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“ADAT BERLENGGANG PERUT” 

 

 Sa-sa-orang perempuan yang hamil atau mengandong sa-belum melahirkan anak-

nya, ada-lah pula adat-nya, terutama bila hendak melahirkan anak sulong-nya. 

 Sa-lepas daripada beberapa bulan daripada perkahwinan-nya apabila di-ketahui 

perempuan itu hamil atau mengandong ada-lah ia di-katakan “Bunting Pelamin” – Ini erti-nya 

daripada mula berbulan madu, maka perempuan itu terus tiada datang haidz atau datang 

bulan, maka bererti-lah ia telah terus berisi atau telah mengandong. 

 Sama ada perempuan itu Bunting Pelamin atau bunting biasa kerana hendak 

beranak sulong, biasa-nya ia telah mengandong sa-lama tujoh bulan maka selalu di-adakan 

adat “Berlenggang Perut” dahulu. Adat berlenggang perut ini di-buat tujuan-nya ia-lah 

kerana hendak membetulkan perut perempuan yang mengandong itu supaya anak yang di-

dalam perut perempuan itu betul kedudokan-nya dan boleh senang bila hendak melahirkan 

anak-nya kelak. 

 Pada masa membuat lenggang perut itu ada-lah di-lakukan oleh Emak Bidan, maka 

pada masa itu-lah juga di-sekalikan “Tempah Bidan”.  

 Waktu hendak membuat lenggan perut itu dan menempah bidan, maka mustahak-

lah di-sediakan barang2 ini ia-itu: Nasi kunyit, sireh pinang, limau tiga biji, bunga tujoh 

macham, kain lepas tujoh helai, buah2an, dan ada juga kadang2 di-sediakan sa-jenis rojak 

khas kerana-nya.  

 Sa-telah siap segala barang2 itu, maka di-dahulukan dengan di-buat khenduri doa 

selamat dan tolak bala dengan di-akhiri dengan jamuan nasi kunyit itu. Sa-lepas itu baharu-

lah di-jalankan adat ber-lenggang perut. Menjalankan lenggang perut itu hanya-lah di-buat 

oleh pehak perempuan sama perempuan sahaja. Mula2 kain lepas yang tujoh helai itu di-

susun berlapis2 di-bentang sa-besar2-nya itu. Perempuan yang hamil itu di-baringkan 

melintang di-atas kain yang tujoh lapis bersusun itu. Sa-lepas itu Emak Bidan memulakan 

dari kain yang di-atas se-kali di-lenggnag2kan-nya tika kali perut perempuan yang hamil itu, 

dan terus di-tarek-nya keluar kain itu ikut sa-belah kanan dan terus di-kebaskan dari kepala 

hingga ka-hujong kaki-nya. Kemudian-nya di-ikut pula oleh orang2 perempuan yang lain sa-

orang sa-helai seperti perbuatan bidan tadi hingga habis kain itu semua sa-kali (7 helai). 

Apabila selesai ketujoh2 helai kain itu di-lenggang2kan, maka baharu-lah emak bidan itu 

pula merasa perempuan hamil itu dan kira-nya dalam rasa-nya itu di-dapati bersalahan, 

maka terus ia mengurut sambil membetulkan sa-hingga puas hati-nya yang budak di-dalam 

kandongan ibu-nya itu betil kedudokan-nya. 



 Sa-habis sahaja lenggang perut itu dan membetulkan perut itu, maka baharu-lah 

perempuan itu di-mandikan dengan ayer bunga berchampor limau itu. Ini di-namakan 

“Mandi Lenggang Perut”. Sa-habis mandi dan bersalin pakaian; maka buah2an yang ada di-

sediakan itu di-kendong-nya dalam kain sarong yang di-pakai-nya itu dan di-churaikan di-

hadapan jemputan2 itu supaya di-rebut oleh mereka dengan tujuan supaya perempuan 

yang hamil itu biar dapat banyak anak dan murah rezeki-nya serta senang pula beranak-

nya. Selesai adat menabor buah, di-berikan-lah pula rojak lenggang perut itu pada semua 

ahli jemputan. Konon-nya kalau-lah rojak itu masin rasa-nya, maka perempuan itu akan 

melahirkan anak laki2 dan kalau-lah pula rasa-nya rojak itu tawar, maka ia konon-nya akan 

melahir-kan anak perempuan, bagitu-lah keperchayaan mereka. 

 Sa-telah itu bidan itu terus-lah di-tempah bakal menjadi bidan untok melahirkan 

anak-nya kelak. Dengan di-berikan Emak Bidan itu nasi kunyit dan lain2 barang yang sedia 

itu. Dari masa itu hingga-lah sembilan bulan, kalau-lah ada apa2 salah rasa, maka emak 

bidan itu-lah yang akan mengasoh atau membetulkan-nya sa-hingga beranak-nya.  

 

II. ADAT MELAHIRKAN ANAK 

 Kadang2 juga terjadi, walau emak bidan tadi yang mula2 di-tempah dan mengasoh-

nya sa-lama dari tujoh bulan hingga ka-sembilan, maka pernah juga terjadi emak bidan itu 

tergeh dala tiada dapat di-gunakan melahirkan beranak-nya, maka boleh juga di-ambil sa-

barang bidan lain yang sanggup. Ini di-namakan “Bidan Terjun” kalau-lah berlaku demikian, 

terpaksa-lah pehak yang melahirkan anak itu akan memberi dua2 atau sa-berapa hadiah 

kapada bidan2 itu. 

 Apabila perempuan yang hamil itu sudah chukup sembilan bulan, maka emak bidan 

itu selalu-lah berada di-rumah perempuan dan kadang2 bermalam di-rumah itu, terutama 

bilamana perempuan itu telah mula berasa perut-nya sudah sakit atau rengan perut-nya. 

 Biasa-nya pehak perempuan yang hamil sa-lepas sahaja adat berlenggang perut, 

mula-lah ia menyediakan berbagai2 ubat beranak saperti ubat periok, ubat jamu dan lain2 lagi 

semua ini akan di-gunakan apabila sudah beranak, guna supaya membersehkan darah-nya. 

B. POTONG PUSAT ATAU KERAT PUSAT 

 Apabila lahir sahaja anak itu yang di-sambut oleh emak bidan, terus-lah di-potong 

pusat-nya. Mengerat pusat ini selalu-nya di-buat dengan sembilu buloh dan tali pusat itu 

selalu-nya di-alaskan dengan sa-keping wang perak sa-ringgit. 



 Saudara anak kechil itu atau tembunyi sa-telah di-chuchi di-masokkan dalam periok 

tanah. Periok itu kemudian-nya di-tutup dan di-ikat dengan kainputeh, dan di-atas mulut 

periok itu di-alas pula dengan sa-buah piring dan di-taroh paku, buah keras dan sa-biji telor 

ayam, kemudian di-simpan-lah baik2 sa-hingga tanggal pusat dalam tempoh hari atau sa-

berapa hari tanggal pusat-nya. 

C. TANGGAL PUSAT DAN CHUCHI LANTAI 

 Biasa-nya pusat kenak2 itu tanggal apabila sampai tujoh hari, ada juga kurang dari 

itu dan ada juga lebeh. Apabila tanggal sahaja pusat anak kechil itu, selalu di-adakan adat 

khenduri “Chuchi Lantai” – erti-nya membersehkan lantai tempat perempuan itu bersalin. Di-

satengah2 tempat dalam negeri Johor adat ini di-namakan “Naik Buai” kerana sa-lama sa-

belum pusat anak itu tanggal, anak itu di-tidorkan di-bawah belum lagi di-buai. Adat ini di-

buat pada tiap2 kali perempuan beranak, kerana pada masa ia bersalin itu tempat-nya 

mesti-lah sahaja kotor tumpah darah waktu ia bersalin itu. 

 Pada masa membuat khenduri chuchi lantai atau naik buai ini ada-lah pula di-

sediakan barang2 ini ia-itu; Pulut kunyit, dengan lauk2-nya hadiah2 persalin kapada emak 

bidan daripada kain baju kalau perempuan itu keluar najis masa bersalin-nya. Selendang-

apabila tali pusat anak kechil itu berbelit ka-leher-nya. Payong kain – apabila tembun anak 

kechil itu berkumpul di-engah2 dan sa-ekor ayam betina kalau anak-nya itu laki2 ayam 

jantan kalau anak-nya itu perempuan, - sireh pisang, asam garam, paku buah keras dan 

duit. 

 Sa-telah habis khenduri chuchi lantai dengan doa selamat dan doa tolak bala, maka 

ayam itu pun di-kais2kan jari kaki-nya di-lantai tempat tumpat darah itu. Semua itu di-

lakukan oleh emak bidan-nya. 

 Sa-habis shaja bharu-lah hadiah2 itu di-serahkan kapada emak bidan itu. Sa-lai 

daripada barang2 tersebut pada orang yang mempu boleh juga di-hadiahkan wang sa-

berapa yang suka, dahulu-nya tiada ketetapan fasal wang hadiah itu. Tidak saperti 

sekarang. 

 Kalau-lah pula perempuan itu bersalin pada bulan Safar, maka terkena-lah anak itu 

di-timbang sa-berat buah2 untok jadi haidah. Sa-lepas itu baharu-lah anak itu di-buboh 

nama dan tembuni-nya pun baharu-lah boleh di-buangkan ka-laut atau di-tanam. 

 

 

 



III. ADAT MENCHUKOR RAMBUT ATAU MENGGUNTING RAMBUT 

 Dari anak kechil itu di-lahirkan hingga adat ini di-buat biasa-nya pada masa kenak2 

itu berumor 40 hari atau ikut kebolehan ibu bapa anak kechil itu. Maka konon-nya jadi tidak 

baik kalau rambut anak kechil itu di-potong atau di-gunting atau di-chukor. Erti-nya rambut 

anak itu tidak boleh di-buat apa2, melainkan sa-telah di-buat kehnduri “Berchukor Rambut” – 

Maka baharu-lah sa-lepas itu rambut anak itu boleh di-chukor atau di-gunting saperti biasa. 

 Pada masa hendak di-potong rambut anak itu mengikut adat-nya itu, maka di-

adakan-lah khenduri itu. Kadang2 kalau ibu bapa-nya orang yang mampu atau berada, 

khenduri itu ada-lah di-buat dengan besar2an saperti juga adat khenduri kahwin atau 

berkhatam Qur ‘an.  

 Anak kechil yang di-gunting itu, sa-masa adat khenduri itu di-jalankan ada-lah di-beri 

pakaian yang elok sa-kali, di-rambut-nya itu di-lekatkan wang perak tujoh keping atau sa-

berapa mampu-nya, tetapi mesti-lah ganjil. Dalam masa khenduri itu di-bacha “Maulud Nabi” 

sa-orang warith atau bapa-nya sendiri membawakan anak kechil itu ka-majlis khenduri itu, 

dan di-mulakan oleh sa-orang tua saperti imam atau lain yang di-hormati menggunting di-

rambut yang terlekat dengan wang perak itu, bagitu-lah di-gunting bergilir2 hingga habis 

rambut itu yang terlekat dengan wang itu di-gunting. Wang perak yang bersama2 rambut 

yang di-potong itu di-masokkan dalam gelok yang di-buat dari-pada buah kelapa, atau pun 

mangkok daripada perak atau tembaga atau pun mangkok daripada perak atau tembaga 

atau mangkok kacha yang di-khaskan kerana-nya. 

 Dan segala orang yang hadzir itu di-hadiahkan dengan wang sa-berapa suka ibu 

bapa itu sendiri. Daripada hari itu baharu-lah rambut anak kechil itu boleh bergunting atau 

berchukor saperti selalu-nya. 

 

IV. ADAT MENURUN TANA ATAU JEJAK TANAH 

 Kadang khenduri turun tanah atau jejak tanah ini di-sakalikan dengan adat 

bergunting rambut itu yang baharu lalu di-atas. Atau ada juga yang membuat berasingan, 

bergunting rambut satu masa dan jejak tanah itu lain masa.  

 Mula2 sa-kali anak kechil itu hendak di-jejakkan atau di-pijakkan tanah tempat ia di-

lahirkan ada-lah juga di-buat adat ini. Kalau di-buat sama2 dengan adat gunting rambut, 

maka anak kechil itu di-bawa-lah keluar bersama2 dengan sa-bulan badang atau dulang 

yang berisi dengan pasir di-tengah2nya, di-keliling-nya di-bubohkan berbagai2 makanan 

daripada ubi2 yang berjenis2 sa-berapa banyak-nya tujoh jenis atau sa-dapat2nya. Ada juga 



yang di-buboh buah2 saperti ganti-nya. Sa-telah itu maka anak kechil itu di-mulakan dengan 

di-pijakkan tanah oleh salah sa-orang tua yang di-hormati itu ka-tanah di-majlis itu. Tujuan 

di-dulan itu di-buboh dengan hasil tanam2an ubi atau buah2 supaya budak kechil itu apabila 

besar-nya kelak boleh berbudi kapada tanah yang sentiasa kaya dengan hasil bumi-nya, 

mudah2an kanak2 itu boleh hidup rajin dan ma ’amor. 

 Sa-habis sahaja adat itu di-jalankan, maka doa pun di-bacha-lah dan jamuan pun 

baharu-lah di-beri pada jemputan2 itu. Sa-lepas itu ibu bapa kanak2 itu kadang2 memberi 

berbagai2 hadiah kapada jemputan2 itu. Ada yang hadiah bunga telor, wang atau kueh2 

daripada jamuan itu. 

 Kedua adat menggunting rambut dan menurun tanah ini jarang benar di-buat lagi di-

masa ini, dan kadang2 tiada pun lagi di-buat kerana menikut keadaan masa dan keadaan 

hidup masa ini, lagi pun kedua adat ini bukan satu adat yang di-mestahakkan (di-wajibkan) 

saperti kahwin dan beranak tadi. 

Maju-lah Singapura! 
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