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APPENDIX 

Interview Transcripst of Informants 

 

Informants : 

A : Mrs. Lies Suharsono 

B : Mrs. Elisabeth Dwi Sofianita 

C : Mrs. Andhini Setyaningtyas 

Interviewer : apa saja rangkaian acara yang Ibu untuk merayakan kelahiran 

seseorang?  

A : mitoni, selapanan, brokohon, tedhak sinten nduk. 

B : mitoni sama selapanan sih setahuku mbak. 

C : ya selapanan ini dek yang lagi tak adain sekarang ini. 

 

Interviewer : pendapat ibu tentang selapanan itu bagaimana, apakah ada cara 

tertentu yang harus di ikuti untuk neptu sang bayi? 

A : selapanan kui ya perayaan bayi setelah 35 hari nduk, biasane bagi-bagi 

bancaan. Sedurung dibagi kudu dongani sek ben berkah. 

B : selapanan ya perayaan 35 hari bayi, biar bayi selamat di kehidupan 

kedepannya sukses dan ibunya diberikan kesehatan selalu 

C : setauku selapan tu ya simbol dari 35 jadi diadakan acara slametan setelah 35 

hari bayi lahir, ya kayak anak ku ini to. 35 hari nya kan sekarang pas kamis 
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pahing dulu lahire tanggal 17 Mei. Ya harapanku biar si dedek jadi lelaki yang 

berguna dan sukses deh. 

 

Interviewer : mengapa acara selapanan disimbolkan dengan angka ganjil, adakah 

nilai-nilai tertentu yang ingin disampaikan? 

A : iyo bener angka ganjil kuwi soale angka keberuntungan nggo wong jowo. 

Angka ganjil iki gunane dinggo pas acara slametan selapanan kudu ngundang 

tetangga opo sodara-sodara sebanyak 7, 11 atau 17 wong ben makin berkah 

acarane. Pitu kui artine ben entuk pitulungan, sewelas kawelasan, lan pitulas ki yo 

ben entuk pitulangan karo kawelasan. 

C : iya bener dek, ini kan  weton neptu anak ku kalo diitung kan 17. Harapannya 

sih nek kata orang tua ku tu pitulas simbol dari ben dapet pitulangan karo 

kewelasan. Aku ya baru tau ini lho jebul ada artine. 

 

Interviewer : bagaimana tata cara untuk merayakan selapanan? 

A : yo kayak mau kui pertama bancaan di dongani sek terus dibagi-bagi. Pas sore, 

ono kegiatan parasan lan potong kuku ben rambut mbe kuku asli bawaan lahir 

resik kan kui istilahe ijek kotor lah seko rahim ibu ne nduk. 

B : yang saya tau ya mbak ya ada acara potong rambut sama potong kuku gitu loh 

buat menyimbolkan biar si bayi tumbuh baik di kemudian nya mbak. 

C : tata caranya ya gini ini dek, pagi pagi aku sama keluarga nyiap-nyiap in alat 

buat bikin bancaan dibantu tetangga juga ni masak nya tadi. Terus sore ini to yg 
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kayak kamu lihat tadi bancaan nya di doa in dulu to baru dibagiin ke tetangga-

tetangga sama anak-anak kecil yang lewat. Terus tadi juga ada potong rambut 

itukan ya harapanku biar rambut si dedek tumbuhnya baik gitu kedepannya 

tumbuh bagus tebal hitam gitu. 

 

Interviewer : makanan apa sajakah yan wajib dihidangkan saat prosesi acara 

berlangsung? 

A :  bancaan utowo kenduri, bubur baro-baro bubur abang simbol ibu, bubur putih 

simbol ayah, apem nggo menghormati para leluhur, buah-buah an atau makanan 

seng tumbuhe menggantung. Panganan lan acarane rak perlu mewah-mewah, seng 

sederhana rak masalah kan seng penting dongane, ya to nduk. 

B : tumpeng mbak karna nasi yang kuning tu sebagai simbol cinta, nasi putih 

simbol kemurnian. Tempatnya pake godong pisang, ada juga jajan pasar sebagai 

hari perayaan pasaran nya, pokoknya sesuai ekonomi keluarganya aja mbak ga 

perlu komplit gapapa yang penting ada nasi kotak bancaan buat dibagiin ke 

tetangga itupun yang sederhana ga masalah yang penting doa dari acara selapanan 

nya itu kok. 

 

Interviewer : perlengkapan apa saja yang wajib disediakan untuk melindungi bayi 

dari hal-hal buruk? 

A : kemenyan sih kudu ono, di dokok neng ngisor kasur e si bayi ben dijauhke 

seko roh-roh jahat 
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B : dari pengetahuanku sih ada kembang telonnya gitu, isinya tu macem-macem 

bunga mawar merah putih, melati, magnolia sama bunga kenanga semuanya 

dicampur gitu terus di taruh pas lagi bancaannya itu di doa in. 

 

Interviewer : makna atau nilai-nilai apa saja yang bisa diperoleh dalam 

melaksanan acara selapanan ini? 

A : makna ne ya ben si bayi di anugerahi kewarasan, sukses kehidupane kelak 

pokoknya ben berkah, karo yo kui nglestarike kebudayaane dewe iki sebagai 

wong djowo nduk. Ben keluarga seng muda-mudi luweh ngerti karo tradisi iki, 

kan ben mereka kelak iso ngajari neng keturunane juga nduk 

B : selapanan ini maknanya bagus sih mbak, unik gitu lho acaranya dan banyak 

kegunaannya. Potong rambut sama potong kuku itu kan makna nya bagus banget 

sih biar bayinya lebih sehat kan. Harapannya sih semoga kebudayaan ini ada terus 

ya di kampung kita ini, biar bisa berbagi kebahagiaan juga.  

C : ya aku sih dek maknanya biar aku sebagai ibunya tu diterima oleh warga kalo 

sekarang aku tu udah punya bayi, yang pasti aku juga berharap biar bayi ku 

terhindar dari yang buruk-buruk dan keluarga juga dilindungi selalu sih, aku 

trimakasih juga buat ortu ku yang udah ngasih tahu aku banyak hal kalo selapanan 

itu wajib dilaksanakan biar tradisi jawa tetep awet.  
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Interviewer : mengapa masyarakat Jawa sampai saat ini masih mempercayai dan 

melaksanan acara selapanan? 

A : wong djowo soale yakin nek selapanan ki iso gawe berkah, keberuntungan, 

kebahagiaan kanggo si bayi lan keluarga. Lan yo nggo ngajeni para leluhur 

B : ya buat meneruskan kebudayaan yang sudah ada ajasih mbak, terutama kita 

kan orang jawa. Jangan sampai tradisi yang udah ada ini menghilang gitu aja. 

C : ya sekeluarga ku masih percaya dan emang bakal terus melaksanakan kegiatan 

ini, sisi positifnya kan banyak buat si bayi dan keluarga. Juga budaya Jawa biar 

tetap ada dek. 

 

 

 

 

 

 


