetapi yang diutamakan adalah kita harus mampu belajar
dengan giat dan berkomunikasi dengan orang lain. Literasi informasi juga
dibutuhkan dalam inplementasi kurikulum berbasis komputer yang
menyaratkan peserta didik untuk banyak memanfaatkan sumber informasi
dalam berbagai format dan bidang. Dengan demikian ada

hal yang

membuat perlunya literasi informasi, yaitu agar seseorang dapat hidup dan
sukses dalam masyarakat informasi, dan secara khusus, dalam penerapan
kurikulum berbasis komputer di sekolah dan perguruan tinggi.17
16

Psychologymania, tujuan literasi informasi.
, di
https://www.psychologymania.com/
/tujuan-literasi-informasi.html diakses selasa Sep, Jam
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Putri Nur Astiwi, peningkatan kemampuan information Literate sebagai Basis
pengembangan menyeluruh perpustakaan Masa Depan dalam Globalisasi Informasi, Visi
Pustaka: Majalah Perpustakaan, Desember
, hal.

Dalam majalah visi perpustakaan di jelaskan bahwa kemampuan
literasi informasi adalah sebagai cara dalam menghadapi globalisasi
informasi karena di era globalisasi ini banyak perang teknologi terutama
teknologi informasi yang semakin keras.
Menurut Adam ada beberapa manfaat literasi informasi, yaitu:
a. Membantu mengambil keputusan
Literasi informasi berperan dalam membantu memecahkan suatu
persoalan. Kita harus mengambil keputusan tersebut seseorang harus
memiliki informasi yang cukup.
b. Menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan
Kemampuan literasi informasi memiliki peran yang sangat penting
dalam

meningkatkan

pembelajar.

Semakin

kemampuan
terampil

seseorang menjadi
dalam

mencari,

manusia

menemukan,

mengevaluasi dan menggunakan informasi, semakin terbukalah
kesempatan untuk selalu melakukan pembelajaran sehingga dapat
belajar secara mendiri.
c. Menciptakan pengetahuan baru
Suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila mampu menciptakan
pengetahuan baru. Seseorang yang memiliki literasi informasi akan
mampu memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah,
sehingga tidak mudah saja percaya dengan sumber informasi yang di
peroleh.
Menurut Hancock manfaat literasi informasi adalah:
a. Untuk pelajar
Pelajar dan guru akan dapat menguasai pelajaran mereka dalam
proses belajar mengajar dan siswa tidak akan tergantung kepada guru
karena dapat belajar secara mandiri dengan kemampuan literasi
informasi yang dimiliki. Hal ini dapat di lihat dari penampilan dan
kegiatan mereka di lingkungan belajar. Mahasiswa yang literat juga
akan berusaha belajar menenai berbagai sumber daya informasi dan
cara penggunaan sumber-sumber informasi.

b. Untuk masyarakat
Literasi informasi bagi masyarakat sangat di perlukan dalam
kehidupan sehari-hari mereka dan dalam lingkungan

pekerjaan.

Mereka mengindentifikasi informasi yang paling berguna saat
membuat keputusan misalnya saat mencari bisnis atau mengelola
bisnis dan berbagai informasi dengan orang lain.
c. Untuk pekerja
Kemampuan dalam menghitung dan membaca belum cukup dalam
dunia pekerjaan, karena pada saat ini terjadi ledakan informasi
sehingga pekerja harus mampu menyortir dan mengevaluasi informasi
yang diperoleh. Bagi seorang pekerja, dengan memiliki kemampuan
literasi informasi akan dapat mendukung dalam melaksanakan
pekerjaan, memecahkan bebagai masalah terhadap pekerjaan yang
dihadapi dan dalam membuat kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang di uraikan di atas maka dapat
dikatakan bahwa literasi informasi sangat bermanfaat sekali di era
globalisasi yang semakin meningkat dan cepat yang dialami oleh pekerja,
pelajar, dan dalam lingkungan masyarakat umum lainya. Setiap orang
yang memiliki kemampuan literasi informasi maka dapat menciptakan
pengetahuan baru dengan menggabungkannya dengan pengetahuan yang
sebelumnya ada dan memudahkan dalam pengambilan keputusan ketika
menghadapi berbagai masalah maupun ketika membuat suatu kebijakan.

D. Standar Literasi Informasi IFLA
Literasi informasi mengarahkan pengetahuan akan kesadaran dan
kebutuhan seseorang, dan kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan,
mengevaluasi, mengorganisasi dan secara efektif menciptakan, menggunakan,
mengkomunikasikan informasi untuk mencari solusi atau masalah yang
didapati, juga merupakan persyaratan untuk berpartisifasi dalam masayarakat
informasi, dan merupakan hak asasi manusia untuk belajar sepanjang hayat.

dengan aneka batasan tersebut dan berbagai pengertian tentang literasi
informasi maka standar kopetensi bagi literasi informasi juga berada antar
negara.18
Sebagai contoh, berikut ini adalah apa yag disarankan oleh IFLA dalam
menguasai literasi informasi. standar Literasi informasi menjadi pembelajaran
yang efektif yang meliputi

komponen dasar : akses, evaluasi, dan

penggunaan. Literasi informasi adalah kemampuan untuk menemukan,
mengevaluasi dan menggunakan informasi dalam berbagai format serta
mampu memilih media yang di gunakan , juga mencangkup pegetahuan ,
sikap dan etika serta masalah sosial yang menjadi informasi dan teknologi
informasi.19
Beberapa penjelasan mengenai kemampuan seseorang dalam mencari
informasi seperti menemukan , mengevaluasi dan menggunakan pada tabel
berikut:
TABEL. . STANDAR IFLA
NO KOMPONEN SUB KOMPONEN
Akses

Mendefenisikan
kebutuhan informasi

INDIKATOR
 Menemukan

atau

menggali informasi
 Memutuskan

suatu

tindakan

untuk

mendapatkan informasi
 Menyatakan

dan

menentukan

kebutuhan

informasi
 Mulai

melakukan

pencarian informasi
Penelusuran
18

 Mengidentifikasi

dan

Michael Eisenbegr,
, Information Literacy: Essential Skill The Information Age
(London: Libraries Unlimited), Hal .
19
Jesus Lau, IFLA : Guedilines on infomation literacy for lifelong learning. Maxsico:
. Hal.

informasi

mengevaluasi

sumber-

sumber

informasi

potensial.
 Mengembangkan strategistrategi

pencarian

informasi.
 Mengakses

sumber-

sumber informasi terpilih.
 Memilih dan menemukan
informasi

yang

di

butuhkan.
Evaluasi

Penilaian informasi

 Menganalisis,memeriksa,
menyaring informasi
 Memilih

dan

mengabungkan informasi.
 Mengevaluasi keakuratan
dan

hubungan

informasi

dari

yang

di

temukan.

Pengaturan
informasi

 Menentukan

informasi-

informasi yang baik dan
paling

berguna

untuk

digunakan
Penggunaan

Menggunakan
informasi

 Menemukan

cara

untuk

mengkomunikasikan,
menyajikan

dan

menggunakan informasi
 Menggaflikasikan
informasi yang ditemukan.

 Menpelajari

dan

mendalami informasi yang
ditemukan untuk menjadi
pengetahuan pribadi.
Mengkomunikasikan  Mengkomunikasikan
Informasi

pembelajaran
pengetahuan

dengan
intelektual

yang dimiliki
 Menggunakan
pengetahuan yang relevan
yang sesuai dengan standar
 Menggunakan

standar

penulisan diakui

E. Kebutuhan informasi
Manusia adalah makhluk yang kompleks, banyak manusia membutuhkan
sesuatu dalam menjalani kehidupanya. Mulai dari kebutuhan duniawi dan
kebutuhan rohani. Fungsi informasi bisa berkembang sesuai dengan bidang
garapan yang disentuhnya namun, setidaknya yang utama adalah sebagai data
dan fakta yang membuktikan adanya suatu kebenaran sebagai suatu penjelasan
yang sebelumnya meragukan dan masih simpang siur dan sebagai prediksi
peristiwa-peristiwa yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. 20

F. Defenisi Seloko Adat
Seloko adat adalah ungkapan yang mengandung pesan, atau nasehat
yang bernilai etika dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawasan
norma-norma masyarakat agar selalu di patuhi. Isi ungkapan seloko adat
Jambi meliputi peraturan bertingkahlaku dalam kehidupan sehari-hari
20

Sitti Husaebah Pattah.

. Perpustakaan Dan Literasi Informasi, Jakarta: Gramedia

masyarakatnya dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma, senantiasa
ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai sanksi didalamnya.
Ungkapan-ungkapan seloko adat Jambi dapat berupa pribahasa, pantun,
petatah dan petitih. Seloko adat juga merupakan pandangan hidup atau
pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko adat
Jambi juga merupakan sarana masyarakatnya dalam merefleksikan diri akan
hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah
kebudayaan.21
Kata seloko (dalam dialek Jambi) identic dengan kata seloko dalam
bahasa Indonesia, Menurut

Djamil Bakar, dalam Buku Pedoman : Adat

Istiadat di Kelurahan Sengeti dan Hukum Adat mengatakan bahwa teori sastra
seloko dikenal sebagai salah satu bentuk sastra lisan, yaitu suatu bentuk
kebudayaan daerah yang diwariskan secara turun temurun. Bentuk sastra lisan
tersebut berkaitan erat dengan tradisi suatu masyarakat. Salah satu
hubungannya adalah berupa ditampilkannya sastra lisan itu dalam upacara
atau acara-acara tradisional masyarakat yang bersangkutan. Hubungan lain
ialah bahwa sastra lisan itu juga bersumber dan sekaligus mengandung adat
dan kebiasaan, tingkah laku dan kepercayaan masyarakat pemakainya. 22
Kata adat berasal dari bahasa arab yang sudah di indonesiakan, secara
harfiyah artinya kebiasaan atau sesuatu yang terjadi berulang kali tetapi tidak
mengalami perubahan pada zat atau sifatnya. 23 Adat alam melayu Jambi
adalah adat Islam. Kehadiran Islam di Jambi diperkirakan terjadi pada abad
Masehi. Adat adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat lokal, oleh
karenanya berbeda masyarakat maka berbeda pula adatnya. Menurut Adat
Melayu Jambi adat dibedakan menjadi

macam yaitu Adat Berbuhul Mati dan

Adat Berbuhul Sentak. Adat Berbuhul Mati adalah aturan-aturan masyarakat
21
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23
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yang berurat berakar dalam kebiasaan masyarakat sejak zaman purbakala.
Biasanya adat seperti ini adalah norma-norma atau aturan-aturan yang sulit
dipisahkan dengan unsur kepercayaan (agama). Adat ini disebut dengan adat
yang sebenar adat. Sedangkan adat berbuhul sentak adalah adat yang
teradatkan, karena adat ini adat di ubah dan memang akan mengalami
perubahan sepanjang zaman. Adat mencakup hampir semua aspek kehidupan
umat manusia, oleh karena itu adat bukanlah benda mati melainkan suatu nilai
budaya yang hidup dalam masyarakat pendukungnya. Bila adat itu mati dan
terhenti maka masyarakat saat itu dengan sendirinya ikut pula mati. Oleh
karena itu, prinsip dasar dalam pelestarian dan pengembangan budaya ialah
menjaga dasar dalam pelestarian dan pengembangan budaya, menjaga agar
dalam masyarakat tidak terjadi kekosongan kegiatan berbudaya. Karena
kekosongan itu merupakan celah masuk (Entry Point) bagi berkembangnya
unsur budaya dari luar.24
Lebih lanjut Tabran Kahar mengemukakan, melalui ungkapan tradisional
atau seloko dapat diketahui latar belakang kehidupan sosial budaya
masyarakatnya, karena ungkapan tradisional itu juga menggambarkan segala
aspek kehidupan masyarakat. Junaidi T. Noor lebih spesifik mengemukakan,
seloko bagi orang-orang melayu (termasuk Jambi) memiliki makna yang
dalam makna yang jauh lebih penting dari hanya sebagai sebuah
“keistimewahan” semata. Seloko Adat ialah :
. mengandung pesan atau nasihat yang bernilai etik dan moral
. sebagai alat kontrol sosial kemasyarakatan, bahkan politik serta
penjaga kelestarian dengan alam
. sebagai pandangan hidup (Weltanschauung, way of life) dan sebagai
tuntunan hidup.
Dalam pembacaan seloko, penyeloko biasanya menggunakan pantun
atau sejenisnya yang diiringi dengan rima dan metrum yang mantap sehingga
tidak jarang menarik perhatian bagi sebagian orang yang mendengarkan.
24
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Aspek) Jogja. diakses : http://kajianpemikiranislam.com?adat-bersendi-syara-syara-bersendikitabullah diakses:
Oktober
Pukul
WIB

Namun demikian, tidak semua orang bisa memahami maksud seloko tersebut
karena dalam pemilihan diksi cendrung manggunakan majas perbandingan
atau perumpamaan.
Hal senada juga dikemukakan oleh H. Junaidi T. Noor, seloko bagi
masyarakat Ras Melayu sudah tidak asing lagi. Seloko merupakan tradisi lisan
yang terwariskan dari kakek ke bapak, dari bapak ke aku atau yang lain atau
bisa terhenti atau tersamar karena jarang didengar, jarang diungkapkan
diruang publik atau antar lingkungan keluarga. Masyarakat awam hanya dapat
mendengar seloko dalam upacara adat terutama dalam prosesi adat
perkawinan. Sejatinya memang agak susah menangkap makna yang terkadung
dalam seloko sebagaimana telah disebutkan di atas, tetapi kata orang tua-tua
untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam seloko dapat dilakukan
dengan cara :
a. Mempelajari kebudayaan Melayu yaitu tempat dimana seloko itu
tumbuh dan berkembang, terutama bahasa dan lambang-lambangnya.
b. Belajar dan bergaul dengan guru atau orang tua yang arif serta
berpengetahuan luas dibidang agama maupun adat istiadat Melayu.
c. Sering mengikuti momen-momen dimana seloko tersebut disampaikan.
Umpamanya

pada

pelaksanaan

upacara-upacara

adat,

upacara

perkawinan, pertemuan-pertemuan tokoh adat dan sebagainya.
Jadi untuk menjaga agar seloko tidak salah dalam menafsirkan dan
mengetahui makna yang terkandung dalam seloko tersebut, dianjurkan agar
selalu mendengar petuah-petuah yang berkaitan dengan seloko tersebut.
Perhatikan seloko berikut ini, “Limbai Sekepeh Entak Sedegam”
(Limbai sekipas hentak Sembunyi) Arti dari seloko ini adalah seia sekata
dalam mengerjakan suatupe kerjaan. Orang yang berjalan bersama akan
kelihatan indah apabila ayunan tangan sama dan bunyi hentakan kakinya
seirama. Disamping itu, jarak yang jauh tidak akan terasa karena dilalui
bersama-sama. Seloko ini menggambarkan bahwa manusia dalam kehidupan

sehari-hari selalu kompak dan bersatu.25 Setiap manusia atau warga
masyarakat dalam kesehariannya memiliki masalah dan kepentingan yang
berbeda. Namun untuk suatu pekerjaan yang menyangkut kepentingan orang
banyak, hendaklah bersatu/ dimusyawarahkan.
Sekecil apapun permasalahan, apabila diselesaikan dengan cara
musyawarah akan memberi dampak positif terhadap semua pihak. Suatu
pekerjaan apabila dikerjakan secara bersama-sama dan seia sekata akan
berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut diperoleh tentunya karena suatu
pekerjaan dari awal sudah direncanakan dengan tepat, kemudian proses
pelaksanaannnya didiskusikan atau dimusyawarahkan secara bersama serta
adanya pembagian tugas yang jelas.
Sehingga masing-masing individu menjalankan tugasnya dengan penuh
rasa tanggungjawab. Satu sama lainnya saling membantu dan saling
menghargai serta seia sekata. Apabila ada masalah, dibicarakan dan
diselesaikan secara bersama, sehingga beban yang berat menjadi ringan dan
masalah yang rumit menjadi mudah. Dengan demikian, akan tercipta suasana
kerja yang tenang dan damai yang pada gilirannya akan menghasilkan
masyarakat yang bersatu, seia sekata dan hidup yang rukun.
Dari urain diatas, dapat diketahui bahwa seloko berperan penting dalam
kehidupan masyarakat Sengeti. Salah satunya seloko dapat dijadikan sebagai
tuntunan dalam hidup bermasyarakat.26

G. Makna Simbolik Seloko Adat Jambi
Seloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat
petuah, atau nasehat yang bernilai etika dan moral serta sebagai alat pemaksa
dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan
seloko adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan seharihari masyarakatnya dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma, senantiasa
25
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ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya karena mempunyai sanksi.
Ungkapan-ungkapan seloko adat Jambi dapat berupa pribahasa, pantun, atau
pepatah-petitih.27
Contoh ungkapan-ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa Amanah,
Pribahasa, atau Petatah Petitih, yaitu :
. “Lembai Sekepeh Entak Sedegam” (Lembai sekipas hentak berbunyi) arti
dari seloko ini adalah seia sekata dalam mengerjakan suatu pekerjaan.
Seloko ini menggambarkan bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari
selalu kompak dan bersatu. Setiap manusia atau warga masyarakat dalam
kesehariannya memiliki masalah dan kepentingan yang berbeda.
Namun untuk suatu pekerjaan yang menyangkut kepentingan orang
banyak,

hendaklah

bersatu/dimusyawarahkan.

Sekecil

apapun

permasalahan, apabila diselesaikan dengan cara musyawarah akan
memberi dampak positif terhadap semua pihak.
. “Mudik Setanjung Ilir Serantau” (Mudik setanjung hilir serantau) arti dari
seloka ini adalah sesuatu pekerjaan hendaklah diselesaikan secara
bertahap. Seseorang ataupun sekelompok orang (masyarakat) apabila
melaksanakan suatu pekerjaan, haruslah punya perencanaan yang matang
baik dari segi pendanaan maupun mekanisme pelaksanaannya. Untuk
mendapatkan hasil yang baik, perencanaan harus dibuat dengan sebaikbaiknya,

kemudian

pelaksanaannya

dilaksanakan

sesuai

dengan

tahapannya.
. “Ambil Benih Campaklah Sarap” (Ambil benih buanglah sampah)
arti dari seloko ini adalah ambillah sesuatu yang baik dan bermanfaat
kemudian buanglah sesuatu yang tidak baik.
. “Dikit menjadi pembasuh banyak menjadi musuh” (sedikit menjadi
pembasuh banyak menjadi musuh). Arti dari seloko ini adalah segala
sesuatu tidak boleh berlebihan. Melalui seloko ini dapat dipetik pengajaran
bahwa dalam hidup, manusia harus berbuat secara wajar dan tidak
27
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berlebihan/ sederhana. Sedehana dalam bergaul, sederhana dalam
berpakaian, sederhana dalam mencari rezeki dan sebagainya. Hal ini
bukannya berarti seseorang tidak boleh giat berusaha untuk mendapatkan
hasil yang banyak, tetapi dalam pemanfaatan apa yang sudah diperoleh
haruslah sesuai dengan kebutuhan dan selalu berhati-hati dalam bertindak
(tidak tergesa-gesa dan tidak berlebih-lebihan).28
Seloko adat Jambi tidak sekadar pribahasa, pepatah-petitih, atau pantunpantun, tetapi lebih dalam lagi seloko adat Jambi merupakan pandangan hidup
atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko adat
Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam
peribahasa, pepatah-petitih, atau pantun-pantun, tetapi masih bersifat implisit
yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko adat
Jambi adalah sarana masyarakatnya untuk merefleksikan diri akan hakikat
kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan, dan tujuan dari sebuah
kebudayaan.
Seloko adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yaitu tidak terbatas
pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat.
Teks-teks seloko adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi
harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik. Tujuannya adalah untuk
mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks tersebut berupa konsepsi
filosofis (konsepsi paling dasariah mengenai hakikat manusia, dunia, dan
Tuhan).29

H. Landasan Idiil Adat Melayu Jambi
Dalam hidup landasan yang kokoh dan sehingga mantap dan menjadi
kemantapan, kalau kita menengok atau memandang dari segi kehidupan ialah
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landasan utama sesuai dengan kata-kata adat itu sendiri “Adat yang bersendi
syarak, sayrak bersendi kitabullah”.30
Maka landasan pertama dasar hukum adat jambi apa yang disebut dalam
seloko adat adalah “Induk Undang Tambang Teliti yang mana Induk Undang
Tambang Teliti”31 ialah:
. Titian Tereh Batanggo Batu.
. Cermin Nan Idak Kabur.
. Lantak Nan Idak Goyah.
. Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Karena Panas.
. Kato Seiyo.
Kelima landasan hukum tersebut telah menjadi pandangan hidup yang
membentuk watak dan kepribadian anggota masyarakat daerah Jambi yang
dikenal dengan semboyan sepucuk Jambi sembilan lurah. Ada pun pengertian
dari

macam induk undang nan lima tersebut dapat kita pahami sebagai

berikut:
. “Titian Tereh Batanggo Batu” atau “Titian Teras Bertanggo Batu”
maksud dari induk undang yang pertama ini yaitu, ketentuan yang
bersumber dari Firman Allah SWT dan Hadist Nabi Muhammad SAW
yang disebut dengan Syara’ dijadikan tuntunan utama. Titian Teras
bermakna bahwa landasan dasar hidup bermasyarakat bagi masyarakat
Melayu Jambi dalam mengarungi kehidupan, sedangkan Bertanggo Batu
berarti kuat dan Istiqomah dengan Iman, Ilmu dan Akhlaq yang bersumber
dari Al-Qur’an dan Hadist, Ijma’ Ulama dan Qiyas (Analogi). Ini sejalan
dengan Seloko Adat yang berbunyi:
Adat Bersendi Syara’
Syara’ Bersendi Kitabullah
Syara’ Menggato Adat Memakai
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Syara’ Berbuhul Mati
Adat Berbuhul Sentak
Seloko adat ini secara filosofis sejalan dengan ayat Al-Qur’an yang
menjelaskan bahwa Al-Qur’an merupakan sumber utama sebagai
pegangan utama bagi kehidupan manusia. Diantaranya QS. Al-Isra’
“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang
lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu’min yang
mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”
Begitu pula Hadist-hadist Rasulullah yang patut diikuti bila itu
merupakan perintah Rasul dan kita tinggalkan kalau itu merupakan
larangan dari Rasulullah. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur’an di
antaranya: “Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada
Rasul-nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka
adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orangorang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu
jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa
yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah
sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”
. “Cermin nan Idak Kabur” maksud dari induk undang yang kedua ini yaitu
ketentuan hakum yang sudah berlaku atau sudah ada, berasal dari masa
berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dalam mengayomi
masyarakat dan diikuti dari generasi ke generasi. Cermin berarti tempat
merujuk, melihat dan pandangan dalam hidup, Nan Idak Kabur artinya
tidak using dan juga tidak akan rusak karena berlandaskan pada kebenaran
dan kebaikan.
Hal ini sejalan dengan Seloko Adat yang berbunyi:
Jalan betambah yang dituruti
Baju bajahit yang dipakai
Nan sesap berjerami

Betunggul bepemerah
Bepedam bepekuburan
Segala sesuatu yang bersumber pada kebenaran dan kebaikan yang
hakiki yaitu Al-Qur’an dan Hadist, tidak akan dapat tercampurkan dengan
kebenaran palsu karena kebenaran dan sesungguhnya atau absolute adalah
dari Allah SWT, dan setiap kebatilan dan kebenaran palsu akan sirna
dengan kebenaran hakiki.
Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. Al-Baqoroh:

“Kebenaran

itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk
golongan orang yang ragu.” dan QS. Al-Isra’

Dan katakanlah : “yang

benar telah datang, yang bail telah lenyap.” Sesungguhnya yang batil itu
adalah sesuatu yang pasti lenyap.
. “Lantak nan Idak Goyah” lantak atau tonggak adalah sebatang kayu atau
beton yang salah satu ujungnya ditanamkan atau dimasukan ke dalam
tanah untuk dijadikan pedoman atau penahan sesuatu. Maksudnya adalah
dalam menentukan hukum dan melaksanakannya, orang yang berwenang
harus jujur, tidak pilih kasih, memiliki mental dan tekad yang teguh
sehingga keadilan bagi semua orang dapat ditegakkan. Dasar induk
undang yang ketiga ini sejalan dengan Seloko Adat yang berbunyi:
Beruk di rimba disusukan
Anak di pangku di letakkan
Tiba di mata jangan di picingkan
Tiba di perut jangan di kempeskan
Lurus benar di pegang tuguh
Kata benar di ubah tidak
Ungkapan Seloko Adat yang ketiga ini memiliki nilai yang sangat
tinggi bahwa hangan karena kebencian atau apapun membuat bisa
membuat seseorang lalai dan tidak adil dalam mengmbil keputusan, maka
letakkanlah sesuatu pada tempatnya dengan cara yang bijak dan

professional. Hal ini sejalan dengan Al-Qur’an Surah Al-Maidah:

yang

berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orangorang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil, dan jangan lah sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu
lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
. “Nan Ida lapuk Keno Ujan, Idak Idak Lekang Keno Panas” maksud dari
induk undang yang keempat ini adalah hujan dan panas adalah sifat alam
yang dimaklumi oleh semua orang, dua sifat tersebut dapat mengakibatkan
sesuatu menjadi positif dan negative, misalnya apabila sesuatu itu terus
terkena hujan akan berakibat kelapukan dan rusak begitupun juga bila
sesuatu itu terus terkena panas akan lekang atau sudah tidak sempurna
lagi. Maka kita harus berpegang pada kebenaran yang tidak berubah.
Sebagaimana digambarkan dalam seloko adat “dianjak layu, diumbat
mati.” Hal ini mengajarkan istiqomah dan kemantapan diri. Sejalan
dengan firman Allah SWT QS. Fushilat:

Sesungguhnya orang –orang

yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” Kemudian mereka
meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka
dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih;
dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang Telah di janjikan Allah
kepadamu”
. “Kato Seiyo” maksudnya adalah kata seiya, kesepakatan, mufakat. Artinya
setiap persoalan yang rumit akan diselesaikan dengan musyawarah dan
mufakat. Hasilnya menjadi pegangan bersama. Sehingga pembicaraan
yang sudah dimusyawarahkan dan dimufakati dangan kato seiyo akan
diperoleh kesepakatan yang harus diakui dan dipatuhi bersama. Seperti
digambarkan dalam Seloko Adat:
Elok air karena pembuluh
Elok kato karena mufakat

Bulat boleh digulingkan
Pipih boleh dilayangkan
Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT (QS. Ali Imron:

“Maka

disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berkasar hati, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi bagi mereka, dan bermusyawaratlah
dengan mereka dalam urusan itu.”32
Dari urain diatas dapat disimpulkan di dalam kata – kata adat “Adat
yang Bersendikan Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah” (dalil Qur’an Sunah
Rasul). Dengan arti kata bahwa apabila kita sudah melandaskan pikiran, maka
masuk pada niat, niat akan membuahkan rencana, rencana akan dilanjutkan
dengan pelaksana (perbuatan) dalam kato-kato adat “Pangkal kato itu pasti
tengah kato rambang belah dua (ragu), ujung kato hayal dengan karena (hanya
menghayal)”. Dalam pengertian lain “pangkal kato pasti” yaitu yang iyo tetap
yang tidak tetap tidak.
Landasan yang harus dipegang oleh setiap individu atau perorangan
lebih-lebih pemimpin formal atau informal, dimana iya berada saja iya berada
ditingkat mana saja. Maka apabila kita sudah memiliki dasar-dasar
kemantapan dengan penuh keyakinan dari apa yang telah menjadi keputusan
hasil dari musyarawah dan mufakat kita bersama, inilah yang dikatakan dalam
pepatah petitih “Bulat air dikipembuluh bulat kato di mufakat, kok pipih boleh
dilayangkan kok bulat boleh digabungkan”.
Dari penjelasan diatas keseluruhannya harus berpegang teguh secara
konsekuen “Kalo ke bukit samo mendaki, kelurah samo menurun, terendam
samo basah, terapoi samo kering, malang samo merugi, untung samo - samo
belabo”. inilah berupa kunci pertama dalam memupuk semangat gotong
royong, demi pembangunan fisik dan mental spritual bagi seluruh masyarakat.
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Landasan idil bagi masyarakat jambi, Adat yang bersendi syarak, syarak
bersendi kita bullah, sarak yang mengatokan adat yang memakai.

I.

Fungsi Seloko
Kajian fungsi terhadap seloko ulur antar serah terima adat, memfokuskan
diri kepada fungsi pragmatik seloko tersebut. Hal ini tidak bisa lepas dari sisi
bahas yang merupakan medium seloko tersebut, dikatakan demikian karena
seloko merupakan salah satu bentuk sastra lisan Melayu Jambi. Fungsi
pragmatik seloko ini terbagi atas lima bagian, yaitu : fungsi informasional,
fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi estetis dan fungsi fatik.

. Fungsi Informasional
Merupakan sebuah kajian yang mencoba mendeskripsikan bagaimana
fungsi informasi pada seloko. Dengan kata lain, seloko memuat berbagai
informasi. Informasi itu dapat bersifat factual, atau berupa gagasan atau
dapat berupa problematika-problematika tertentu dan lain-lain.

. Fungsi Ekspresif
Fungsi ekspresif di sini, bagaimana

seloko itu menjadi medium

penuangan pikiran, perasaan, sikap atau keyakinan penutur. Seakan-akan
seloko tersebut merupakan dekripsi sosok atau profil batiniah penutur atau
petutur.hal ini dapat dimaklumi karena seloko adalah karya sastra lisan
yang dibangun oleh berbagai bentuk puisi, pikiran, perasaan sikap dan
keyakinan yang diekspresikan dalam seloko merupakan hasil perenungan,
kontemplasi, dan obsesi yang mendalam.
. Fungsi Direktif
Sebuah seloko itu memuat berbagai arahan, panduan atau mungkin
berupa perintah kepada kaumnya ataupun para petutur. Melalui selokoseloko tersebut, para pemangku adat juga menyampaikan pesan-pesan,
nasihat-nasihat, tunjuk ajar, atau nilai-nilai edukatif dan kebenaran

lainnya. Bisa juga memuat larang pantang sesuatu yang telah menjadi
konvensi atau adat pada kolektivitas tersebut.
. Fungsi Estetis
Seloko adalah bagian dari puisi rakyat. Sebagai sebuah puisi, tentu
menyimpan nilai-nilai keindahan atau estetika. Nilai keindahan atau
estetika yang terdapat dalam seloko dapat dilihat dari berbagai unsur yang
membentuknya, baik unsur bunyi, dalam hal ini irama dan rima, unsur
diksi, maupun unsur keindahan makna yang termuat dalam seloko
tersebut. Dengan demikian, seloko ulur antar ini memiliki fungsi estetis
yang dinikmati oleh khalayak. Bunyi kata-kata yang dipakai dalam seloko
berupa pantun ulur antar menyediakan kalbu kita untuk menerima isi
pikiran atau perasaan yang diucapkan dalam kedua baris isi pantun.
. Fungsi Fatik
Fungsi Fatik berorientasi kepada saluran yang dipakai dalam
komunikasi. Saluran yang dimaksud adalah penggunaan bahasa untuk
menjaga kontak antara penutur dan petutur atau antara penutur dengan
khalayak lainnya. Fungsi fatik ini juga akan memperhatikan bahwa teksteks seloko secara keseluruhan memperhatikan satu kesatuan, fungsi ini
pula yang membuat sebuat teks menjadi utuh.33
J. Nilai-nilai Adat Budaya Melayu Jambi
Secara

etimologis

kebudayaan

berasal

dari

bahasa

Sansekerta

“Budhayah”, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal.
Sedangkan ahli antropologi yang memberikan definisi tentang kebudayaan
secara sistematis dan ilmiah adalah E.B. Tylor dalam buku yang berjudul
“Primitive Culture”, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang
didalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat
manusia sebagai anggota masyarakat.34

33

Maizar Karim,
. Seloko Ulur Antar Serah Terima Adat pada Pernikahan Adat
Melayu Jambi, Jambi : Universitas Jambi. Hal.
34
Rowland Pasaribu,
: Kebudayaan dan Mayarakat, Hal. .

Daerah Jambi, sejak zaman dahulu didiami oleh penduduk yang
haterogen, secara umum disebut sebagai orang

melayu, atau penduduk

melayu jambi. Oleh karena itu Budaya Jambi kemudian menjadi identic dan
dikenal juga dengan sebutan budaya melayu jambi. Demikian pula dalam
konteks sejarah nasional, daerah jambi atau provinsi jambi merupakan daerah
pesat kerajaan melayu, sehingga adat istiadat Jambi baik dari segi aspek
sejarahnya, hukum adatnya, sastra dan seloko adatnya, tata upacara adatnya,
seni dan budaya adatnya serta pakaian adatnya tidak terlepas dari nilai-nilai
adat melayu.35
Diberi nama melayu atau didefenisikan sebagai melayu, bahkan menjadi
budaya dan adat, dimana orang melayu adalah orang yang mempunyai etika,
tingkah laku dan adat melayu. Budaya daerah atau budaya melayu jambi,
terbentuk oleh nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jambi,
serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam
pergaulan masyarakat. Kuntjaraningrat menyebutkan bahwa nilai-nilai budaya
berisi konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran sebagian masyarakat
mengenai hal-hal yang harus mereka amat bernilai dalam hidup. Karena itu
sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman bagi kelakuan
manusia. Sistem-sistem tata kelakuan manusia yang lain tingkatannya lebih
kongkrit akan berpedoman kepada sistem nilai budaya.36
Adat budaya melayu Jambi adalah adat budaya yang berorientasi pada
penggunaan akal secara rasional dalam berpikir dan bertindak dalam
kehidupan sehari-hari.37 Negeri sepucuk jambi sembilan lurah sejak zaman
kesultanan dahulu hingga sekarang berpegang kepada adagium “Adat
Bersendi Syarak dan Syarak Bersendi Kitabullah” (Dalil Qur’an dan Sunnah
Rasul) maka adat dan budaya Melayu Jambi menjadi sangat religius, sehingga
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menarik untuk ditelaah mengenai nilai-nilai religius yang mewarnai budaya
melayu Jambi tersebut.38 Adat istiadat dan hukum adat Melayu Jambi tetap
dihormati, akan tetapi mana yang bertentangan dengan ajara agama Islam
tentu di buang, seperti pemujaan patung, sehingga semua patung yang terdapat
di pulau berhala di hancurkan. Memang pandangan Islam terhadap masyarakat
yang telah berkambang tidak bersifat apriori. Apabila tidak bertentangan
dengan syariat agama Islam (Mu’tabaroh) tetap diterima dan diakui,
sedangkan yang bertentangan dengan syariat agama Islam (Molghoh) ditolak
dan dibuang. Jika ada dalam suatu perbuatan adat dan budaya terdapat aspek
yang bertentangan dan yang bertentangan dengan syari’at agama islam, maka
dibuang aspek yang bertentangan dan diakui aspek yang tidak bertentangan. 39
Seloko adat adalah alat komunikasi dan menyampaikan informasi
kepada masyarakat atau penyelasain sengketa yang ada di dalam semua
permasalahan yang ada di dalam kehidupan di masyarakat yang memiliki
makna dan nilai-nilai budaya adat melayu Jambi.40 Adapun contoh-contoh
seloko yang berisi nilai-nilai budaya dan adat melayu Jambi sebagai berikut:
. Dorongan berbuat baik
“Pulai bertingkat naik meninggalkan ruas dengan buku, harimau mati
meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati
meninggalkan laku dalam perangai.” Artinya dalam kehidupan manusia
terutama yang di ingat jasa-jasanya atau kesalahan-kesalahannya semasa
hidupnya. Perbuatan ini, baik maupun buruk akan tetap dikenal meskipun
seseorang sudah mati maka berbuat baiklah kepada siapapun tanpa melihat
suku, ras dan budaya.
. Hidup Bermasyarakat
“Berat samo dipikul, ringan samo dijinjing, kebukit samo mendaki,
kelurah samo menurun, ado samo dimakan idak samo dicari, setiap bak
ayam sedencing bak besi, sedekak bak batudi pulau, seletus bak bedil,
sealun sorak, serentak bak ragam, kok malang/ilang samo merugi, kalu
38
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belabo samo mendapat, terendam samo basah, terampai samo kering,
kemudik serentak galah, keilir serempu dayung” artinya dalam kehidupan
bermasyarakat hendaklah saling tolong menolong, gotong royong, dan
peduli sesama masyarakat.
. Pedoman dalam masyarakat
“Berjenjang naik bertanggo turun” seloko tersebut mempunyai
pengertian bahwasanya dalam mrngambil keputusan yang tinggi, yaitu
“Alam nan berajo” sampai dengan sebuah keputusan tingkatan yang
paling bawah “anak nan berbapak, kemenakan nan bermamak”. “Lain
lubuk lain ilalang, lain lubuk lain ikan” artinya lain tempat lain pula
pepatah adatnya.”jangan menggunting kain dalam lipatan, menohok
kawan seiring” artinya jangan menghianati kawan sendiri. “hendaknyo
tibo Nampak muko balik Nampak punggung”artinya hendaknya datang
secara baik-baik dan pergi juga secara baik-baik. “Kalu aek keruh di
muaro, cubo tengok ke hulu” artinya kalau ada suatu masalah terjadi,
cobalah lihat dulu penyebabnya.41
. Adat perkawinan dalam masyarakat
Adat perkawinan terdapat kegiatan-kegiatan atau prosesi seperti
melamar, bertunangan, mengantar belanja (mengisi adat menuang
lembago), akad nikah, duduk bersanding setelah akad nikah, tidak
bertentangan dengan ajaran islam, maka hal tersebut dijalankan dan
disesuaikan dengan ajaran syari’at islam, tetapi kemudian terdapat
ketentuan yang membuat kedua mempelai terikat dalam suami isteri
dengan misalnya menempelkan tangan laki-laki kepada tangan perempuan,
bersalih atau mengucapkan janji di depan berhala adalah hal yang
bertentangan dengan ajaran islam, maka di tolak dan diharuskan
menggunakan kalimat akad yang sesuai dengan ajaran islam.42
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. Etika dan moral
Persoalan etika dan moral pada dasarnya harus mengimplementasikan
nilai-nilai budaya yang religius tersebut. Sebagai contoh mengenai
hubungan antara yang tua dan yang muda, yang di dalam adat dikatakan:
“Yang Mudo Menghormati Yang Tuo, Yang Tuo Menyayangi Yang Mudo”
pernyataan adat ini merupakan implementasi dari ajaran syarak, yakni
Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: “Tidak termasuk golongan agama
kami, orang muda yang tidak menghormati orang tua dan orang tua yang
tidak menyayangi yang muda”.43
Perpaduan hukum syarak dan hukum adat sangat kental dan terlihat
dalam implementasi pernyataan bahwa hukum syarak menjadi dasar bagi
diterimanya suatu adat di dalam masyarakat. Apa yang di anggap tidak baik
tidak naik atau dilarang menurut hukum adat. Dengan demikian, apabila
seseorang melanggar ketentuan atau norma-norma yang berlaku, maka orang
itu di anggap melanggar norma agama dan adat. Spirit agama atau nilai-nilai
religius dalam adat dan budaya di Provinsi Jambi menjadi hal yang tidak
terbantahkan tetaplah kiranya bahwa warga masayarakat Jambi telah
bersepakat menetapkan azaz

“Adat Bersendi Syarak Syarak Bersendi

Kitabullah” Artinya “Adat Jambi harus sesuai dengan syari’at ajaran Islam
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits”.44
a. Peraturan Daerah Gubernur Jambi Nomor

tahun

tentang

Nilai- Nilai Budaya dan Adat Melayu Jambi
Berdasarkan Peraturan Daerah Gubernur Provinsi Jambi Nomor
Tahun

Tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu

Jambi Jambi, menyatakan bahwa:
) Budaya melayu Jambi adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil
karya masyarakat melayu jambi baik bersifat fisik maupun non fisik
yang di peroleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap
lingkungannya,
43
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) Budaya melayu Jambi merupakan merupakan salah satu ciri dan jati
diri yang menjadi kebanggaan masyarakat jambi.
) Bahwa Undang-Undang Nomor

Tahun

Pemerintahan Daerah

menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi
wewenang dan tanggungjawab pemerintahan daerah, maka perlu
pengaturan

untuk

memberikan

kepastian

hukum

dalam

penyelenggaraan dan pengelolaan budaya melayu Jambi.
Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi diarahkan pada
pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur yang bermanfaat, guna
memperkuat jati diri dan pembangunan manusia dan masyarakat Jambi
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak
mulia, berkarakter kuat dan unggul, pekerja keras serta memiliki jiwa
wirausaha.
b. Bab V tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Melayu Jambi
Pasal
) Pemerintah Daerah wajib melestarikan Adat Melayu Jambi.
) Seluruh masyarakat Jambi wajib menghormati, menghargai, dan
melaksanakan adat Melayu Jambi yang tumbuh dan berkembang
menurut eco pakai masing-masing.
) Pelestarian

adat

Melayu

Jambi

dilakukan

melalui

kegiatan

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
) Kegiatan perlindungan meliputi penyelamatan, pengamanan dan
pemeliharaan nilai-nilai adat dan sistem tata perilaku dan kearifankearifan yang dimiliki.
) Kegiatan pengembangan meliputi kegiatan penelitian, pendidikan,
pelatihan, kajian, penguatan kelembagaan adat, penguatan sumberdaya
manusia dan adaptasi adat Melayu Jambi.45
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Tahun

Tentang

c. Bab XIII tentang Kelembagaan Bagian Kesatu Dewan Kebudayaan
Melayu Jambi Pasal
) Lembaga Adat Melayu Jambi adalah lembaga yang bertanggungjawab
dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan adat Melayu Jambi.
) Bersama Dewan Kebudayaan Melayu Jambi melakukan penggalian
terhadap nilai-nilai luhur yang ada, pelestarian dan pengembangannya
dalam rangka penguatan budaya Melayu Jambi.
) Propinsi hingga ke tingkat Desa/Kelurahan memiliki hubungan
struktural. Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan satu-satunya
lembaga

yang

bertanggung

jawab

dalam

memajukan,

dan

mengembangkan serta melakukan pembinaan adat budaya Melayu
Jambi.
) Kepengurusan Lembaga Adat Melayu Jambi dibentuk melalui
Musyawarah Besar Lembaga Adat Melayu Jambi yang dipilih oleh
peserta musyawarah dan bertanggung jawab kepada musyawarah
daerah dengan masa jabatan

(lima) tahun dan dapat dipilih kembali

untuk masa jabatan berikutnya.
) Lembaga Adat Melayu Jambi mulai dari tingkat
Lembaga Adat Melayu Jambi memiliki tugas pokok Pelestarian dan
pengembangan nilai-nilai dan Adat Melayu Jambi;
(a) Menjamin Budaya Melayu Jambi tetap eksis dan tidak hilang atau
punah atas kelalaian pihak-pihak yang berwenang;
(b) Menjamin

seluruh

masyarakat

Jambi

memperoleh

pelayanan

pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi untuk mewujudkan Jambi
maju, unggul dan bermartabat;
(c) Menjamin kekayaan alam Jambi dikelola secara baik dan bermanfaat
sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat;
(d) Mendorong

pemerintah

untuk

senantiasa

melakukan

program

pemberdayaan masyarakat untuk mampu hidup mandiri, lepas dari
kemiskinan dan kepakiran.

K. Studi Relevan
Sebagai perbanding penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai studi
relevan peneliti adalah:
. Literasi Seloko Adat Melayu Jambi pada Masyarakat Desa Pemunduran
Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Penelitian ini dilakukan
Oleh Wahyu Hidayat pada tahun

, yang menggunakan metode

penelitiaan kualitatif deskriptif (Studi kasus) dan menggunakan standar
Literasi IFLA. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini menyatakan
bahwa Kepala Desa dan Ketua Adat yang dijadikan sebagai informan,
cukup mengetahui tentang Seloko Adat Melayu Jambi di Desa
Pemunduran Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Dalam
mengakses informasi seloko adat baik, karena dari
ditanyakan,

resonden yang

responden yang mengakses melalui buku,

melalui internet dan

responden

lainnya melalui acara upacara-upacara adat.46

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah tentang literasi
informasi seloko adat pada masyarakat, jenis penelitian yang sama yaitu
kualitatif deskriptif (studi kasus) dan menggunakan standar Internatinal
Federations of Library Associations and Instutions (IFLA). Perbedaannya
yaitu pada penelitian ini menggunakan teknik Snowball Sampling teknik
ini merupakan teknik yang dilakukan secara bertahap, Instrumen
Pengumpulan Data (IPD) yang berbeda, dan hasil temuan berbeda.
. Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Dalam Meningkatkan Literasi
Seloko Adat Di Kalangan Masyarakat di Kelurahan Bagan Pete Penelitian
ini dilakukan oleh Hasan Basri pada tahun

, dan menggunakan

metode penelitian kualitatif deskriptif (studi kasus) dan menggunakan
standar Literasi ALA. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini
menyebutkan bahwa Ketua Lembaga Adat Melayu dijadikan sebagai
Informan cukup mengetahui tentang Peran lembaga adat melayu kota
Jambi dalam meningkatan literasi seloko adat di kalangan masyarakat di
46
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Kelurahan Bagan Pete. Sedangkan dalam hal penggalian, pembinaan,
pelestarian, memelihara dan mengembangkan kemampuan seloko adat
sejauh ini belom berperan aktif dikarenakan dari beberapa peran yang
telah dilaksanakan oleh lembaga adat melayu Kota Jambi menunjukkan
bahwa kurang maksimalnya dalam melakukan perannya seperti salah satu
peran lembaga adat melayu kota Jambi yaitu: pelatihan khusus, dalam
pelatihan khusus ini lembaga adat belom bisa merangkul banyak
masyarakat untuk mengikuti pelatihan baik di kalangan anak-anak,
maupun remaja, hingga dewasa, dan masih banyak di kalangan perempuan
yang tidak mengikuti pelatihan khusus tersebut. 47 Persamaan penelitian ini
dengan penelitian penulis ialah jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif
(studi kasus) dan sama-sama menggali literasi informasi seloko adat.
Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan standar American Library
Association (ALA), dan penelitian ini lebih kepada bagaimana Peran
Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi dalam meningkatan literasi
seloko adat di kalangan masyarakat di Kelurahan Bagan Pete.
. Literasi Budaya Tengkuluk Dikalangan Siswa Sma N
Oleh Hendra Junawan Tahun
kemampuan siswa SMAN

Muaro Jambi

. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa
Muaro Jambi, dan menggunakan metode

penelitian kualitatif deskriptif (studi kasus) dan menggunakan standar
Literasi IFLA. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini dalam
mengakses informasi mengenai suatu budaya tengkuluk belum bisa
dikatakan bagus, karna dari

informan mengatakan bahwa budaya

tengkuluk merupakan budaya yang diwariskan oleh lelulur yang masih
ada, selain itu budaya tengkuluk juga berbagai macam lipatan dan makna
dari setiap lipatannya yang bisa menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan juga bagi para siswa dan juga mencari informasi mengenai
budaya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang mereka cari.
Dalam mengambil informasi yang ada pada budaya tengkuluk mereka
47
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banyak mengambil informasi yang ada dan juga memastikan sumbernya
jika mengambil informasinya pada sumber internet dan jurnal.48
Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu tentang literasi
informasi, sama-sama menggunakan standar Internatinal Federations of
Library Associations and Instutions (IFLA), dan menggunakan jenis dan
pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik Purposive
Sampling yaitu pengambilan sample sesuai dengan kriteria yang kita
inginkan sampai dengan apa yang kita inginkan bisa terjawab.
Perbedaannya yaitu penelitian ini ingin mengetahui makna budaya
tengkuluk, dan lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas
(SMA) N

Muaro Jambi sedangkan

penelitian penulis dilakukan di

Kelurahan Sengeti.

48
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Muaro

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Untuk mengumpulkan data yang tepat dan akurat, peneliti menggunakan
penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami penomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya,
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan memanfaatkan metode alamiah.49
Adapun model penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yaitu penelitian
yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu
kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.50
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada generasi muda RT.

Kelurahan Sengeti yang

berada di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Dipilihnya tempat ini
sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan yaitu:
. Generasi muda Kelurahan Sengeti senantiasan menuturkan seloko adat
dalam upacara adat perkawinan maupun acara adat lainnya
. Seloko yang terdapat di RT

Kelurahan Sengeti masih kental dengan

Adat Melayu Jambi
. Terdapat pelatihan khusus untuk mempelajari lebih dalam makna Seloko
Adat dan diterapkan pada kehidupan bermasyarakat
. Seloko Adat di Kelurahan Sengeti dianggap sangat perlu diwariskan ke
generasi muda dan dijaga dengan baik karena seloko adat merupakan
warisan budaya turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang masih
ada sampai sekarang.
49
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C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang yang diminta memberikan keterangan
tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi subjek penelitian itu merupakan sumber
informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan, atau bisa
disebut dengan informan (informan).
Dalam penelitian ini digunakan teknik Purposive Sampling yaitu
menentukan pengambilan sampel dengan cara Purposive itu kita dengan sengaja
mendatangi sampel sesuai dengan kriteria yang kita inginkan sampai dengan apa
yang kita inginkan bisa terjawab (informan mampu memberikan informasi). 51
Adapun yang menjadi informan kunci pada penelitian ini yaitu Lurah Sengeti dan
informan lainnya adalah ketua adat, anggota adat, ketua pemuda dan generasi
muda Kelurahan Sengeti.
Pengambilan

informan

ini

didasarkan

pada

kriteria

kepastian

(comfirmability) yaitu menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar
subjek. Di sini pemastian bahwa informasi itu objektif atau tidak bergantung pada
persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan
seseorang. Dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif, sedangkan
jika disepakati oleh beberapa orang atau banyak orang, barulah dapat dikatakan
objektif. Menurut Scriven dalam buku Metodelogi Penelitian Kualitatif
mengatakan bahwa selain itu masih ada unsur “kualitas” yang melekat pada
konsep objektivitas. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika informasi itu
objektif, berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan
persoalan itu, subjektif berarti tidak dapat dipercaya, atau melenceng. Pengertian
terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitassubjektivitas menjadi kepastian (confirmability).52
Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu:
. Informan yang mengetahui informasi tentang Seloko Adat

51

Sugiyono.

52

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Hal.
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Hal.
-

. Generasi muda yang ikut bergabung dalam pelatihan Seloko Adat rutin
yang di lakukan di RT.

Kelurahan Sengeti yang berumur

sampai

tahun.
D. Jenis dan Sumber Data
Untuk memperoleh gambaran dan data yang dibutuhkan dalam penulisan
yang menggunakan metode kualitatif, maka penulis menggolongkan data kepada
dua golongan yaitu:
. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber
pertamanya.53 Menurut Lofland sumber data utama dalam pen elitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dan sumber tertulis.54 Adapun
yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Lurah Sengeti
dan data yang berisi teks penuturan Seloko Adat.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung yang di kumpulkan, diolah dan
di sajikan dari beberapa buku bacaan dan dokumen lainnya yang berisi
komentar, analisis, kritik dan sejenisnya yang berkaitan dengan data
primer.55 Data sekunder merupakan data yang ke dua yang di ambil secara
tidak langsung dari sumbernya, yang bersifat sebagai pendukung sumber
data yang pertama.
Adapun data sekunder yang dimasukan kedalam penelitian ini adalah
data terdokumentasi yang berkaitan dengan Literasi Seloko Adat
Masyarakat Kelurahan Sengeti Dalam Mewariskan Nilai-Nilai Adat dan
Budaya Melayu Jambi
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Hasil dokumentasi dalam penelitian ini seperti:
) Profil Kelurahan Sengeti Muaro Jambi
) Kegiatan latihan Seloko Adat
) Penampilan Seloko Adat pada saat prosesi adat perkawinan
) Serta data dokumen penting pendukung lainnya
. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.
Apabila penulis mengunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan
datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu orang yang
merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis maupun
lisan.56 Adapun sumber datanya berjumlah

informan diantaranya:

) Kepala Lurah Sengeti
) Ketua dan Anggota Adat Kelurahan Sengeti
) Ketua Pemuda Pemudi Kelurahan Sengeti (P KS)
) Generasi Muda RT.

Kelurahan Sengeti

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Dalam penelitian ini, teknik
pengumpulan data yang dilakukan ialah observasi partisipatif, wawancara tidak
terstruktur, dokumentasi dan triangulasi.
. Observasi
Menurut Nasution observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek
untuk mengetahui keberadaan objek seperti penggunaan seloko adat, situasi
kehidupan dalam keseharian masyarakat, perilaku masyarakat dan penerapan
56
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makna seloko adat pada masyarakat dalam upaya pengumpulan data
penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya
informasi yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti.57 Jenis
observasi dalam penelitian ini yaitu Observasi partisipatif, dimana peneliti
ikut terlibat langsung, dengan kegiatan pelatihan seloko adat yang ada di
Kelurahan Sengeti yang sedang diamati, yang dilakukan oleh sumber data
penelitian untuk memperoleh data lebih lengkap, tajam, mengenai literasi
seloko adat di masyarakat Kelurahan Sengeti.
. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihk, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan.58
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur,
yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman
wawancara yang tersusun secara lengkap, dan sistematis untuk pengumpulan
datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar
permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau
terbuka, sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian yang
lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti
berusaha mendapatkan informasi berbagai informasi mengenai seloko adat
atau permasalahan yang ada pada objek penelitian, sehingga peneliti
menemukan secara pasti permasalahan apa yang harus di teliti. Untuk
mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti
perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai
tingkatan yang ada dalam objek. 59
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. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sedang berlalu, dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar atau poto, atau karya-karya mounumental.
Pengumpulan melalui dokumentasi diperlukan seperangkat alat atau
instrumen yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen.60 Alat atau
instrumen yang digunakan untuk pencarian data dokumentasi pada penelitian
ini berupa Handphone Android Xiomi Redmi S.
Metode dokumentasi ini merupakan sumber yang bermanfaat karena telah
tersedia sehingga relatif mudah memperolehnya, dan merupakan sumber yang
stabil dan akurat sebagai cermin dari situasi dan kondisi yang sebenarnya dan
dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan. Metode
dokumentasi ini dapat berupa dokumen yang ada hubungannya dengan topik
yang peneliti angkat. Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk
mendapatkan informasi meliputi: Kegiatan pelatihan seloko adat, penampilan
seloko adat pada saat prosesi adat pernikahan di Kelurahan Sengeti, profil
Kelurahan Sengeti.
F. Teknik Analisis Data
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih
ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu
landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar
penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.61
Ada beberapa elemen penting dalam analisis data kualitatif yang perlu
dilakukan dalam melakukan kegiatan analisis data yang dikemukakan oleh Miles
dan Huberman yang mencakup sebagai berikut62:
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. Reduksi data
Proses analisis data mestinya dengan menelaah seluruh data yang
tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah
membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan
responden. Kegiatan lain yang masih dalam mereduksi data yaitu kegiatan
yang memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfer data kasar yang
muncul dari catatan-catatan di lapangan. Dalam peneltian kualitatif ini
merupakan kegiatan kontinue dan oleh karena itu peneliti perlu sering
memeriksa dengan cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap peneliti
dengan informan. Pada langkah ini peneliti melakukan penyederhanaan
bahasa yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, agar bahasa
dalam penelitian ini lebih mudah di pahami oleh pembaca.
. Penyajian Data
Setelah

data

direduksi,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

mendisplaykan data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif,
penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan
hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan
Huberman menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Pada langkah ini peneliti melakukan penyatuan data-data yang diperoleh
di lapangan dengan membuat uraian singkat agar lebih mudah dipahami
dan akan mempermudahkan peneliti dalam penelitian.
. Menarik Kesimpulan
Pada langkah ini peneliti menjelaskan dan menggambarkan secara
garis besar temuan peneliti di lapangan, dan menarik kesimpulan untuk
menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

G. Triangulasi Data
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

yang

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai

perbandingan terhadap data itu. Teknik pengecekan yang sering digunakan
ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.63
Triangulasi dilakukan untuk pengecekan ulang sumber-sumber
data.pengecekan data ini dapat di lakukan dengan cara:
. Membandingkan data hasil pengamatan yang diperoleh melalui
observasi dengan data yang diperoleh melalui wawancara bersama
informan.
. Membandingkan apa yang dikatakan informan didepan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi kepada peneliti.
. Membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan isi
dokumen mengenai Seloko Adat.
. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang tentang situasi atau
keadaan penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
. Selayang Pandang Kelurahan Sengeti
Daerah Kelurahan Sengeti pada mulanya merupakan daerah belantara
namun setelah berabad-abad lamanya keadaan ini sudah berubah dengan
ditandai datangnya seseorang yang bernama Srigati, Beliaulah sebagai
perintis pertama yang membukadaerah pertanian.
Al-kisah “Seorang pengembara perempuan dari kerajaan mataram
yang bernama Srigati datang memenuhi raja kerajaan Jambi untuk memulai
usaha di daerah Jambi. Oleh raja Jambi kemudian diperintah untuk membuka
usaha lahan pertanian di hulu sungai batanghari, raja Jambi berpesan agar
Srigati menyelusuri sungai Batanghari dengan menggunakan perahu dan
apabila matahari terbenam maka disitulah sang penggembara harus berhenti
untuk membuka usaha peranian dan menetap. Usaha pertanian yang dilakukan
oleh Srigati

mengalami kemajuan pesat sehingga banyak orang yang

berminat membuka usaha pertanian di daerah hulu sungai Batanghari , mereka
beramai-ramai meminta restu dan izin kepada raja. Oleh raja Jambi apabila
ada orang lain memulai usahanya berpesan terlebih dahulu melalui Srigati di
hulu sungai Batanghari, setiap masyarakat yang akan menemui Srigati
tersebut apabila ditanya mau kemana selalu menjawab mau ke Srigati lambat
laun terdengar Sengeti.64
. Luas Wilayah dan Batas Administrasi Kelurahan Sengeti
Kelurahan Sengeti secara administrasi terdiri dari
dan

(Empat) Lingkungan

(Dua Puluh Satu) Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah ± .

Ha yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi yang sekaligus Ibu
Kota Kecamatan Sekernan65 dengan batas sebagai berikut:
64
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Baling
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pemantang Pulai dan Desa Pulau
Kayu Aro
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Majo66
. Letak Geografis Kelurahan Sengeti
Secara Geografis Kelurahan Sengeti berada pada koordinat - Lintang
Selatan dan diantara

-

Bujur Timur, beriklim Tropis. Kelurahan

Sengeti terletak dijalur Jalan Lintas Timur Sumatera yang dilalui kendaraan
dari Nandroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Riau, menuju Pulau Jawa dan
sebaliknya yang merupakan jalur ekonomi yang cukup potensial sebagai lalu
lintas komuditi.67
Orbitasi jarak tempuh Kelurahan Sengeti dengan Pusat Pemerintahan
adalah sebagai berikut:
a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Sekernan ±

Km (+

b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi ±
c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi Jambi ±

Km (+

Km (±

d. Jarak ke Ibu Kota Negara (Jakarta) ± .

Menit)
Menit)

Menit)

Km (

Jam)68

. Jumlah Penduduk danKondisi Geografis Kelurahan Sengeti
Jumlah penduduk di Kelurahan Sengeti .
.

jiwa dan laki-laki .

Sengeti berjumlah .

perempuan berjumlah
pemudi

jiwa. Jumlah kartu keluarga (KK) di Kelurahan

jiwa. Terdiri dari

masalah terfokus pada RT.

jiwa, perempuan berjumlah

RT, pada penelitian ini batas

yang memiliki jumlah kartu keluarga (KK)
jiwa, laki-laki

jiwa, dan pemuda

,
jiwa

jiwa.

Keadaan alam Kelurahan Sengeti dengan benteng permukaan tanah
merupakan dataran rendah, dengan ketinggian dari permukaan laut +

–

Meter, dengan struktur tanah berwarna hitam dan sebagian tanah berwarna
kekuningan dan beriklim Tropis dengan suhu rata-rata
66

Wawancara Bersama Syafe’i
Oktober
Wawancara Bersama Syafe’i
Oktober
68
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º C sampai

º C.

. Visi dan Misi Kelurahan Sengeti
) Visi
“Mewujudkan layanan Prima dan tata pemerintahan yang Profesional,
Partisipatif dan Responsif”
) Misi
a. Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang Profesional
dengan mendayagunakan seluruh aparatur
b. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, tepat dan
mendayagunakan seluruh aparatur
c. Terlaksananya fasilitas pelayanan umum kepada masyarakat
d. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan bidang Pemerintahan,
pembangunan, keamanan dan ketertiban serta pelayanan umum
e. Mewujudkan aparatur yang berkualitas, berbudi pekerti, beriman dan
bertaqwa69
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. Struktur Organisasi Kelurahan Sengeti

Gambar . Struktur Organisasi
Sumber: Dokumentasi Kantor Lurah Kelurahan Sengeti

. Struktur Organisasi Lembaga Akso Dano Setio Diradjo Sengeti

Gambar . Struktur Organisasi LAM Akso Dano Setio Diradjo Sengeti
Sumber: Dokumentasi Kantor Lurah Kelurahan Sengeti

B. Hasil dan Pembahasan
. Akses Informasi
Akses informasi dalam penelitian ini adalah salah satu cara untuk
mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh generasi muda, dalam
memenuhi kebutuhan informasi yang dilakukan oleh Generasi muda
Kelurahan Sengeti dalam mengakses informasi menggunakan media internet,
jurnal ilmiah, buku-buku yang berisikan informasi seloko adat, mengikuti
pelatihan seloko adat, serta melihat langsung penyampaian seloko adat pada
prosesi pernikahan yang ada di Kelurahan Sengeti. Akses informasi dalam
penelitian ini terdiri dari mendefenisikan kebutuhan informasi dan
penelusuran informasi, guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dalam pencarian informasi.
a. Mendefenisikan Kebutuhan Informasi
Mendefenisikan kebutuhan informasi merupakan upaya yang dilakukan
oleh generasi muda dalam memahami makna seloko, melakukan upaya untuk
mewariskan nilai-nilai budaya dan adat melayu Jambi serta melakukan suatu
tindakkan untuk menemukan dan menggali informasi mengenai seloko adat.
) Makna Seloko Adat
Seloko adat adalah ungkapan yang mengandung pesan, atau nasehat
yang bernilai etika dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawasan
norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Dari hasil wawancara
penulis temukan dalam hal mendefenisikan kebutuhan informasi
mengenai makna seloko adat terdapat berbagai macam pendapat,
diantaranya :
Menurut Lurah Sengeti, Syafe’i
“Seloko Adat merupakan adat budaya melayu Jambi, kemudian
sebagai alat pengawasan norma-norma didalam kehidupan
masyarakat Jambi, di dalam seloko adat ini mengandung banyak
sekali amanah dan nasehat, yang senantiasa dipatuhi oleh
masyarakat. Seloko Adat sering kali dijumpai pada saat Upacara
Adat Perkawinan masyarakat Sengeti seperti Ngantar Tando
(Tunangan), Ngantar Adat dari pihak Laki-laki kepihak

Perempuan, serta Kato Bejawab di Laman dan ada juga yang
berbentuk nyanyian atau sering di sebut Syair Buka Lanse,
biasanya di sampaikan oleh Tuo Tengganai dan Nenek Mamak”70
Datok Rapuddin Umar Ketua Adat Kelurahan Sengeti mengatakan
bahwa:
“Seloko Adat iyalah, salah satu adat budaya Jambi yang sering
dipakai dan digunakan oleh masyarkat tradisional maupun
masyarakat modern. Penuturan Seloko tidak hanya dipakai oleh
masyarakat tapi juga dipakai oleh para pejabat pemerintah
Kabupaten Muaro Jambi yang dikenakan pada saat acara penting
seperti penyambutan tamu-tamu istimewah”71
Datok Ruslan juga menambahkan bahwa:
”Seloko Adat adalah Sastra Lisan. Berisikan nasehat, serta patuah
di dalam seloko juga sebagai ideologi masyarakat melayu Jambi
termasuk Sengeti yang senantiasa diwariskan dari generasi ke
generasi sebagai jatidiri kebudayaan masyarakat melayu jambi”72
Hermanto Ketua RT.

Kelurahan Sengeti mengatakan bahwa:

“Seloko Adat yaitu suatu ilmu dan kebudayaan yang bersifat
tradisional yang turun temurun dan diwariskan oleh nenek moyang
terdahulu yang senantiasa menggajarkan kita dalam bertingkah
laku, bersosialisasi dalam bermasyarakat kemudian bernilai positif
dan mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat negatif seloko juga
sebagai jati diri masyarakat Jambi”73
Berbeda dengan Rido Septian, Ketua Pemuda Kelurahan Sengeti
menyebutkan bahwa:
“Awalnya Saya tidak mengetahui makna seloko adat yang saya
ketahui seloko hanyalah penyampaian pantun saja yang sering
disampaikan oleh orang tua-tua, tapi setelah saya seirng
menghadiri pelatihan seloko adat, saya paham bahwa Seloko Adat
adalah alat pengawasan norma-norma dalam kehidupan
bermasyarakat yang disampaikan melalui syair, pantun, petatah,
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petitih yang terdapat makna kebaikan bagi kehidupan ssaya begai
generasi muda”74
Muhammad Andi juga mengatakan hal yang sama dengan Rido
Septian:
“Dulu Saya tidak begitu mengerti makna yang terdapat dalam
seloko adat karena ada bahasa yang tidak saya pahami, karena dulu
yang saya ketahui seloko adat hanyalah penuturan yang sering
ditampilkan pada acara perkawinan, akan tetapi setelah saya
mengikuti pelatihan seloko adat di RT.
Kelurahan Sengeti,
sekarang saya paham bahwa seloko bukan hanya penuturan biasa,
karena didalam seloko banyak sekali ilmu pengetahuan dan juga
panutan dalam kehidupan lebih baik kedepan”75
Begitu juga menurut Ririn Amelia mengatakan bahwa:
“Awalnya saya kurang paham makna di dalam seloko adat, karena
menurut saya banyak bahasa kiasan di dalam seloko adat tersebut
jadinya sulit untuk dipahami. Namun, setelah saya mengikuti
pelatihan seloko adat yang ada di Sengeti saya bisa belajar dan
memahami makna yang terdapat didalam seloko adat sebagai alat
pengatur kehidupan saya sebagai generasi muda karena terdapat
amanah, nasehat dan patuah yang bernilai etika dan moral
didalamnya ”76
Berdasarkan wawancara di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa
ternyata dulunya sebelum adanya kegiatan pelatihan Seloko Adat di
Kelurahan Sengeti masih ada sebagian generasi muda yang paham dengan
makna seloko adat, tapi ada juga yang tidak paham sama sekali dengan
makna seloko adat. Namun, setelah adanya kegiatan Pelatihan Seloko
Adat generasi muda merasa paham dengan makna Seloko Adat sebagai
alat pengawasan norma-norma di dalam masyarakat, yang mengandung
pesan, amanah, nasehat, dan patuah yang bernilai etika dan moral
senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat Kelurahan Sengeti.
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) Upaya yang telah dilakukan oleh ketua adat dan anggota adat
Kelurahan Sengeti dalam mewariskan nilai-nilai adat dan budaya
melayu Jambi kepada generasi muda
Lembaga Adat Melayu Jambi (LAM) adalah lembaga yang
bertangungjawab dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan adat melayu
Jambi sehingga menjamin budaya melayu Jambi tetap eksis dan tidak
hilang atau punah atas kelalaian pihak yang berwenang. Dalam hal
melestarikan dan mewariskan nilai-nilai adat dan budaya yang terdapat
dalam seloko adat, LAM Kelurahan Sengeti telah melakukan upaya
seperti terus menyampaikan penuturan seloko adat pada acara pernikahan,
dan membuat tempat pelatihan Seloko Adat untuk generasi muda.
Kemudian mengajarkan arti atau makna yang terkandung didalam seloko
dan mewariskan nilai-nilai budaya dan adat yang tedapat didalam seloko
adat kepada generasi muda agar tidak punah dan bisa diterapkan didalam
kehidupan, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:
Menurut Datok Rapuddin Umar Ketua Adat Kelurahan Sengeti:
“Dalam melaksanakan tugas pokok LAM untuk pelestarian,
pengembangan dan pewarisan nilai-nilai adat dan budaya melayu
Jambi kepada generasi muda, kami telah menuturkan atau
menyampaikan Seloko pada prosesi adat pernikahan karena pada acara
pernikah banyak dihadiri oleh masyarakat dan generasi muda. Kami
menuturkan seloko adat sesuai dengan yang ada didalam teks seloko,
sehingga nilai-nilai budaya dan adat melayu tidak berubah dan tidak
punah oleh perkembangan zaman.”77
Senada dengan yang disampaikan diatas, Datok Ruslan juga
menambahkan bahwa:
“Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Adat,
untuk pelestarian dan pewarisan nilai-nilai budaya adat melayu Jambi,
pihak LAM Kelurahan Sengeti telah melakukan upaya dengan cara
menyampaikan isi yang terdapat didalam seloko adat, dengan cara
penyampaian lisan yang disampaikan kepada masyarakat dan generasi
muda pada saat prosesi adat pernikahan yang ada di Kelurahan
Sengeti. Kemudian juga kami melakukan upaya lain untuk terus
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mewariskan nilai-nilai budaya dan adat melayu melalui kegiatankegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Kegiatan
tersebut meliputi kegiatan pelatihan atau kajian yang dibuat untuk
generasi muda agar bisa paham makna yang terkandung didalam
seloko adat dan mampu mewariskan nilai-nilai budaya dan adat
melayu Jambi dalam Seloko Adat.”78
Dari wawacara diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa ternya dari
pihak Lembaga Adat Melayu Kelurahan Sengeti telah melakukan upaya
dalam pelestarian, pengembangan, dan mewariskan nilai-nilai adat dan
budaya melayu Jambi, diantaranya Seloko Adat telah tersampaikan
kepada masyarakat dan generasi muda Kelurahan Sengeti, kemudian juga
telah melakukan kegiatan seperti Pelatihan Seloko Adat untuk generasi
muda. Hal ini sesuai dengan tugas pokok LAM yang telah tertera di dalam
Peraturan Daerah (Perda) Gubernur Jambi Nomor

Tahun

tentang

Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Melayu Jambi sehingga
bisa diwariskan kepada generasi Muda khususnya di Kelurahan Sengeti.

) Melakukan suatu Tindakan untuk Menemukan atau Menggali
Informasi Mengenai Seloko Adat
Informasi mengenai seloko adat adalah salah satu informsi yang
sangat penting diketahui oleh khalayak umum seperti dari berbagai
kalangan dalam generasi dan berbagai strata sepertigenerasi muda, pejabat
pemerintah, maupun peneliti. Informasi mengenai seloko adat juga dapat
memicu seseorang untuk dapat mengenal dan mempelajari warisan
tradisional sekitar sehingga adat yang ada di daerah khususnya dapat
semua dikenali oleh berbagai macam kalangan di era peradaban. Untuk itu
perlu melakukan suatu tindakan untuk menemukan informasi tersebut.
dalam hal ini diungkapkan generasi muda Kelurahan Sengeti.
Menurut Pitrah Sasmita Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

“Sebenarnya informasi mengenai seloko adat yang ada di Provinsi
78

Wawancara Bersama Ruslan

Desember

Jambi pada umumnya dan khususnya di daerah Muaro Jambi,
semua kalangan hampir mengetahui mengenai seloko adat ini tapi
hanya sebagian kecil saja. Hal ini lah yang membuat kami tertarik
untuk belajar dan mendalami informasi mengenai suatu adat
istiadat seperti seloko untuk menambah pengetahuan kami sebagai
pemuda dan biasanya untuk memperoleh informasi mengenai
seloko adat dengan melakukan tindakan yaitu melihat langsung
acara prosesi adat perkawinan, melalui internet, dan mengikuti
pelatihan adat”79
Sama halnya dengan Apriadi Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

“Untuk menemukan informasi mengenai seloko adat sebenarnya
saya sering bertanya-tanya kepada yang lebih senior di adat,
kemudian saya juga sering mengikuti pelatihan maupun
pembekalan adat yang ada di Kelurahan Sengeti dan melalui
internet”80
Berbeda dengan yang disampaikan oleh Apriadi, Ulli Gunawan
menyampaikan bahwa:
“Menurut saya melakukan seuatu tindakan untuk menemukan
informasi yang sedang dicari dan dibutuhkan pada soloko adat,
terlebih dahulu saya menentukan topik dan bagian seloko adat
seperti seloko adat tunjuk ajar, ngandar tando (lamaran), seloko
adat ngantar barang, dan seloko adat tegak di laman, dan syair
buka lanse, semua yang ada pada seloko adat itu dan tergantung
dari mana kita mencari informasi itu”81
Untuk menemukan informasi pada seloko adat, juga perlu
melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Pada dasarnya informasi itu punya bagian tersendiri ada juga perlu
mencarinya terlebih dahulu baru bisa menggunakan informasi tersebut,
ada juga yang sudah tersedia dan bisa langsung menggunakannya
tergantung dari mana kita mencari informasi tersebut berdasarkan
kebutuhan.
Menurut

Desardiansyah

Pemuda

menuturkan bahwa:
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RT.

Kelurahan

Sengeti

“Untuk mendapatkan informasi mengenai seloko adat yang saya
butuhkan adalah saya menentukan topik seloko adat apa yang saya
inginkan dan barulah mencarinya di internet, jurnal dan tidak
semua informasi mengenai seloko saya gunakan mengingat seloko
adat masih banyak menyimpan informasi dari setiap
penyampaiannya dan saya ikut bergabung dalam latihan seloko
adat rutin setiap malam minggu”82
Untuk itulah dengan menentukan terlebih dahulu topik dan objek
informasi yang dibutuhkan dan diinginkan, akan lebih mudah dalam
menentukan informasi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan.
Sedangkan menurut Muhammad Andi Pemuda RT.

Kelurahan

Sengeti beliau mengatakan bahwa:
“Informasi mengenai seloko adat menurut saya sangat mudah
untuk ditemukan, karena sudah ada dan tersedia. Akan tetapi
informasi yang ada hanya hanya menjelaskan sebagian kecil saja,
jadi untuk menemukan informasi seloko adat saya dapat mencari
pada buku tentang seloko adat, melalui jurnal, dan ada juga di
internet, tapi saya juga suka bertanya langsung kepada orang yang
paham tentang seloko adat karena saya ingin tahu lebih banyak
lagi pengalaman mereka tentang seloko adat, saya juga ikut
pelatihan seloko yang ada di sengeti”83
Muhammad Andi, M Ihsan Alfarizi juga mengatakan bahwa:
“Dalam menemukan informasi seloko adat saya sering mengikuti
pelatihan adat, bertanya-tanya kepada yang lebih paham tentang
seloko adat”84

Begitu juga menurut Aditya Saputra Pemuda RT.

Kelurahan

Sengeti
“Saya sering mewawancarai senior adat, kemudian juga dalam
menemukan informasi seloko adat saya juga melalui internet,
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jurnal dan mendatangi pelatihan seloko adat”85

Putri Lindi juga mengatakan hal yang sama dengan Aditya Saputra:
“Bertanya langsung kepada orang adat, mengikuti pelatihan seloko
adat, membaca buku seloko adat, dan membaca jurnal yang
memuat informasi seloko adat”86

Sesuai dengan jawaban Putri Lindi, Ririn Amelia juga mengatakan
bahwa:
“Mengikuti pelatihan seloko adat, mencari di berbagai sumber
seperti internet, buku dan mewawancarai tokoh masyarakat dan
lain-lain”87

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ririn Amelia, Rido Septian
juga mengatakan bahwa:
“Untuk mengetahui tentang seloko adat agar kita sebagai generasi
muda jambi bisa mengembangkan ciri khas Jambi dengan
mewawancarai orang adat yang lebih tau dan paham tentang
seloko adat dan mengikuti pelatihan seloko adat serta mencari
sumber yang tersedia di internet”88
Dari beberapa tindakan untuk menemukan dan menggali informasi
yang ada pada seloko adat, terlihat bahwa kebanyakan dari generasi muda
tersebut lebih memilih untuk mengikuti langsung pelatihan seloko adat yang
ada di Kelurahan Sengeti, serta bertanya langsung kepada orang yang lebih
paham mengenai informasi seloko adat lebih dominan dilakukan dari pada
membaca buku-buku seloko, mencari di internet dan membaca dari sumber
jurnal.
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Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan ketika generasi muda
Kelurahan Sengeti melakukan suatu tindakan untuk menemukan dan
menggali informasi, banyak cara yang dilakukan untuk menemukan informasi
tersebut. Cara tersebut tergantung dari informasi apa yang dibutuhkan, dengan
begitu lebih memudahkan untuk mencarinya sesuai dengan kebutuhan
mereka, dengan menentukan topik dan objek dalam mencari informasi akan
lebih memudahkan menemukan informasi tersebut. Diantara beberapa cara
dalam menemukan informasi yang dilakukan generasi muda Kelurahan
Sengeti dengan memanfaat informasi yang telah tersedia seperti membaca
buku-buku seloko, memcari di internet, membaca dari sumber jurnal, dan
melihat langsung penyampaian seloko adat pada saat pernikahan di dalam
generasi muda, dengan cara tersebut mereka mendapatkan informasi yang
dibutuhkan. Namun dengan cara tersebut hanya sebagai pelengkap saja,
mereka lebih dominan menemukan informasi dengan mengikuti pelatihan
seloko adat dan juga lebih memilih untuk bertanya kepada orang yang lebih
memahami tentang seloko adat.
b. Penelusuran Informasi
Penelusuran informasi dalam penelitian ini merupakan suatu upaya yang
dilakuakan oleh generasi muda dalam pencarian informasi atau mengakses
sumber informasi, memilih dan menemukan informasi seloko adat yang
dibutuhkan.
) Mengakses Sumber Informasi yang dipilih
Mengakses informasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan, untuk sekarang ini yang dilakukan
generasi muda Kelurahan Sengeti dalam mengakses informasi hanya
dengan media internet, jurnal penelitian, dan buku-buku mengenai
seloko yang sudah tersedia. Dengan cara itu yang bisa mereka lakukan
untuk mengakses informasi mengenai seloko adat. seperti yang
dilakukan generasi muda Kelurahan Sengeti seperti wawancara berikut
ini:

Menurut Aditya Saputra Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

“Seloko adat adalah adat budaya warisan terdahulu yang masih ada
sampai sekarang. Sebenarnya banyak cara untuk mengakses dalam
mencari informasi seloko adat seperti buku, jurnal penelitian, dan
internet serta bertanya langsung kepada orang adat”89

M Ihsan Alfarizi juga mengatakan hal yang sama
“Media yang saya akses adalah media internet dan media-media
yang sudah tersedia seperti buku seloko yang tersedia di balai adat.
Karena untuk sekarang dari kami hanya itu yang bisa kami
gunakan sebagai media akses untuk mengakses informasi
mengenai seloko adat”90
Begitu juga menurut pendapat pemuda dan pemudi yang mengatakan
untuk mengakses informasi

pada seloko adat yang dengan

memanfaatkan media yang ada berikut penuturannya :
Menurut jawaban dari Muhammad Andi Pemuda RT.

Kelurahan

Sengeti
“Saya dalam mengakses informasi mengenai seloko adat saya
lebih sering menggunakan buku, google dan internet serta media
sosial sebab dengan cara itulah saya dapat mengakses infomasi
yang saya cari dengan cepat”

Sama halnya dengan Naila Rahmadania yang mengatakan bahwa:
“Dalam mengakses informasi yang ada pada buku seloko adat, bisa
langsung lihat dan cari di internet dan jurnal penelitian mengenai
adat melayu jambi”91
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Desardiansyah Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti juga mengatakan

bahwa:
“Kalo saya dalam menelusur informasi mengenai seloko adat saya
sering menggunakan internet atau google sebab lebih cepat dan
mudah untuk ditemukan informasinya”92

Berlainan dengan jawaban Desardiansyah, Ririn Amelia menjelaskan
bahwa:
“Dalam mengakses informasi seloko adat, itu bisa dari kita
bertanya langsung kepada orang adat, yang paham dengan seloko
adat”93

Sama halnya dengan Pitrah Sasmita Pemuda RT.

Kelurahan

Sengeti juga menyebutkan bahwa:
“Dalam mengakses informasi tentang seloko adat saya lebih sering
bertanya secara langsung kepada senior adat karena mereka lebih
paham tentang seloko adat dan memiliki banyak pengalaman”94

Ulli Gunawan Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti mengatakan bahwa:

“Kalau saya mau mengakses informasi mengenai seloko adat saya
mewawancarai langsung orang yang paham dengan seloko adat,
dan melihat langsung pernampilan adat pada saat pernikahan”95

Rido Septian Ketua Pemuda Kelurahan Sengeti juga mengatakan
bahwa:
“Saya paling sering mengaskses informasi hanya melalui bukubuku seloko saja”96
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Dari penjelasan beberapa pemuda salah satu cara untuk menentukan
yang tepat dalam mengakses informasi itu bisa juga dengan menentukan
topik dan objek permasalahan yang dibutuhkan. Dengan begitu lebih
sangat memudahkan para pemuda dan pemudi dalam mengakses informasi
mengenai seloko adat karena dianggap lebih mudah dan terfokus kepada
satu permasalahan yang dicari.
Dari hasil wawancara penulis, diketahui bahwa sebagian dari generasi
muda dalam mengakses sumber informasi yang dipilih mereka lebih
dominan menggunakan internet dan bertanya kepada orang yang lebih
paham mengenai seloko adat, namun sebagian lagi dari generasi muda ada
juga yang menggunakan secara seutuhnya, dan ada juga yang hanya
menggunakan buku saja. Hanya dengan cara itu menurut mereka untuk
mendapatkan informasi yang diinginkan atau yang sedang mereka cari.
Tidak hanya itu saja melakukan pencarian atau mengakses informasi bisa
dengan cara menentukan topik dan kata kunci terlebih dahulu agar
memudahkan untuk menentukan media akses yang akan digunakan.
Kebanyakan dari mereka menggunakan media internet, dari beberapa
media akses itu lah yang sering digunakan untuk mencari informasi karena
salah satu media yang mudah di akses oleh mereka.

) Memilih

dan

Menemukan

Informasi

Seloko

Adat

yang

dibutuhkan
Informasi seloko adat merupakan informasi yang ada untuk di jadikan
penelitian dan bisa juga sebagai sumber belajar. Oleh karena itu dalam
informasi itu perlu dilakukan pemilihan informasi dan mengambil
informasi. Mengingat informasi itu sangat luas cakupannya, perlu
dilakukannya memilah dan mengambil informasi guna mendapatkan
informasi yang tepat dan terpercaya. Hal ini terlihat pada generasi muda
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Kelurahan Sengeti. dalam memilah dan mengambil informasi yang ada.
Seperti wawancara berikut:
Menurut Desardiansyah Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

“Menurut saya untuk memilih dan menemukan informasi yaitu
saya memilih informasi yang sudah tersedia pada buku seloko saja
soalnya saya rasa informasinya lebih kongkrit”97

Muhammad Andi mangatakan hal yang berbeda yaitu:
“Untuk memilih dan mengambil informasi. terlebih dalu saya
melihat kebutuhan informasi seloko apa yang saya butuhkan. Bisa
saja saya memilih informasi yang ada di internet. Kemudian juga
mengambil informasi yang sudah tersedia pada buku seloko
adat”98

Aditya Saputra Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti mengatakan bahwa:

“Dalam memilih dan menemukan informasi yang sudah ada, saya
juga perlu melakukan pemilihan juga dari berbagai sumber agar
informasi buku mengenai seloko adat dapat sesuai dengan yang
saya butuhkan, jadi menurut saya memilih dan mengambil
informasi itu sangat penting sekali dilakukan guna mendapatkan
informasi yang tepat dan lengkap”99
Berlainan dengan jawaban Aditya Saputra, Putri Lindi juga
mengatakan bahwa:
“Melakukan pemilihan dan penemuan informasi seloko adat,
terlebih dahulu harus menentukan sumbernya, apakah dari internet
atau dari informasi yang sudah tersedia, untuk itu perlu
dilakukannya pemilihan dalam penemuan informasi yang akan di
butuhkan. Supaya dapat menemukan informasi yang lebih tepat
dan jelas dan juga sesuai dengan kebutuhan saya”100
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Apriadi Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti juga menjelaskan hal yang

sama:
“Menurut saya memilih informasi bisa dari mana saja, tergantung
dari mana kita mencarinya. Untuk itu saya melakukan untuk
memilih informasi yang saya butuhkan, saya memanfaatkan
informasi yang sudah tersedia saja. Seperti internet dan buku
seloko adat lainnya”101
Sesuai dengan Apriadi, Pitrah Sasmita Pemuda RT.

Kelurahan

Sengeti juga mengatakan bahwa:
“Memilih dan menemukan informasi mengenai seloko adat saya
mencarinya

dengan cara melihat

di buku, internet,

dan

mempraktekanya serta juga bisa mendapatkan informasi secara
langsung dari cerita dan pengalaman orang adat”102

Ulli Gunawan mengatakan hal yang berbeda dengan yang dikatakan
oleh Pitrah Sasmita
“Dalam memilih dan mengambil informasi mengenai seloko saya
lebih suka untuk terjun langsung dan menyaksikan bagaimana cara
penyampaiannya, dengan begitu saya lebih banyak tau dan lebih
mudah dalam menemukan informasi yang saya pilih nantinya”103
Memilih dan menemukan informasi dilakukan agar mendaptkan
informasi yang lebih kongkrit dan terpercaya, karena dalam informasi bisa
saja berisi informasi yang tidak benar atau salah. Dengan begitu pemilihan
informasi itu sangat perlu dilakukan, agar lebih teliti memilihnya seperti dari
internet perlu dilakukan pemilihan sumbernya apakah terpercaya atau tidak.
Memanfaatkan informasi yang sudah tersedia juga menjadi salah satu pilihan
agar mendapatkan informasi yang tepat, jelas dan terpercaya.
Dari wawancara di atas, dapat ketahui bahwa

generasi muda

Kelurahan Sengeti dalam memilih dan memenukan informasi yang
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dibutuhkannya itu tidak semata-mata mengambil informasi yang sekedarnya
saja, mereka sangat mementingkan kebenaran dan ketepatan dalam memilih
informasi yang dicari seperti dalam memilih informasi yang ada pada seloko
adat, dengan memanfaatkan informasi yang ada atau yang sudah tersedia pada
buku-buku mengenai seloko dengan sumber yang jelas. Karena dengan
memanfaatkan informasi seloko adat yang ada mereka mendapatkan informasi
yang tepat dan jelas karena langsung dari sumber yang jelas pula, dan pada
internet mereka juga melakukan hal yang sama yakni menentukan atau
memilih sumber yang benar dan terpercaya barulah mereka memilih dan
mengambil informasi tersebut. Generasi muda Kelurahan Sengeti lebih
dominan dalam memilih dan menemukan informasi dengan cara bisa terjun
langsung melihat penampilan seloko adat serta mengambil informasi yang ada
pada internet yang sering mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan.

. Evaluasi Informasi
Evaluasi informasi berhubungan langsung dengan penelusuran atau temu
kembali informasi karena dalam penemuan kembali informasi dibutuhkan
penilaian dan pengaturan informasi, agar informasi yang dicari relevan sesuai
dengan kebutuhan pencari informasi. Dalam evaluasi informasi terdapat
subkomponen yaitu penilaian informasi dan pengaturan informasi generasi
muda Kelurahan Sengeti perlu menganalisis informasi, memeriksa informasi,
serta menyaring informasi guna mendapatkan informasi yang relevan dan
tepat sesuai dengan kebutuhan informasi.
a. Penilaian Informasi
Penilaian informasi seloko adat merupakan suatu peninggalan tradisional
yang masih ada dari zaman dahulu yang diwariskan oleh nenek moyang
terdahulu yang masih ada dan berkembang sampai sekarang. Untuk
menemukan penilaian informasi seloko adat tersebut harus menerapkan cara
menganalsis informasi, memeriksa informasi, dan menyaring informasi guna
mendapatkan informasi yang tepat. seperti wawancara berikut:

Menurut Apriadi Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

“Untuk informasi yang sudah saya dapatkan itu tidak langsung saya
gunakan, terkadang informasi yang ada itu masih kurang lengkap
sehingga saya perlu menganalisis dan memeriksa lagi informasi
tersebut guna mendapatkan informasi yang relevan”104

Pitrah Sasmita menjelaskan hal yang sama
“Menganalisis dan menyaring informasi dari suatu adat bukan hanya
penting, namun sudah semestinya dilakukan, karena melihat perlu di
lakukan menganalisis dan menyaring lebih banyak agar mendapatkan
informasi yang dibutuhkan dan bisa menambah wawasan”105

Senada dengan jawaban Ulli Gunawan yang mengatakan bahwa:
“Menurut saya perlu-perlu saja jika saya memeriksa informasi karna
setelah saya memeriksa informasi seloko adat yang ada, saya juga
menyaring terlebih dahulu agar informasi yang saya inginkan itu
terjawab dengan tepat dan akurat”106
Dalam peroses pencarian informasi, kita juga perlu melakukan analisis
informasi karena itu merupakan salah satu cara untuk menemukan
informasi dan tidak hanya itu saja memeriksa, dan menyaring informasi
juga perlu dilakukan guna lebih meyakinkan informasi yang didapat itu
sudah benar dan tepat. Jadi dua langkah ini adalah proses untuk
mendapatkan informasi yang diinginkan.
Aditya Saputra Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti mengatakan bahwa:

“Dalam mencari informasi seputar seloko adat yang saya
butuhkan, saya cuma melakukam pemeriksaan informasinya saja
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jadi saya kurang mendapatkan informasi yang benar-benar saya
butuhkan”107

Sesuai dengan jawaban Aditya Saputa, Rido Septian juga menjelaskan
bahwa:
“Menurut saya lebih sering memeriksa saja informasinya guna
untuk mengetahui informasi itu sesuai atau tidak dengan
kebutuhan saya, karena dengan memiksa lebih dalam saya akan
cepat paham terhadap informasi yang terdapat di dalam seloko
adat”108

Ririn Amelia juga mengatakan hal yang sama:
“Saya sering memeriksa informasi mengenai seloko adat sebab
seloko merupakan budaya Jambi yang masih ada sampai
sekarang”109

Menurut Muhammad Andi juga menerangkan bahwa:
“Bagi saya pribadi sangat perlu untuk memeriksa informasi
kemudian saya menyaring informasi mengenai seloko adat sebab
dengan memeriksa dan menyaring informasi itu kita bisa lebih
banyak tau tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung di
dalamnya”110

Desardiansyah juga menjelaskan bahwa:
“Menyaring informasi bagi saya sangat perlu sekali apalagi saya
sebagai pemuda tentu harus teliti dalam menyaring informasi dan
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saya sendiri kalo menyaring informasi sesuai dengan kebutuhan
saya saja”111

Lain halnya dengan jawaban Desardiansyah, Putri Lindi mengatakan
bahwa:
“Bagi saya menganalisis sebuah informasi mengenai seloko adat
adat, itu adalah satu hal yang perlu dilakukan agar informasi
mengenai seloko adat sudah tepat dan relevan” 112

Sesuai dengan jawaban Putri Lindi, Naila Rahmadania juga
memberikan jawaban yang serupa:
“Saya pasti melakukan menganalisis informasi yang saya butuhkan
saja sebab di berbagai macam media banyak informasi tapi semua
informasi itu belum tentu saya butuhkan itulah kenapa saya perlu
menganalisis informasi yang saya butuhkan saja”113

Sangat penting dilakukan analisis informasi, pemeriksaan informasi,
serta penyaringan informasi agar lebih fokus dan terarah dalam mencari
informasi mengenai suatu budaya dan adat, karena pada dasarnya
informasi yang tersedia pada seloko adat itu banyak, sebab itu lah
menganalisis informasi itu penting guna mendapatkan informasi yang
benar-benar dibutuhkan, begitu juga dengan memeriksa informasi, serta
menyaring informasi terlebih dahulu informasi yang didapatkan, ini
metode agar bisa mempelajari terlebih dahulu informasi tersebut apakah
benar atau tidak, barulah bisa menggunakannya sebagai keperluan atau
kebutuhan, dengan begitu akan mendapatkan informasi yang tepat dan
relevan.
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Dari pernyataan diatas bahwa generasi muda Kelurahan Sengeti dalam
mencari informasi itu mereka menerapkan cara menganalisis informasi,
memeriksa informasi, dan menyaring dalam pencarian informasi yang
dibutuhkan. Karena menurut mereka satu cara tersebut sangat efesien
dalam melakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan Seloko
Adat.
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa generasi muda
Kelurahan Sengeti dalam melakukan pencarian dan penilaian informasi
tersebut melakukan menganalisis informasi, memeriksa informasi serta
menyaring tersebut lebih dalam, karena menurut mereka dengan tiga cara
tersebut mereka bisa menemukan informasi yang tepat dan jelas. Jadi
dalam melakukan pencarian informasi dengan cara menganalisis
informasi, memeriksa informasi, serta menyaring informasi itu sangat
perlu dilakukan agar mendapatkan informasi yang tepat dan juga pastinya
konkrit. Jika kita menganalisis, memeriksa dan menyaring terlebih dahulu
informasi yang akan kita gunakan, itu lebih menentukan akan informasi
yang dibutuhkan itu sudah benar atau tidak dengan apa yang kita
butuhkan. Memeriksa informasi juga sering dilakukan karna dengan cara
tersebut akan banyak mendapatkan informasi yang sesuai dengan
kebutuhan.

b. Pengaturan Informasi
Pengaturan informasi adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh
masyarakat untuk menentukan informasi yang bermanfaat untuk digunakan
dalam kehidupan.
Menentukan Informasi Seloko Adat yang bermanfaat untuk
digunakan dalam kehidupan
Informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk
diketahui karena semua orang membutuhkan informasi. Informasi juga
memiliki manfaat bagi penggunanya atau pemakai informasi tersebut,

karena setiap informasi yang di akses akan bermanfaat bagi setiap orang.
seperti wawancara berikut ini dalam keseharian generasi muda Kelurahan
Sengeti dalam memanfaatkan informasi:
Menurut Rido Septian Ketua Pemuda Kelurahan Sengeti
“Seloko adat sangat bermanfaat bagi kehidupan saya pribadi
maupun di masyarakat karena nilai-nilai adat yang terkandung di
dalam seloko adat sudah sesuai dengan syariat islam dan hadist
rasul, seperti seloko adat berikut ini “Cermin nan idak
kabur”dijadikan sebagai pandangan dalam hidup saya karena
seloko satu ini merupakan ketentuan hukum yang sudah berlaku
atau sudah ada sejak dulu dan berlandaskan pada kebenaran dan
kebaikan”114
Ulli Gunawan Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti juga mengatakan hal

yang sama:
“Bagi saya informasi mengenai suatu seloko adat itu bisa
bermanfaat jika kita menerapkan dan menggunakannya dalam
kehidupan atau menjadikannya informasi luas, tidak hanya itu saja
informasi seloko adat yang saya peroleh juga bisa dikembangkan
lagi, seperti seloko adat berikut ini”Lantak nan idak goyang”
artinya dalam menentukan hukum orang yang berwewenang
haruslah jujur dan tidak pilih kasih.”115
Senada dengan Pitrah Sasmita Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

juga mengatakan bahwa:
“Bermanfaat sekali bagi saya, informasi seloko adat yang saya
dapat membantu saya mempelajari ilmu baru dan menambah
pengetahuan saya mempelajari makna dan nilai-nilai adat yang
terkandung dalam seloko adat yang ada di Provinsi Jambi. Dengan
mempelajari seloko adat saya jadi mengetahui apa saja budaya
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan kerena semua
budaya yang ada di Jambi tentu memiliki nilai-nilai yang sangat
berkaitan erat dengan syariat agama Islam”116
Informasi itu sudah pasti menjadi informasi yang bermanfaat, apa lagi
informasi yang didapat dari leluhur. Tidak hanya itu saja informasi yang
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ada di generasi mudapun

atau di tempat yang banyak menyimpan

informasi itu pasti bermanfaat karena bisa menjadi pengetahuan,
pengalaman baru, dan menambah wawasan.
Menurut Muhammad Andi Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

“Tentunya sangat bermanfaat karena dengan adanya seloko adat
saya pribadi menjadi tau bagaimana adat yang sebenarnya baik
dalam agama, berprilaku, maupun bersosialasi dalam masyarakat,
seperti seloko adat ini sangat sesuai untuk saya sebagai generasi
muda “Yang mudo menghormati yang tuo, yang tuo menyayangi
yang mudo” artinya didalam seloko ini di ajarkan nilai-nilai
religius budaya dan adat agar berprilaku sopan kepada orang yang
lebih tua dari pada kita”117
Ihsan Alfarizi Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti juga mengatakan hal

yang sama
“Menurutku informasi seloko adat, yang saya dapat itu sangat
bermanfaat karena dengan informasi seloko adat saya bisa
mengatahui adanya nilai-nilai adat dan budaya pada seloko adat
yang masih ada sampai sekarang, seperti nilai-nilai budaya adat
yang terkandung dalam seloko adat buka lanse diajarkan bahwa
sebelum kedua mempelai duduk bersanding dipelaminan pihak
lelaki harus memenuhi syarat dari pihak perempuan yaitu
memberikan cincin sebentuk sebagai tando nak jadi”118
Apriadi Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti juga mengatakan hal yang

sesuai dengan Ihsan Alfarizi
“Bagi saya pribadi adanya informasi mengenai seloko adat tentu
sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan dan mampu mengatur
kehidupan sehari-hari, dengan mempelajari seloko adat saya
menjadi tau adat budaya melayu jambi yang sudah ada sejak dulu
yang diwariskan oleh leluhur”119
Adtiya Saputra Pemuda RT

Kelurahan Sengeti mengatakan bahwa:

“Sangat bermanfaat, karena seloko mengandung nasehat, amanah
dan sebagai pengatur norma di dalam masyarakat saya juga banyak
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tau tentang budaya tradisinal melayu Jambi yang sangat bernilai
positif”120

Serupa dengan pendapat Aditya Saputra, Desardiansyah Pemuda RT.
Kelurahan Sengeti juga mengatakan bahwa:
“Sangat

bermanfaat

sekali,

karena

seloko

adat

banyak

mengandung nilai-nilai positif didalamnya, sebagai pengatur
kehidupan di dalam bermasyarakat dan membawa pengaruh positif
bagi kehidupan di masayarakat”121

Banyak manfaat yang di dapat dalam seloko baik dari segi pribadi
maupun generasi muda yaitu sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan
sehari-hari, sebagai pengawasan norma-norma, dan mampu mengetahui
nilai-nilai adat dan budaya melayu jambi dari warisan leluhur yang
terkandung dalam seloko adat ini. Maka dari itu manfaat informasi itu
sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan informasi yang didapat. Ini
merupakan manfaat yang sangat berguna bagi pemakai informasi.
Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahawa generasi muda
Kelurahan Sengeti sepakat, jika informasi mengenai seloko adat itu sangat
bermanfaat bagi mereka. Karena selain menambah wawasan, pengalaman,
pengetahuan, dan pemahaman

tentang informasi seloko adat yang di

peroleh juga dapat menjadi pedoman bagi kehidupan mereka.

. Penggunaan Informasi
Penggunaan informasi merupakan hal yang sudah pasti dilakukan oleh
setiap orang. Informasi yang digunakan ada yang bersifat pribadi dan umum.
Hal ini bisa terlihat pada masyarakat ketika menggunakan informasi dan
mengkomunikasikan informasi.
120
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a. Menyajikan informasi yang sudah anda peroleh sehingga anda bisa
mewariskan nilai-nilai adat dan budaya melayu Jambi dalam konteks
seloko adat
Sebagai generasi muda yang telah mengikuti pelatihan seloko adat
generasi muda diharuskan mampu untuk mengolah informasi dan mampu
mengasah kemampuan yang dimilikinya. Sehingga informasi yang
diperoleh bisa disajikan dan berguna untuk kehidupan personal maupun
kehidupan orang banyak tanpa harus mengurangi nilai-nilai yang terdapat
didalam seloko adat. Berbagai cara telah dilakukan oleh generasi muda
Kelurahan Sengeti dalam menyajikan informasi agar bisa mewariskan
nilai-nilai adat dan budaya melayu Jambi sebagai berikut:
Menurut Fitrah Sasmita, menjelaskan bahwa:
“Dalam menyajikan informasi yang telah saya peroleh melalui
pelatihan seloko adat yang ada di Kelurahan Sengeti, penyajian
informasi saya lakukan dengan menulis artikel mengenai Seloko Adat,
dan juga saya menyampaikan seloko adat secara langsung kepada
generasi muda dan masyarakat pada acara adat perkawinan. Dengan
cara tersebut saya bisa mewariskan nilai-nilai adat dan budaya yang
terdapat dalam seloko adat, sebagai generasi muda saya juga bisa
membuat perubahan karena penyampaian seloko adat tidak selalu
harus di sampaikan oleh tua tenggai saja tetapi kita sebagai generasi
muda juga bisa menyampaikan penuturan seloko adat tanpa harus
mengubah nilai-nilai yang terdapat didalamnya”122
Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Uli Gunawan:
“untuk menyajikan informasi seloko adat yang saya lakukan yaitu
melalui video singkat melalui vlog youtube saya yang berisikan
mengenai penuturan dan penjelasan makna Seloko Adat. Kemudian
juga saya menyampaikan secara langsung diacara adat yang ada di
Kelurahan Sengeti. Dengan cara itu menurut saya bisa mewariskan
nilai-nilai adat dan budaya melayu Jambi dan bisa memperluas akses
para generasi muda untuk mempelajari Seloko Adat”123
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Serupa dengan jawaban yang diberikan oleh Uli Gunawan, Muhammad
Andi juga mengatakan bahwa:
“Dalam proses menyajikan informasi sebenarnya banyak cara yang
bisa disampaikan sama bentuk artikel, audio, gambar, video dan
lainnya. Dalam hal mewariskan nilai-nilai adat budaya melayu jambi
dalam kontek seloko adat saya sering melakukan cara untuk
menyampaikan informasi melalui video dan artikel dengan cara itu
bisa menambah kreativfitas saya.”124
Senada dengan yang di sampaikan oleh Apriadi berikut ini:
“Untuk mewariskan nilai-nilai adat dan budaya melayu Jambi setelah
saya belajar di tempat pelatihan Seloko Adat yang ada di Kelurahan
Sengeti saya banyak paham makna seloko adat dan saya mampu untuk
menyajikan informasi yang telah saya kemas melalui teks seperti
artikel dan video, kemudian juga saya pribadi telah mampu dan
percaya diri untuk menyampaikan langsung penuturan seloko adat
sesuai dengan fungsinya. Dengan begitu seloko adat tidak selalu harus
di sampaikan oleh orang tua saja tetapi saya sebangai generasi muda
harus mewariskan peninggalan leluhur tersebut”125
Begitu juga sama halnya dengan yang disampaikan Putri Lindi berikut ini:
“Dalam mewariskan nilai-nilai adat budaya melayu Jambi dalm
konteks seloko adat sebagai generasi muda saya merasa wajib untuk
mewariskan peningalan leluhur tersebut, dengan cara saya harus
memperlajari lebih dalam sehingga saya paham makna seloko adat.
Setelah saya mempelajari seloko adat di tempat pelatihan membuat
saya bisa untuk menyampaikan Syair Buka Lanse pada saat prosesi
adat pernikahan, dan saya bisa membawa perubahan untuk dapat
mewariskan Nilai-nilai adat dan budaya melayu Jambi dalam kontek
Seloko Adat”126
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai
generasi muda yang telah mengikuti pelatihan seloko adat, mereka telah
melakukan cara uintuk dapat menyajikan informasi yang sudah mereka
peroleh sehingga generasi muda bisa mewariskan nilai-nilai adat dan
budaya melayu Jambi dalam konteks seloko adat. Adanya pelatikhan
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seloko adat di Kelurahan Sengeti bisa membuat suatu perubahan pada
generasi muda, terbukti bahwa generasi muda telah bisa untuk
menampilkan dan mewariskan nilai-nilai seloko adat yang telah di
ajarkan, kemudian juga dalam menyajikan informasi seloko adat para
generasi muda membuat video, artikel, dan vlog youtube yang berisikan
informasi mengenai Seloko Adat dengan cara tersebut dianggap mampu
untuk mewariskan nilai-nilai adat dan budaya melayu yang terdapat dalam
seloko adat.
b. Menggunakan Informasi
Informasi merupakan hal yang penting untuk diketahui dan juga menjadi
kebutuhan dalam sehari-hari, oleh sebab itu informasi menjadi sangat berguna
bagi seseorang karna memiliki poin yang sangat berguna dan sangat penting,
seperti berita, info penting, dan lain sebagianya. Bahkan informasi dapat
dijadikan sebagai kebutuhan dalam hidup seseorang seperti dari kalangan
pelajar/siswa, akademisi, masyarakat umum dan generasi muda. Informasi
juga sering sekali digunakan ada yang bersifat pribadi dan umum. Hal ini
dapat terlihat pada generasi muda Kelurahan Sengeti ketika menggunakan
informasi.
Menurut saudari Ririn Amelia Pemudi RT.

Kelurahan Sengeti

“Memang saya menggunakan informasi itu sebagai pengetahuan
pribadi karna saya membutuhkannya, tapi saya juga memberikan
informasi yang saya dapat kepada orang lain dan juga salain bertukar
pikiran, Shering juga ketika saya dan teman-teman sedang ngumpul
dan berdiskusi tentang seloko adat”127
Serupa dengan jawaban Ririn Amelia, M Ihsan Alfarizi Pemuda
menjelaskan bahwa:
“Menurut saya, setelah saya mendapatkan informasi tersebut, selain
saya menggunakannya sebagai keperluaan saya sendiri, saya juga
berbagi informasi kepada teman jika ada teman atau masyarakat yang
bertanya kepada saya atau membutuhkannya”128
127
128

Wawancara Bersama Ririn Amelia
Januari
Wawancara Bersama M Ihsan Alfarizi
Januari

Lain halnya dengan jawaban Ririn Amelia, Apriadi Pemuda RT.
Kelurahan Sengeti mengatakan bahwa:
“Tidak juga, karna sudah semestinya informasi itu tidak digunakan
sebagai pengetahuan pribadi, informasi juga semestinya saling berbagi
dan disebarluaskan, karena informasi merupakan info penting yang
harus di ketahui oleh banyak orang”129

Menggunakan informasi merupakan hal yang sudah pasti dilakukan
pada setiap orang. Ada yang menggunakannya sebagai pengetahuan
pribadi dan ada juga menggunakannya sebagai pengetahuan yang bisa di
konsumsi masyarakat luas. Tidak hanya itu saja informasi juga tidak
semua

orang atau

kalangan

membutuhkannya

seperti

ungkapan

masyarakat yang menuturkan:
Menurut Ulli Gunawan Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

“Boleh-boleh saja jika informasi itu dijadikan pengetahuan pribadi,
jika informasi itu tidak bersifat umum. Karna pada dasarnya informasi
itu memiliki forsi dan bagiannya yang di butuhkan sesuai kebutuhan
sesorang”130

Senada dengan jawaban Ulli Gunawan, Muhammad Andi memberikan
jawaban bahwa:
“Tidak semua informasi itu saya gunakan sendiri sebagai pengetahuan
pribadi, karena informasi itu tidak semua orang membutuhkannya, jadi
menurut saya, ada porsinya buat kita untuk memberikan informasi atau
menjadikan keperluan pribadi”131
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Sama halnya dengan Putri Lindi Pemudi RT.

Kelurahan Sengeti

“Dalam menggunakan informasi mengenai seloko adat saya cuma
menggunakanya sendiri dan menambah wawasan saya sendiri sebab
orang lain belum tentu membutuhkanya dan takutnya apa yang saya
sampaikan hanya sia-sia”132

Berbeda dengan jawaban Putri Lindi, Naila Rahmadania menjelaskan
bahwa:
“Tentu iya, selain saya menggunakan informasi tersebut untuk
pengetahuan sendiri saya membagikan informasi seloko adat ke
teman-teman saya karena mereka juga masyarakat Jambi dan perlu
informasi tentang seloko adat sebagai warisan adat dan budaya
Jambi”133
Menurut Aditya Saputra Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

“Informasi yang saya dapat tidak saya berikan kepada teman saya
karena informasi yang saya dapat belum tentu orang lain juga
membutuhkan. Ya setiap orang mempunyai kebutuhan informasi yang
berbeda-beda jadi saya tidak berani untuk menyebarkannya dan lebih
baik saya menggunakanya sendiri”134

Dalam dunia informasi juga memiliki bagian dan forsinya masing-masing
tergantung kebutuhan yang di perlukan, pantas-pantas saja jika menggunakan
informasi itu sebagai pengetahuan pribadi karna sesuai dengan kebutuhan.
Ada juga informasi yang sifatnya umum yakni di konsumsi masyarakat luas,
seperti informasi mengenai seloko adat.
Berbagi informasi merupakan salah satu cara untuk menyebar luaskan
informasi yang di dapat, dengan begitu informasi yang diperoleh tidak
menjadi pengetahuan pribadi. Cara ini juga yang dilakukan oleh pemuda dan
132
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pemudi Sengeti dalam menggunakan informasi. karna informasi yang
diperoleh dari seloko adat itu sendiri sifatnya umum jadi semua orang atau
tem an mereka berhak juga untuk mengetahui informasi mengenai adat dan
menggunakannya dan menjadikan seloko adat sebagai warisan adat budaya
melayu jambi.
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan generasi muda Kelurahan
Sengeti dalam menggunakan informasi itu tidak digunakan sebagai
pengetahuan pribadi, karna menurut mereka informasi itu merupakan salah
satu wadah untuk mengetahui berita atau info terbaru, generasi muda
Kelurahan Sengeti juga melakukan diskusi, berbagi, setelah mendapatkan
sebuah infomasi yang dicari atau digunakaanya, hampir semua generasi muda
Kelurahan Sengeti menyebutkan tidak menggunakan informasi untuk
keperluaan pribadi, ada juga yang mengatakan jika informasi itu ada bagian
dan sifat nya seperti informasi umun dan informasi khusus.
c. Mengkomunikasikan Informasi
Mengkomunikasikan informasi merupakan salah satu aspek yang sangat
penting bagi kehidupan manusia, seperti berkomunikasi, berbagi, dan
menyebar luaskan informasi, dengan perkembangan zaman seperti pada saat
ini, mengkomunikasikan informasi itu sesuai dengan kebutuhan, karena
kebutuhan informasi setiap kalangan atau kelompok itu berbeda-beda, jadi
untuk mengkomunikasikan informasi itu masyarakat memiliki cara tersendiri
untuk mengkomunikasikannya. Seperti yang dilakukan generasi muda
Kelurahan

Sengeti

dalam

mengkomunikasikan

informasi

dalam

lingkungkungan masyakarat, adapun wawancaranya sebagai berikut:
Menurut Rido Septian Ketua Pemuda Kelurahan Sengeti
“Sangat perlu dengan saling berbagi dan mengkomunikasikannya
informasi itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan tambahan dan
jawaban terhadap informasi yang dibutuhkan”135
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Sesuai dengan jawaban Rido Septian, Apriadi Pemuda RT.

Kelurahan

Sengeti mengatakan:
“Saya menyebarluaskan informasi mengenai seloko adat karna dengan
hal itu lah saya bisa berbagi dan menambah pengetahuan saya”136

Menurut Ulli Gunawan Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti juga

mengatakan hal yang sama dengan Rido Septian:
“Informasi merupakan hal penting untuk disampaikan dengan cara
menginformasikan, bisa dengan ngobrol, belajar di tempat pelatihan
seloko adat”137

Senada dengan yang dijelaskan Ulli Gunawan, Desardiansyah Pemuda
juga mengatakan bahwa:
“Pada dasarnya memberitahukan informasi itu dari semua aspek bisa,
karna informasi disemua bidang memiliki informasi, termasuk kami
sebagai generasi muda juga memiliki informasi, caranya untuk
mengutarakan dengan cara ngobrol santai, belajar di tempat pelatihan
seloko adat, diskusi dan lain sebagainya, itu adalah cara kami
menyebarluaskan informasi”138
Sama halnya dengan Saputra Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

“Tentu saya menyebarluaskan lagi keteman-teman dengan cara
memberitahukan lewat sosial media, bisa juga secara langsung dalam
acara adat pernikahan, disitulah saya mengkomunikasikan informasi
yang saya dapatkan mengenai seloko adat dan perlu di wariskan
informasi mengenai seloko adat”139
Begitu juga menurut M Ihsan Alfarizi Pemuda RT.

Kelurahan Sengeti

“Saya mengimformasikan lagi dengan cara menyampaikan dan saya
jelaskan

136

serta

sama-sama

belajar

Wawancara Bersama Apriadi
Februari
Wawacara Bersama Ulli Gunawan
Februari
138
Wawancara Bersama Desardiansyah
Februari
139
Wawancara Bersama Aditya Saputra
Februari
137

pada

saat

pelatihan

dan

mempraktekanya secara langsung pada saat adat perkawinan”140

Sesuai dengan jawaban Putri Lindi Pemudi RT.

Kelurahan Sengeti

“Informasi mengenai seloko adat saya berikan kepada teman dan
lingkungan sekitar pada saat ngumpul maupun belajar di tempat
pelatihan seloko adat untuk mewariskan nilai-nilai yang ada pada
seloko adat”141
Sama halnya dengan Ririn Amelia RT.

Kelurahan Sengeti yang

mengatakan bahwa:
“Informasi mengenai adat adalah informasi yang sangat penting
diketahui oleh generasi muda jambi sebeb seloko adat semakin lama
mulai menghilang dan perlu bagi saya untuk menyampaikan kepada
siapa saja yang membutuhkanya dan saya rasa tidak semua orang
membutuhkanya tapi ya sebarkan saja siapa tau ada manfaatnya dan
menambah wawasan saya sebagai generasi muda”142
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa generasi muda
Kelurahan Sengeti

dalam mengkomunikasikan dan menggunakan

informasi mereka melakukannya dengan cara ketika sedang belajar di
tempat pelatihan seloko adat, kumpul atau berdiskusi kecil, serta
menyebarluaskan informasi melalui media sosial, namun ada salah satu
generasi muda mengatakan jika mengkomunikasikan informasi itu
berdasarkan kegunaan, tempat dan dikalangan mana informasi itu berada.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil beberapa
hasil kesimpulan berdasarkan hasil temuan dilapangan dengan menggunakan
metode pengukuran Standar Literasi Informasi IFLA yang meliputi cara Akses,
Evaluasi dan Penggunaan Informasi diantaranya adalah:
. Kemampuan masyarakat Sengeti dalam mengakses informasi Seloko Adat
sudah optimal, hal ini dapat dilihat dari temuan di lapangan ternyata
sebelum adanya kegiatan pelatihan seloko adat generasi muda belum
seluruhnya paham makna yang terdapat didalam seloko adat. Namun
setelah adanya pelatihan seloko adat yang adakan setiap satu minggu sekali
generasi muda merasa paham dengan makna yang terdapat seloko adat
sebagai alat pengawasan norma-norma yang mengandung pesan amanah,
nasehat, dan patuah yang bernilai etika dan moral. Kemudian pihak
Lembaga Adat Melayu (LAM) Kelurahan Sengeti telah melakukan upaya
untuk senantiasa mewariskan nilai-nilai adat dan budaya melayu Jambi
kepada masyarakat dan generasi muda. Upaya yang telah dilakukan yaitu
terus menerus menuturkan seloko adat pada prosesi adat pernikahan yang
ada di kelurahan sengeti, dan upaya selanjutnya dalam mewariskan nilainilai adat dan budaya kepada generasi muda melalui kegiatan-kegiatan
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Meliputi

kegiatan

pelatihan atau kajian seloko adat untuk generasi muda. Selanjutnya dalam
menemukan informasi generasi muda pemanfaatkan informasi yang
tersedia seperti menemukan di internet, buku, jurnal, melihat langsung
penyampaian seloko adat serta bertanya langsung kepada orang yang lebih
paham sehingga generasi muda mampu untuk mendefenisikan kebutuhan
informasi. Kemudian, dalam penelusuran informasi seloko adat bisa juga
dengan cara menentukan topik atau kata kunci terlebih dahulu, guna untuk

mempermudah penelurusan informasi dan sesuai dengan kebutuhan
informasi. Generasi muda Kelurahan Sengeti dalam memilih dan
menemukan informasi yang dibutuhkan mereka tidak semata-mata
mengambil semua informasi yang di peroleh, karena mereka sangat
mementingkan kebenaran dan ketepatan dalam memilih informasi.
. Kemampuan masyarakat Kelurahan Sengeti dalam mengevaluasi informasi
Seloko Adat belum optimal. Terlihat dari melakukan pengevaluasian
informasi baik dari sub komponen penilaian informasi maupun pengaturan
informasi mengenai Seloko Adat hanya ada tiga orang yang melakukan
analisis informasi mereka lebih dominan menerapkan cara pemeriksaan
informasi guna untuk mendapatkan informasi yang jelas kebenarannya.
Selain itu mereka juga melakukan penyaringan informasi untuk
mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka,
agar informasi yang mereka dapat bisa bermanfaat bagi mereka dan juga
menjadi wawasan, menambah pengetahuan mereka terhadap adanya seloko
adat.
. Kemampuan masyarakat Kelurahan Sengeti dalam penggunaan informasi
Seloko Adat sudah optimal. Terlihat dari cara mereka menyajikan
informasi yang diperoleh melalui pelatihan seloko adat dalam mewariskan
nilai-nilai adat dan budaya melayu Jambi. Mereka setuju dengan adanya
pelatihan seloko adat bisa membuat perubahan baik untuk terus
melestarikan dan mewariskan peninggalan leluhur kepada generasi muda,
hal ini terbukti generasi muda bisa menampilkan penuturan seloko adat
pada prosesi adat pernikahan dan menerapkan makna seloko didalam
kehidupan sehingga mereka bisa mewariskan nilai-nilai adat dan budaya
melayu sebagai regenerasi dizaman sekarang. Dalam menyajikan informasi
yang telah mereka lakukan seperti membuat artikel, video dan vlog
youtube yang berisikan nilai-nilai adat dan budaya melayu Jambi yang
terdapat dalam seloko adat. Selanjutnya, dalam penggunaan informasi
generasi muda tidak semata-mata menggunakan informasi tersebut untuk

keperluan sendiri, selain itu mereka juga berdiskusi dan berbagi informasi
kesesama teman dan masyarakat dengan cara itu informasi yang di peroleh
akan menjadi informasi yang berguna dan tepat pada porsinya. Tidak
hanya itu dalam mengkomunikasikan informasi masyarakat Keluarga
Sengeti juga mengkomunikasikannya seperti berdiskusi dan belajar
bersama di tempat pelatihan seloko adat untuk memecahkan informasi
yang di dapat dan juga bisa menemukan informasi yang dibutuhkan oleh
mereka.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat menarik kesimpulan seperti
yang di atas, maka penulis juga memberikan saran seperti berikut:
. Dalam

pengaksesan

informasi

sangat

disarankan

untuk

tetap

mempertahankan cara mereka dalam mencari informasi dengan media
yang ada, yang berguna untuk menjadi tempat atau suatu wadah yang
mudah untuk di cari oleh generasi muda ataupun masyarakatyang ingin
mengetahui lebih banyak informasi tentang seloko adat.
. Dalam pengevaluasian informasi sangat disarankan untuk lebih teliti lagi
dalam melakukan pencarian informasi yang generasi muda perlu lebih
cermat dan literat lagi dalam memilih dan menentukan informasi apa yang
di ambil dan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu agar generasi muda
dapat menemukan informasi yang baik dan berguna cobalah untuk
memulai menentukan topik atau subjek yang akan dicari sehingga
informasi yang di butuhkan dan di temukan dapat sesuai dengan
keingginan dan informasinya pun relevan dan akurat yang pastinya.
. Dalam menggunakan informasi sangat disarankan untuk kepada generasi
muda Kelurahan Sengeti agar lebih terbuka dan saling berbagi informasi,
dan mengkomunikasikannya lebih baik lagi agar informasi yang didapat
tidak hanya didapatkan oleh diri sendiri melainkan juga dapat diketahui
oleh orang lain.

C. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat menarik kesimpulan dan
saran seperti yang di atas, maka penulis juga memberikan rekomendasi terkait
pelestarian Seloko Adat khususnya di Kelurahan Sengeti sebagai berikut:
. Rekomendasi kepada Lurah Sengeti dan ketua lembaga adat akso dano
setio diradjo Sengeti untuk tetap melestarikan dan terus mengembangkan
pelatihan Seloko Adat yang ada, dengan cara menambah tempat-tempat
pelatihan seloko adat di setiap RT yang ada di Kelurahan Sengeti sehingga
semua generasi muda paham akan pentingnya makna yang terdapat dalam
Seloko Adat dan bisa diterapkan didalam kehidupannya.
. Rekomendasi kepada Lurah sengeti untuk membuat balai adat di
Kelurahan Sengeti, sehingga bisa digunakan untuk masyarakat dan acaraacara adat. Dalam balai adat tersebut hendaknya di isi dengan koleksi teks
seloko adat, dokumentasi tentang seloko adat dan adat istiadat serta
koleksi baju adat melayu jambi. Seperti baju teluk belanggo, baju kurung,
lacak, serta tekuluk perempuan Jambi sehingga bisa mewariskan,
melestarikan dan mempromosikan adat istiadat Jambi termasuk Seloko
Adat.
. Rekomendasi kepada ketua pemuda pemudi Kelurahan Sengeti (P KS)
untuk membuat semacam acara atau perlombaan seperti Pentas Seni
Seloko Adat yang

pesertanya adalah generasi muda yang ada di

Kelurahan Sengeti. Perlombaan yang diadakan setiap satu tahun sekali ini
bisa menumbuhkan kemampuan literasi pemuda/i dan juga menambah
pengalaman, serta semangat untuk terus mewariskan nilai-nilai adat
budaya melayu Jambi yang terdapat dalam Seloko Adat.
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