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KATA PENGANTAR 

Om Swastyastu,  

Rasa angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas 

Asung Wara Nugraha Beliau, Buku berjudul “Pedoman Pelatihan Sangging” dapat diselesaikan 

dengan baik. Apa yang menjadi pokok dalam pembuatan buku ini ialah untuk meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manuasia Umat Hindu, meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu 

bagi masyarakat khususnya Para Pemangku Sangging, serta meningkatkan pelayanan 

Pemangku Sangging kepada masyarakat.  

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis 

berharap kritik dan saran yang membangun untuk buku ini. Buku ini dapat tersusun dengan 

baik atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 

untuk berbagai pihak yang terlibat di dalam pembuatan buku ini. 

Om, Santih, Santih, Santih Om 

Denpasar, 23 Mei 2019 
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BAB I 

PELATIHAN SANGGING 

1.1. UPACARA  YADNYA 

Yadnya berasal dari bahasa sanskerta “YAJNA” merupakan dasar kata “YAJ” yang 

mempunyai arti: memuja, mempersembahkan atau korban suci. Dalam praktek kehidupan 

sehari-hari agama indu khususnya di Bali Yadnya dibagi menjadi 5(lima) yang disebut dengan 

Panca Yadnya. Yang dimaksud dengan Panca Yadnya adalah : Panca artinya lima dan Yadnya 

artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kehadapan Tuhan yang dalam istilah Bali 

masyarakat Hindu menyebutkan Ida Sanghyang Widi Wasa.   Adapun pelaksanaan Panca 

Yadnya terdiri dari : 

1. Dewa Yadnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kehadapan para 

dewa-dewa, sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Rsi Yadnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kehadapan para orang 

suci umat Hindu. 

3. Pitra Yadnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas bagi manusia yang 

telah meninggal. 

4. Manusa Yadnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kepada manusia. 

5. Butha Yadnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kehadapan unsur-

unsur alam yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi 

harmonis. 
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Lebih jelasnya sebagai berikut: 

1. Dewa Yadnya, Dewa asal kata dalam bahasa Sanskrit “Div” yang artinya sinar suci, jadi 

pengertian Dewa adalah sinar suci yang merupakan manifestasi dari Sang Hyang Widhi 

Wasa/Tuhan. Yadnya artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas. Jadi, Dewa 

Yadnya adalah suatu korban suci/ persembahan suci kepada Sang Hyang Widhi Wasa dan 

seluruh manifestasi- Nya yang terdiri dari Dewa Brahma selaku Maha Pencipta, Dewa 

Wisnu selaku Maha Pemelihara dan Dewa Siwa selaku Maha Pralina (pengembali kepada 

asalnya) dengan mengadakan serta melaksanakan persembahyangan Tri 

Sandhya (bersembahyang tiga kali dalam sehari) serta Muspa (kebaktian dan pemujaan di 

tempat- tempat suci). Korban suci tersebut dilaksanakan pada hari- hari suci, hari 

peringatan (Rerahinan), hari ulang tahun (Pawedalan) ataupun hari- hari raya lainnya 

seperti: Hari Raya Galungan dan Kuningan, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Nyepi dan 

lain- lain. 

2. Rsi Yadnya, Adalah suatu Upacara Yadnya berupa karya suci keagamaan yang ditujukan 

kepada para Maha Resi, orang- orang suci, Resi, Pinandita, Guru yang di dalam 

pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk: 

1. Penobatan calon sulinggih menjadi sulinggih yang disebut Upacara Diksa. 

2. Membangun tempat- tempat pemujaan untuk Sulinggih. 

3. Menghaturkan/ memberikan punia pada saat- saat tertentu kepada Sulinggih. 

4. Mentaati, menghayati, dan mengamalkan ajaran- ajaran para Sulinggih. 

5. Membantu pendidikan agama di dalam menggiatkan pendidikan budi pekerti luhur, 

membina, dan mengembangkan ajaran agama. 
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3. Pitra Yadnya, ialah suatu korban suci/ persembahan suci yang ditujukan kepada Roh- roh 

suci dan Leluhur (pitra) dengan menghormati dan mengenang jasanya dengan 

menyelenggarakan upacara Jenasah (Sawa Wedana) sejak tahap permulaan sampai tahap 

terakhir yang disebut Atma Wedana. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Pitra Yadnya ini adalah demi pengabdian dan bakti 

yang tulus ikhlas, mengangkat serta menyempurnakan kedudukan arwah leluhur di alam surga. 

Memperhatikan kepentingan orang tua dengan jalan mewujudkan rasa bakti, memberikan 

sesuatu yang baik dan layak, menghormati serta merawat hidup di harituanya juga termasuk 

pelaksanaan Yadnya. Hal tersebut dilaksanakan atas kesadaran bahwa sebagai keturunannya ia 

telah berhutang kepada orangtuanya (leluhur) seperti: 

1. Kita berhutang badan yang disebut dengan istilah Sarirakrit. 

2. Kita berhutang budi yang disebut dengan istilah Anadatha. 

3. Kita berhutang jiwa yang disebut dengan istilah Pranadatha. 

4. Manusa Yadnya, Adalah suatu korban suci/ pengorbanan suci demi kesempurnaan hidup 

manusia. Di dalam pelaksanaannya dapat berupa Upacara Yadnya ataupun selamatan, di 

antaranya ialah: 

1. Upacara selamatan (Jatasamskara/ Nyambutin) guna menyambut bayi yang baru 

lahir. Upacara ini merupakan cetusan rasa bahagia dan terima kasih dari kedua orang 

tua atas kelahiran anaknya, walaupun disadari bahwa hal tersebut akan menambah 

beban baginya. Kebahagiaannya terutama disebabkan beberapa hal antara lain :• 

Adanya keturunan yang diharapkan akan dapat melanjutkan tugas-tugasnya terhadap 

leluhur dan masyarakat. • Hutang kepada orang tua terutama berupa kelahiran telah 

dapat dibayar. 
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2. Upacara selamatan (nelubulanin) untuk bayi (anak) yang baru berumur 3 bulan (105 

hari). Adalah upacara suci yang tujuannya untuk penyucian Jiwatman dan penyucian 

badan si Bayi seperti yang dialami pada waktu acara Tutug Kambuhan. Pada upacara 

ini nama si bayi disyahkan disertai dengan pemberian perhiasan terutama gelang, 

kalung/badong dan giwang/subeng, melobangi telinga. 

3. Upacara selamatan setelah anak berumur 6 bulan (oton/ weton/ 210 hari) atau Upacara 

Mepetik merupakan upacara suci yang bertujuan untuk penyucian terhadap si bayi 

dengan acara pengguntingan / pemotongan rambut untuk pertama kalinya. Apabila 

keadaan ubun-ubun si bayi belum baik, maka rambut di bagian ubun-ubun tersebut 

dibiarkan menjadi jambot (jambul) dan akan digunting pada waktu upacara peringatan 

hari lahir yang pertama atau sesuai dengan keadaan. 

4. Upacara perkawinan (Wiwaha) yang disebut dengan istilah Abyakala/ Citra Wiwaha/ 

Widhi-Widhana. Bagi Umat Hindu upacara perkawinan mempunyai tiga arti penting 

yaitu :- Sebagai upacara suci yang tujuannya untuk penyucian diri kedua calon 

mempelai agar mendapatkan tuntunan dalam membina rumah tangga dan nantinya 

agar bisa mendapatkan keturunan yang baik dapat menolong meringankan derita 

orang tua/leluhur. – Sebagai persaksian secara lahir bathin dari seorang pria dan 

seorang wanita bahwa keduanya mengikatkan diri menjadi suami-istri dan segala 

perbuatannya menjadi tanggung jawab bersama. – Penentuan status kedua mempelai, 

walaupun pada dasarnya Umat Hindu menganut sistim patriahat (garis Bapak) tetapi 

dibolehkan pula untuk mengikuti sistim patrilinier (garis Ibu). Di Bali apabila kawin 

mengikuti sistem patrilinier (garis Ibu) disebut kawin nyeburin atau nyentana yaitu 

mengikuti wanita karena wanita nantinya sebagai Kepala Keluarga.Upacara 

Pernikahan ini dapat dilakukan di halaman Merajan/Sanggah Kemulan ( Tempat Suci 

Keluarga) dengan tata upacara yaitu kedua mempelai mengelilingi Sanggah Kemulan 
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( Tempat Suci Keluarga ) sampai tiga kali dan dalam perjalanan mempelai perempuan 

membawa sok pedagangan ( keranjang tempat dagangan) yang laki memikul tegen-

tegenan(barang-barang yang dipikul) dan setiap kali melewati “Kala 

Sepetan”(upakara sesajen yang ditaruh di tanah) kedua mempelai menyentuhkan 

kakinya pada serabut kelapa belah tiga.Setelah tiga kali berkeliling, lalu berhenti 

kemudian mempelai laki berbelanja sedangkan mempelai perempuan menjual segala 

isinya yang ada pada sok pedagangan (keranjang tempat dagangan), dilanjutkan 

dengan merobek tikeh dadakan (tikar yang ditaruh di atas tanah), menanam pohon 

kunir, pohon keladi (pohon talas) serta pohon endong dibelakang sanggar 

pesaksi/sanggar Kemulan (Tempat Suci Keluarga) dan diakhiri dengan melewati 

“Pepegatan” ( Sarana Pemutusan ) yang biasanya digunakan benang didorong dengan 

kaki kedua mempelai sampai benang tersebut putus. 

 Di dalam menyelenggarakan segala usaha serta kegiatan- kegiatan spiritual tersebut 

masih ada lagi kegiatan dalam bentuk yang lebih nyata demi kemajuan dan kebahagiaan hidup 

si anak di dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain- lain guna persiapan menempuh 

kehidupan bermasyarakat. Juga usaha di dalam memberikan pertolongan dan menghormati 

sesama manusia mulai dari tata cara menerima tamu (athiti krama), memberikan pertolongan 

kepada sesama yang sedang menderita (Maitri) yang diselenggarakan dengan tulus ikhlas 

adalah termasuk Manusa Yadnya. 

5. Bhuta Yadnya, Adalah suatu korban suci/ pengorbanan suci kepada sarwa bhuta yaitu 

makhluk- makhluk rendahan, baik yang terlihat (sekala) ataupun yang tak terlihat 

(niskala), hewan (binatang), tumbuh- tumbuhan, dan berbagai jenis makhluk lain yang 

merupakan ciptaan Sang Hyang Widhi Wasa. Adapun pelaksanaan upacara Bhuta Yadnya 

ini dapat berupa: Upacara Yadnya (korban suci) yang ditujukan kepada makhluk yang 
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kelihatan/ alam semesta, yang disebut dengan istilah Mecaru atau Tawur Agung, dengan 

tujuan untuk menjaga keseimbangan, kelestarian antara jagat raya ini dengan diri kita yaitu 

keseimbangan antara makrokosmos dengan mikrokosmos.Upacara adalah lapisan paling 

luar dari Agama, karena upacara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu 

kesatauan agama secara utuh. Secara etimologi kata upacara berasal dari kata Sansekerta 

yaitu “Upa” (dekat) dan “Cara” (jalan). Jadi Upacara berarti jalan untuk mendekatkan diri 

/ jalan untuk melaksanakan upacara dalam upaya untuk menghubungkan diri dengan 

Hyang Widhi / Tuhan Yang Maha Esa, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atas 

dasar ketulus ikhlasan. Tiga aspek yang menjadi dasar pelaksanaan upacara yaitu 3 

kerangka Dasar Agama Hindu adalah, Tattwa (Filsafat), Susila (Etika), Upakara 

(Upacara). Upacara Yadnya merupakan koraban suci yang tulus iklas serta langkah yang 

diyakini sebagai kegiatan beragama Hindu yang amat penting. Yadnya juga merupakan 

perputaran kehidupan yang dalam Bhagawad-Gita disebutkan Cakra Yadnya. Apa bila 

cakra Yadnya ini tidak berpur maka kehidupan ini akan mengalami kehancuran. 

Adapun bagian-bagian dari Yadnya yaitu: Dewa Yadnya yaitu: Bhuta Yadnya, Rsi 

Yadnya, Pitra Yadnya, dan Manusa Yadnya. Dimasing-masing Yadnya yang diselenggarakan 

sudah barang tentu upakara atau bantennya berbeda-beda sesuai dengan Yadnya yang 

diseleggarakan. 

Upakara adalah sarana atau alat (komponen) upacara, berupa sesajen atau banten yang 

dipergunakan dalam pelaksanaan suatu upacara. Perlengkapan upakara pada umumnya lebih 

banyak berbentuk material. Makin banyak upakara serta banten yang terdapat di dalam suatu 

upacara, maka lama pelaksanaannya. 

Upacara Metatah, merupakan upacāra Śarīra Saṁskara, yakni menyucikan diri pribadi 

seseorang, guna dapat lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang 
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Widhi, para dewata dan leluhur. Adapun dasar yang melatar belakangi manusia bhakti dan 

mendekatkan diri kehadapan Tuhannya ada disebutkan pada kitab-kitab suci. 

Saha yajnah prajah srstva 

Puruvaca prajapatih, 

Anena prasavisyadhyam 

Esa vo stv ista kma dhuk.   (Bhagavadgita III.10) 

Artinya:Sesungguhnya sejak dahulu dikatakan, Tuhan setelah menciptakan manusia 

melalui Yadnya, berkata; dengan (cara) ini engkau akan berkembang, sebagimana sapi perah 

yang memenuhi keinginanmu (sendiri). 

Devan bhavayatanena 

Te deva bhavayantu vah 

Parasparam bhavayantah 

Sreyah param avapsyatha. (Bhagavadgita III.11) 

Artinya:Adanya para Dewa adalah karena ini, semoga mereka menjadikan engkau 

demikian, dengan saling member engkau akan memperoleh kebajikan paling utama. 

Abdir gatrani suddhyanti 

Manah satyena suddhyanti, 

Vidyatapobhyam bhutatma 

Buddhir jnanena suddhyanti. (Menawa Dharmasastra Bab V.109) 

Artinya:Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa 

manusia dengan pelajaran suci dan tapa bratha, kecerdasan dengan pengetahuan benar. 
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Berdasarkan pengertian upacāra Mapandes  merupakan upacāra yang sangat penting 

bagi kehidupan umat Hindu, yaknimengentaskan segala jenis kekotoran dalam diri pribadi, 

melenyapkan sifat-sifat angkara murka, Sadripu (enam musuh dalam diri pribadi manusia) dan 

sifat-sifat keraksasaan atau Asuri-Sampad lainnya. 

Yajña adalah pengorbanan suci yang dilandasi hati yang tulus ikhlas dengan tidak 

mengikat diri pada hasilnya. Bentuknya beraneka ragam baik yang bersifat jasmaniah-material 

maupun rohaniah-spritual. Ketentuan tentang yajña dan samskara diatur dalam kitab-kitab 

Veda, Brahmana, Upanisad, Kalpasutra, Bhagawad Gita, Sarasamuccaya. 

Dalam setiap yajña/upacara, pemujaan ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widhi 

(Tuhan). Dalam upacara potong gigi, pemujaan di tujukan kepada Sang Hyang Semara Ratih 

(Dewa Kama, sebagai lambang cinta kasih ataupun keindahan). upacara ini bertujuan untuk 

mengurangi “Sad Ripu“ dari seseorang dan sebagai simbulnya akan dipotong 4 buah gigi seri 

atas dan 2 buah taring atas (semuanya berjumlah 6 buah). 

Upacara potong gigi boleh dilakukan terhadap anak laki-laki yang sudah berumur 16 

tahun keatas dan anak perempuan yang sudah datang bulan. Secara rohaniah, pemotongan 

keenam buah gigi tersebut merupakan simbol untuk mengurangi apa yang disebut Sadripu. 

Menurut kepercayaan Agama Hindu, manusia digerakkan oleh tiga guna yang disebut Tri Guna 

Sakti, yaitu : 1) Guna Satwam, yang menimbulkan gerak yang tenang, menjurus kearah 

kebaikan, kejujuran, kebijaksanaan dan kemuliaan, 2) Guna Rajas, Menimbulkan gerak yang 

dinamis, bernafsu, ingin menonjol, dikagumi ataupun hebat, 3) Guna Tamas, menimbulkan 

sifat yang pasif, malas, enggan untuk melakukan sesuatu tetapi ingin memperoleh hasil yang 

memuaskan. 

Dari Guna Rajas dan Tamas menyebabkan timbulnya enam sifat yang dianggap kurang 

baik yang disebut Sadripu, yaitu : 1) Kama (keinginan), 2) Krodha (kemarahan), 3) Lobha 
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(ketamakan), 4) Moha (kebingungan), 5) Mada (kemabukan, congkak, angkuh/lengah) dan 6) 

Matsarya (iri hati). (Mas Putra. 1987 : 51) 

Upacara potong gigi adalah sebagai simbol untuk mengurangi sadripu yaitu enam 

musuh yang bersemayam dalam diri manusia, yaitu Kāma (keinginan untuk mengumbar nafsu), 

Lobha (tamak atau rakus), Krodha (marah dan dendam), Mada (mabuk) Moha (Bingung) dan 

Matsarya (iri hati), juga bertujuan untuk memelihara serta membersihkan lahir batin manusia. 

Disamping makna upacara potong gigi sebagaimana telah diuraikan diatas, dikalangan 

umat Hindu, upacara potong gigi tersebut dilaksanakan terhadap orang dewasa dan juga orang 

yang sudah meninggal yang belum melaksanakan upacara mepandes. Hal ini didasarkan pada 

keyakinan umat Hindu bahwa orang yang belum melangsungkan upacara potong gigi atau 

mepandes akan mendapat siksaan di neraka. Karena itu bila sudah meningkat remaja orang tua 

si anak akan berusaha agar anaknya sudah melangsungkan upacara mepandes tersebut. Bahkan 

banyak juga umat yang berusaha  agar putra-putrinya sudah potong gigi sebelum anaknya 

memasuki jenjang perkawinan. Hal ini bermakna sebagai pendidikan bahwa bila belum dewasa 

atau belum mampu meguasai sadripu janganlah membangun rumah tangga terlebih dahulu. 

Berumah tangga tanpa kedewasaan akan menjadikan rumah tangga itu sebagai wadah 

penderitaan.  

Kewajiban untuk melangsungkan upacara potong gigi ini tercantum dalam lontar Ātma 

Prasangsa. Dalam lontar tersebut dinyatakan bahwa bila orang meninggal namun belum 

diupacarai potong gigi maka setelah di alam Sūrya rohnya akan ditugaskan menggigit bambu 

petung, di Bali disebut “pedangalan tiying petung” sebagai lambang hukuman di neraka karena 

semasa hidupnya belum mampu menghilangkan keserakahan atau sadripunya. (dalam Wiana, 

2002 : 286). 
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Bunyi lontar tersebut diataslah yang menyebabkan orang yang meninggal diupacarai 

potong gigi bila waktu hidupnya belum sempat diupacarai potong gigi. Sesungguhnya 

memaknai bunyi Lontar Ātma Prasangsa itu tidak sebatas dengan upacara semata, maksud 

lontar tersebut mendidik umat agar sebelum ia meninggal berusaha berbuat baik 

menghilangkan keserakahan, yang menjadi tujuan utama dari upacara potong gigi. Demikian 

dalam sesungguhnya makna dari tradisi beragama Hindu tersebut yang dituangkan dalam 

bentuk ritual. Tradisi ritual sebenarnya mengandung makna untuk memotivasi setiap orang 

atau keluarga agar berusaha terlebih dahulu mendewasakan putra-putrinya. Salah satu cara 

mendewasakan putra-putrinya adalah dengan dorongan ritual keagamaan yang sakral. Upaya 

sekala dengan mendewasakan anak-anak dan upaya niskala dengan upacara potong gigi dan 

keduanya harus dilakukan secara sinergis. Seandainya belum sempat dilakukan karena keburu 

meninggal maka saat itupun dapat dilakukan secara simbolis, sebagai wujud doa dan puja 

mantra sebagai upaya kita yang masih hidup. 

Makna yang dikandung dalam upaca mapandes ini adalah: Sebagai simbolis 

meningkatnya seorang anak menjadi dewasa, yakni manusia yang telah mendapatkan 

pencerahan, sesuai dengan makna kata dewasa, dari kata devaṣya yang artinya milik dewa atau 

dewata. Seorang telah dewasa mengandung makna telah memiliki sifat dewata (Daivi sampad) 

seperti diamanatkan dalam kitab suci Bhagavadgita.Memenuhi kewajiban orang tua, ibu-bapa, 

karena telah memperoleh kesempatan untuk beryajna, menumbuh-kembangkan keperibadian 

seorang anak, sehingga anak tersebut mencapai kedewasaan, mengetahui makna dan hakekat 

penjelmaan sebagai umat manusia. 

Secara spiritual, seseorang yang telah disucikan akan lebih mudah menghubungkan diri 

dengan Sang Hyang Widhi, para dewata dan leluhur, kelak bila yang bersangkutan meninggal 

dunia, Atma yang bersangkutan akan bertemu dengan leluhurnya di alam Piṭṛa (Pitraloka).      

BAB  II    

http://dektenee.blogspot.com/2010/11/keberadaan-tuhan-dalam-hindu.html
http://dektenee.blogspot.com/2010/11/keberadaan-tuhan-dalam-hindu.html
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UPACARA MEPANDES 

 

Adapun sastra suci yang melandasi pelaksanaan upacara mepandes antara lain 

disebutkan dalam: 

a.       Lontar Kalapati 

b.      Lontar Kala Tattwa 

c.       Lontar Smaradhana 

Dalam Lontar  kalapati disebutkan bahwa potong gigi sebagai tanda perubahan status 

seseorang menjadi manusia sejati yaitu manusia yang berbudi dan suci sehingga kelak di 

kemudian hari bila meniggal dunia sang roh dapat bertemu dengan para leluhur di sorga Loka. 

Lontar Kala tattwa menyebutkan bahwa Bathara Kala sebagai putra Dewa Siwa dengan Dewi 

Uma tidak bisa bertemu dengan ayahnya di sorga sebelum taringnya dipotong. Oleh karena itu, 

manusia hendaknya menuruti jejak Bathara kala agar rohnya dapat bertemu dengan roh leluhur 

di sorga.dalam lontar Semaradhana disebutkan bahwa Bethara Gana sebagai putra Dewa Siwa 

yang lain dapat mengalahkan raksasa NIlarudraka yang menyerang sorgaloka dengan 

menggunakan potongan taringnya. 

Kata Mesangih adalah bahasa Bali biasa dan Bali halusnya disebut Mepandes. 

Upacara potong gigi merupakan merupakan salah satu bagian dari upacara Manusa-Yadnya 

yang patut untuk dilaksanakan oleh umat Hindu. Upacara ini bermakna menghilangkan kotoran 

diri (nyupat) sehingga menemukan hakekat manusia sejati dan terlepas dari belenggu 

kegelapan dari pengaruh Sad Ripu dalam diri manusia.Lontar Atmaprasangsa menyebutkan 

bahwa, apabila tidak melakukan upacara potong gigi maka ronya akan mendapat hukuman dari 

betara Yamadipati di dalam neraka (Kawah Candragomuka ) yaitu mengigit pangkal bambu 

petung. Terlaksananya upacara ini merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya, sehingga 
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anaknya menjadi manusia sejati yang di sebut dengan Dharmaning Darma-

Rena Ring Putra. Maka itulah orang tua di kalangan umat Hindu berusaha semasa hidupnya 

menunaikan kewajiban terhadap anaknya dengan melaksanakan upacara potong gigi. Guna 

membalas jasa Orang tuanya maka anak berkewajiban upacara Pitra Yadnya atau Ngaben saat 

orang tuanya meninggal dunia. Berbakti kepada orang tuanya sesuai ajara Putra Sesana. 

Upacara Potong Gigi mengandung arti pembersihan sifat buruk yang ada pada diri 

manusia. Potong gigi dalam bahasa Bali Mepandes bisa juga disebut Matatah atau Mesanggih, 

dimana 6 buah taring yang ada di deretan gigi atas dikikir atau ratakan, upacara ini merupakan 

satu kewajiban, adat istiadat dan kebudayaan yang masih terus dilakukan oleh umat Hindu di 

Bali secara turun temurun sampai saat ini. 

Upacara ini dianggap sakral dan diperuntukan bagi anak-anak yang mulai beranjak 

dewasa, dimana bagi anak perempuan yang telah datang bulan atau mensturasi, sedangkan bagi 

anak laki laki telah memasuki masa akil baliq atau suaranya telah berubah, dengan upacara ini 

juga anak anak dihantarkan ke suatu kehidupan yang mendewasakan diri mereka yang di sebut 

juga niskala. 

Penggalian fosil – fosil manusia purba yang diketemukan di Gilimanuk yang 

diperkirakan berumur sekitar 2000 tahun yang lalu, menunjukkan sudah dikenalnya sistem 

penguburan mayat yang terlipat dan pada gigi – gigi mereka menunjukkan tanda – tanda yang 

telah diasah. Dengan demikian maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa upacara potong 

gigi sudah di kenal di pulau Bali ini sejak 2000 tahun yang lalu.  

Menurut G.A Wilken seorang sarjana barat (dalam Cudamani : 5) menyebutkan bahwa 

pada bangsa- bangsa prasejarah seperti di daerah kepulauan Polinesia, Asia Tengah dan Asia 

Tenggara terdapat suatu kepercayaan pentingnya memotong bagian-bagian tertentu dari tubuh 

seperti rambut, gigi, melobangi telinga, mencacah kulit, sebagai upacara korban kepada nenek 
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moyang, yang sampai sekarang dianggap sebagai syarat agama. 

Demikian pula upacara-upacara yang sudah menjadi tradisi agama Hindu di Bali, yaitu 

antara lain upacara potong rambut, pada waktu umur tiga bulan, dianggap sebagai upacara 

penyucian, melenyapkan mala (kekotoran) dari rambut yang di bawa sejak lahir, disertai 

dengan upacara melobangi daun telinga. Disamping itu juga upacara tiga bulan adalah upacara 

perubahan status yaitu pada saat si bayi diberi nama secara resmi, berkenalan dengan alam 

sekitarnya. 

Jadi potong rambut dan melobangi daun telinga ini, menurut G.A.Wilken (dalam 

Cudamani : 6), dianggap sebagai korban kepada roh nenek moyang bagi orang primitif, kini 

mempunyai arti perubahan status dan penyucian dalam agama Hindu. Demikian pula dengan 

upacara potong gigi merupakan suatu upacara yang bersifat adat agama, karena ditunjuk dan 

ditunjang oleh mithology- mithology keagamaan sehingga upacara ini menjadi bernilai sakral 

dan suci. 

Dalam lontar bernama Puja Kalapati yang mengandung makna penyucian seorang anak 

saat akil balig menujuke alam dewasa, sehingga dapat memahami hakekat penjelmaannya 

sebagai manusia. Berdasarkan keterangan dalam lontar Pujakalapati dan juga Ātmaprasangsa, 

maka upacāra Mapandes mengandung tujuan, sebagai berikut: 

1. Melenyapkan kotoran dan cemar pada diri pribadi seorang anak yang menuju tingkat 

kedewasaan. Kotoran dan cemar tersebut berupa sifat negatif yang digambarkan sebagai 

sifat Bhūta, Kāla, Pisaca, Raksasa dan Sadripu(enam musuh dalam diri manusia). Sad ripu 

meliputi Kama (hawa nafsu), Loba (rakus), Krodha (marah), Mada (mabuk), Moha 

(bingung), dan Matsarya (iri hati). Maka kewajiban setiap orang tua untuk menasehati 

anak-anaknya serta memohon kepada Sang Hyang Widhi Wasa agar terhindar dari 

pengaruh sad ripu. Makna yang tersirat dari mitologi Kala Pati, kala Tattwa, dan 
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Semaradhana.Dalam pergaulan muda- mudi pun diatur agar tidak melewati batas 

kesusilaan seperti yang tersirat dari lontar Semaradhana. 

2. Dengan kesucian diri, seseorang dapat lebih mendekatkan dirinya dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, para dewata dan leluhur. Singkatnya seseorang akan dapat meningkatkan 

Śraddhā dan Bhakti kepada-Nya. 

3. Menghindarkan diri dari kepapaan, berupa hukuman neraka dikemudian hari bila mampu 

meningkatkan kesucian pribadi. 

4. Merupakan kewajiban orang tua (ibu-bapa) yang telah mendapat kesempatan dan 

kepercayaan untuk menumbuh-kembangkan kepribadian seorang anak. Kewajiban ini 

merupakan Yajña dalam pengertian yang luas menanamkan pendidikan budhi pekerti, 

menanamkan nilai-nilai moralitas agama sehingga seseorang anak benar-benar menjadi 

seorang anak yang suputra/ baik. 

Dalam lontar Pujakalapati dinyatakan, seseorang yang tidak melakukan upacāra 

Mapandes, tidak akan dapat bertemu dengan roh leluhurnya yang telah suci, demikian pula 

dalam Ātmaprasangsa dinyatakan roh mereka yang tidak melaksanakan upacāra potong gigi 

mendapat hukuman dari dewa Yāma (Yāmādhipati) berupa tugas untuk menggigit pangkal 

bambu petung yang keras di alam neraka (Tambragomuka), dan bila kita hubungkan dengan 

kitab Kālatattwa, Bhatāra Kāla tidak dapat menghadap dewa bila belum keempat gigi seri dan 

2 taring rahang bagian atasnya belum dipanggur. Demikian pula dalam kitab Smaradahana, 

putra Sang Hyang Śiva, yakni Bhatāra Gaṇa, Gaṇeśa atau Gaṇapati belum mampu 

mengalahkan musuhnya raksasa Nilarudraka, sebelum salah satu taringnya patah. 

Demikian pula upacara-upacara yang sudah merupakan adat agama Hindu di pulau Bali 

antara lain ialah: upacara potong rambut pada waktu berumur tiga bulan dianggap sebagai 

upacara penyucian, melenyapkan mala (kekotoran) dari rambut yang dibawa sejak lahir, 

disertai dengan upacara metusuk kuping yaitu melobangi daun telinga. Disamping itu upacara 
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tiga bulan ini adalah upacara prubahan status di mana si bayi mengambil nama (diberi nama 

secara resmi), berkenalan dengan alam sekitarnya, mempermaklumkan ke Bale Agung dan 

permakluman Kepala Desa Adat sebagi warga desa yang baru. Dibawah ini kita akan bahas 

satu persatu aspek-aspek potong gigi ini dengan memakai latar belakang  petikan cerita-cerita. 

Dalam lontar Tutur Sanghyang Yama ada disebutkan sebagai berikut: 

…..mwah yan amandesi wwang durung ang raja, pada tan kawenang, amalat rare 

ngaranya, tunggal alanya ring wwang angrabyaning wwang durung angraja, tan sukrama 

kna ring jagat megawe sanggar negaranira Çri Aji. 

Artinya : lagi jika memotong gigi orang yang belum kotor kain, sama sekali tidak 

dibenarkan, memperkosa bayi (anak-anak) namanya, sama buruknya dengan orang yang 

mengawini orang yang belum kotor kain (belum dewasa) tidak patut hal itu dilakukan di dunia 

akan mengakibatkan rusaknya negara sang raja. 

Dengan demikian seseorang baru boleh melaksanakan upacara Potong Gigi setelah 

mereka naik dewasa  dalam arti sudah pernah kotor kain. Setiap masyarakat mempunyai sistem 

nilai dan sistem norma yang berbeda-beda satu sama lain. Akan tetapi ada kesamaan diantara 

semua masyarakat tersebut, yaitu setiap masyarakat mempunyai kewajiban untuk mendidik 

setiap warganya termasuk anak-anak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap 

buruk, dan hal ini perlu untuk disosialisasikan sejak dini. 

Upacara-upacara “sarira samskara” sangat bermanfaat bagi pendidikan anak, terutama 

pendidikan moral dan budhi pekerti. Di dalam Gautama Dharma Sūtra,VII.24 dinyatakan 

bahwa upacara-upacara ( samskara ) itu bertujuan untuk memperoleh delapan sifat baik untuk 

kemuliaan jiwa, yaitu : Kasih sayang dan kemurnian hati, Kedamaian dan kesabaran, Tanpa 

kekerasan dan bebas dari iri hati, Kebenaran dan kesucian, Ketenangan, Kegiatan yang benar 

atau perilaku yang baik, Bebas dari dorongan nafsu, Bebas dari loba dan tamak. 
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Dari penjelasan diatas, Sarira Samskara sangat penting dan mutlak dilakukan oleh 

umat Hindu sehingga pendidikan moral dan etika sesungguhnya merupakan pancaran dari 

perilaku keagamaan seseorang. Seseorang berperilaku baik, sangat didorong ( termotivasi ) 

oleh ajaran agama yang dianutnya. Jika agama tidak menjadi faktor motivasi atau landasan 

berperilaku yang baik maka perilaku etika yang dilakukan seseorang adalah etika semu. 

Sesungguhnya pendidikan sangat  menentukan   seseorang  untuk menjadi manusia 

yang bemoral baik ( kuladharma ),  oleh  karena  itu  yang  perlu   ditekankan   pada  pendidikan  

agama  adalah  perubahan  ( transformasi ). Perilaku dari yang tidak baik menjadi baik. 

Dari paparan diatas, menegaskan bahwa upacara penting dilakukan sebagai upaya 

untuk memperbaiki diri menuju pada kehidupan yang ideal, dimana kitab Sarasamuccaya,4 

telah memberikan semangat untuk memulai memperbaiki diri : “menjelma menjadi manusia 

adalah sungguh-sungguh utama, sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari 

keadaan sengsara ( lahir dan mati berulang-ulang)  dengan jalan berbuat baik, demikianlah 

keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. 

Adanya tindak lanjut pasca upacara potong gigi memang sangat penting dilakukan 

mengingat kondisi dewasa ini dimana dunia diwarnai oleh berbagai peristiwa-peristiwa yang 

sangat menyimpang dari norma-norma yang berlaku, sehingga dapat dengan mudah 

mengarahkan seseorang untuk bertindak melanggar norma-norma yang ada. Untuk itu 

keluarga menjadi ujung tombak dalam hal ini, yaitu dengan membentuk moral anak kearah 

yang baik dengan menanamkan ajaran-ajaran kebenaran dan susila yang baik serta 

menciptakan kasih sayang dalam keluarga, dan masyarakat agar makna yang terkandung 

dalam ritual potong gigi tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehingga 

apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan upacara tersebut dapat terwujud, yaitu bertujuan 

menyucikan manusia agar ia semakin menjadi manusia yang lebih memiliki sifat-sifat 

kemanusiaan sehingga dapat menjadi putra yang Sadhu Gunawan (putra suputra ) sesuai 
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harapan keluarga, masyarakat dan agama. 

Lontar  Kalla Tattwa disebutkan namanya karena isi dari lontar tersebut menceritakan 

tentang kelahiran Bhatara Kalla yang tentunya juga  terkandung ajaran-ajaran agama Hindu itu 

sendiri. Adapun penjabaran konsep ajaran agama Hindu dalam Lontar Kalla Tattwa yaitu 

sebagai berikut: 

Dalam lontar ini pertama dikisahkan dari awal kelahiran Bhatar Kalla dimana 

kelahirannya tanpa kehendak  Bhatara Siwa  dan istrinya yaitu Bhatari Giriputri. Akibat nafsu 

yang besar terhadap istrinya di tengah samudra sehingga terlahir Bhatara Kalla yang bermuka 

seram dann menakutkan, putra Bhatara Siwa ini memiliki kekuatan yang maha dhasyat yang 

dapat mengalahkan semua Dewa di Sorga. Dengan kekuatannya itu Bhatara Kalla mencari 

ayahnya di Sorga dengan menggalahkan para dewa sehingga akhirnya bertemu dengan ayahnya 

yaitu bhatara Siwa. 

Dengan bertemunya Bhatara Siwa maka disana Bhatara Siwa berkata bahwa untuk 

mengetahui ayahmu yang sebenarnya hendaknya kau terlebih dahulu mematahkan taring 

kananmu. Maka Bhatara Kalla langsung mematahkan taringnya yang menyeramkan dengan itu 

Bhatara Siwa mengatakan bahwa akulah ayahmu. Dengan itu Bhatara Siwa 

menganugrahkan  atas mengakhiri dan menghidupkan semua mahkluk, engkau masuk kedesa 

pakraman, tinggal di pura dalem yang menguasasi serta memangsa manusia yang 

tidur  menjelang sore atau terjaga tidak tepat pada waktunya, bayi yang menangis di malam 

hari, yang mengeluarkan kata-kata sombong dan menantang maut, orang yang melakukan 

kejahatan maka dengan demikian kau boleh memangsanya dan menciptakan penyakit, hama 

yang sulit diobati. 

Dalam konsep cerita kelahiran  Bhatara Kalla ini meberikan suatu ajaran agama Hindu 

yang sekarang kita kenal dengan Potong Gigi atau MEPANDES. Konsep ini adalah suatu 



18 

 

ajaran simbolis yang maksudnya adalah sebelum bisa bertemu dengan siwa atau Tuhan itu 

sendiri yang dalam kehidupan sekarang adalah keabadian dan kebahagiaan tentu sebelumnya 

membersihkan diri, mensucikan diri dari segala Mla Leteh Ring Angga Sarira yaitu kotoran 

yang berada dalam badan kita agar bisa bertemu dan menyatukan pikiran serta jiwa kepada 

Siwa itu sendiri atau Tuhan guna mendapatkan kebahagiaan di dunia dan diakhirat atau disebut 

Moksartam Jagad Hita Ya Ca Iti Dharma. Membersihkan diri dalam artian ini adalah dapat 

mengontrol hawa nafsu dan keinginan terutama Sad Ripu yang ada dalam diri manusia, dengan 

pikiran terfokuskan pada suatu realitas suci Tuhan maka kehidupan akan berbahagia dan 

sejahtera jauh dari penderitaan dimana dalam lontar ini juga dikatakan bagi orang yang 

melalaikan ajaran suci Tuhan, berbohong, yang malas dan perbuatan jahat lainya akan dimakan 

oleh Kalla dan terkena penyakit. Inilah suatu konsep bahwa Tuhan telah memberikan 

kebahagiaan bagi manusia yang taat kepada-Nya. 

Pemandes adalah suatu yadnya yang dilakukan oleh umat Hindu yang berada di Bali 

sebagai suatu simbolis pemotongan ahamkara yang buruk, Sad Ripu dan leteh-leteh lainnya 

agar bisa melaksanakan kewajiban dan menuju Tuhan itu sendiri. Kita hendaknya mampu 

memaknai upacara Mepandes bukan hanya sekedar upacara Potong Gigi semata melainkan 

bagaimana kita seterusnya bisa menjaga kesucian diri, menjauhkan diri dari perbuatan 

melanggar Dharma, berdosa dan lain sebagainya yang bisa membawa diri kita dalam 

kehancuran dan neraka yang menyakitkan. Tentu bila kita tidak mampu memaknai upacara 

tersebut yang termasuk dalam Manusa Yadnya yaitu memanusiakan manusia dengan tujuan 

manusia itu meningkat Moral dan tingkahlakunya kedepan di keluarga dan dimasyarakat yang 

jauh dari perbuatan perbuatan dosa yaitu tahu bahwa tidak dengan mepandes saja kita langsug 

berpikiran jernih dan berbuat jauh dari dosa melainkan bagaiman kita menghargai kebenaran, 

belajar bersikap baik, jauh dari amoral dan perbuatan dosa lainnya. Walaupun 100 kali 

mepandes tetapi belum mampu atau tidak mau memaknai dari upacara mepandes itu sama 
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halnya tidak berguna dan akan terus dalam kebinggungan dan kesengsaraan bukan 

kebahagiaan. 

Dalam lontar ini terdapat ajaran Yadnya yang kita kenal dengan Panca Yadnya. Yadnya 

merupakan implementasi ajaran teori dari sastra itu sendiri, pengorbanan tanpa pambrih. Ini 

adalah usaha untuk meningkatkan kualitas diri sejati menuju kesempurnaan, yadnya adalah 

usaha untuk mengabdi kepada yang memberi Hidup baik itu Tuhan, leluhur, keluarga, orang 

suci dan alam semsta ini. Dengan itu Panca Yadnya itu dibagai penjadi Dewa Yadnya itu 

upacara ditunjukkan kepada para Dewa atau Tuhan itu sendiri yang dalam kaitannya yaitu 

Dewa Rna atau Hutang Hidup kepada para Dewa atau Tuhan. Dewa Yadnya adalah korban 

suci kepada para dewa sebagai bentuk terimaksih atas perlindungan dan penghidupan yang 

diberikan kepada semua manusia. Yang kedua adalah Rsi Yadnya yaitu upacara suci yang 

ditunjukkan kepada para orang suci yang telah melaksanakan upacara yadnya, baik itu disebut 

pemangku, pedanda atau para pemuput upacara yadnya, memberikan penghargaan dan 

pengabdian kepada orang-orang suci seperti Rsi, guru dan yang telah berjasa menyebarkan 

agama Hindu untuk kehidupan manusia. Upacara Rsi  yadnya ini merupakan implementasi dari 

Rsi Rna yaitu utang kepada para Rsi, karena yang kita ketahui dari sebelum kita lahir kita telah 

dituntun oleh yadnya atau bantuan orang suci baik dari dalam kandungan maupun sampai mati 

kita dilayani oleh orang suci dalam mengantarkan dan menyelesaikan upacara yadnya sebagai 

bentuk pengorbanan tanpa pambrih kepada Tuhan. 

Yang ketiga adalah Manusa Yadnya. Manusa yadnya adalah korban suci yang 

ditunjukkan kepada manusia dengan tujuan peningkatan kualitas dan kehidupan manusia itu 

sendiri. Manusia mempunyai tanggung jawab dan menjadi utang guna melaksanakan Yadnya 

kepada sesama sebagai bagian dari konsep Tat Wam Asi adalah peduli dengan keberadaan 

sesama yang dalam hal ini keluarga kita. Peduli dalam hal ini memanusiakan manusia salah 

satu contohnya dalam lontar kalla Tattwa adalah potong Giri atau mepandes. Dimana kita 
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peduli agar keluarga kita jauh dari dosa dan penderitaan maka kita wajib memberikan suatu 

upacara tersebut. Selain dari itu juga ada upacara ngotonin sampai pawiwahan itu tujuannya 

adalah mengarahkan manusia kejalan yang benar dengan jalan yadnya yaitu Manusa Yadnya. 

Yang keempat adalah Pitra Yadnya yaitu upacara suci yang ditunjukkan kepada para 

leluhur sebagai bentuk bhakti dan terimakasih kepada leluhur yang telah melahirkan dan 

memberikan jalan untuk hidup dan menikmati karma serta membuat karma yang baru. Upacara 

pitra yadnya di Bali adalah bentuk Ngaben dimana kita wajib mengantarkan leluhur kepada 

tempat yang layak dan damai di alam baka dalam bentuk yadnya atau doa suci kepada Tuhan 

agar bekenan memberikan tempat kepada leluhur yang diabenkan. Hal ini adalah bagian dari 

konsep Pitra Rna yaitu  utang kepada para leluhur. Selain dari itu bentuk bhakti kepda leluhur 

adalah dengan meneruskan keturunanya guna menyambung kehidupan manusia. 

Yang kelima adalah Bhuta Yadnya. Dmana Bhuta yadnya ini adalah korban suci yang 

ditunjukkan kepada para Bhuta Kalla atau kekuatan alam semesta yang telah menerima kita 

hidup dan berkembang dialam semesta ini. Maka kita wajib menghaturkan terima kasih 

kepadanya agar selanjutnya kita terus bisa hidup berdampingan tanpa halangan. Konsep 

yadnya ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga lingkungan dan keasriannya agar manusia 

bisa hidup sejahtera. Pemahaman seperti ini perlu ditanamkan oleh semua manusia agar 

manusia tidak sewena-wena menebang hutan dan mencemari lingkungan sebab menghargai 

lingkungan adalah juga menghargai diri sendiri, karena alam dan diri sendiri adalah satu bagian 

yang tidak bisa terlepas yaitu konsep Bhwana agung dan bhwana alit. Konsep menjaga 

lingkugan adalah bagian dari ajaran Tri Hita Karana guna menyetabilkan alam semsta. Bentuk 

upacara ini seperti mecaru baik besar atau kecil. Tidak hanya itu saja yang terdapat dalam lontar 

kalla tattwa mengenai yadnya tetapi juga terdapat Aswaweda yadnya yaitu melantunkan aksara 

suci dalam weda dan siwa yadnya yaitu pemujaan terhadap Dewa siwa secara utuh dan penuh 

dengan keheningan. 
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Konsep leluhur dalam lontar ini terdapat pada upacara Pitra Yadnya dimana bentuk 

bhakti leluhur yaitu dalam bentuk Rong tiga yang kita kenal sebagai kemulan. Kemulan atau 

kawitan adalah merupakan sumber atau asal manusia itu sendiri. manusia dalam bahasa 

Sanskerit telah menjadi bahasa bali halus umum disebut “Jatma” yang berasal dari akar kata 

Ja, yang artinya lahir, dan Atma berarti roh. berarti Jatma adalah roh yang lahir. dengan 

ungkapan ini dengan ungkapan ini sesunghnya manusia itu ada karena adanya atma yang lahir, 

dengan demikian atmalah yang menjadi sumber adanya manusia itu sesunguhnya. 

Sanggah kemulan terdiri dari dua buah kata yaitu: Sanggah dan kemulan. Sanggah 

adalah perubahan ucapan dari pada sanggar, arti sanggar menurut  pengertian lontar keagamaan 

di Bali adalah tempat pemujaan. Misalnya dalam lontar Sivagama disebutkan “Nista 

sapuluhing saduluk sanggar pratiwi wangun (Rontal Sivagama, lembar 326). Kemulan berasal 

dari kata “Mula” (sankrit) Yang berarti akar, umbi, permulaan, asal” 

Maka dengan konsep ini setiap orang harus memiliki sangah kemualan sebagai 

perwujudan Ilahi sebagai media untuk menghubungkan diri kepada Tuhan, para leluhur  yang 

utama yaitu Sang Hyang Tri Murti atau dengan leluhur keluarga kita yang mendahului 

meninggalkan kita. Bentuk kecil bahwa mengormati dan menstanakan leluhur utama kita atau 

Sang Hyang Tri Murti berarti sama halnya menghormati dan menstanakan leluhur keluarga 

kita yang sudah meninggal dahulu, dan itulah yang menjadi dasar Sanggah Kemuan menjadi 

prioritas dalam sanggah-sanggah karena meiliki multi fungsi. 

Leluhur nenek moyang kita terdahulu atau bapak, ibu kita adalah bagian dari leluhur 

utama kita, dengan memuja leluhur keluarga itu disamakan dengan memuja para Dewa, itu 

dapat diterima teapi bukan berarti memvonis bahwa Sangah kemulan itu hanya milik leluhur 

kita yang sudah meninggal. Dan kami juga berpendapat bahwa suatu keluarga yang baru 

menikah dapat diperbolehkan membuat sangah kemulan mengapa karena seperti yang kami 

jelaskan diatas dari beberapa lontar mengatakan bahwa didalam sangah kemulan yang berstana 
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adalah sang Hyang Tri Murti yang mana tidak pernah kosong selalu terisi oleh kekuasaannya. 

Jika ada yang mengatakan jika baru membangun sanggah kemulan bagaikan membangun 

rumah yang mana tidak ada yang menempati dan kosong maka harus diisi dengan jiwa 

seseorang, itu menurut kelompok kami belumlah benar karena jika dilihat dari konsep agama 

dan etimologi sangah kemulan tidak dikatakan ada kekosongan kemulan tetapi itu adalah media 

menghubungkan diri dengan para leluhur. Dan misalnya itu terus sebagai dilambangkan sebuah 

rumah maka setiap pengantin baru tidak boleh menyembah dan medoakan leluhurnya. tentu itu 

belumlah cocok dan masih dikatakan agama kaku. Sebaiknya sangah kemula itu kita 

lambangkan sebagai media menuju leluhur, para dewa, dan Tuhan Yang Maha Esa bukan 

sebagai rumah yang  harus ditempati agar tidak terjadi suatu pemahaman yang salah dan 

keyakinan yang menyimpang. 

Dalam lontar ini disebutkan ada Wresastra yang merupakan Mudra yang bisa membuat 

diri manusia terlepas dari penderitaan atau kemoksaan yang juga disebut Swalalita yang 

menjadi mantra yang amat suci. Ada dua puluh Wrasastra itu yaitu Na bertemu dengan Ya; Ca 

bertemu dengan Ja; ra bertemu dengan Pa; pa bertemu dengan Nga; Da bertemu dengan Ba; Ta 

bertemu dengan Ca; Sa bertemu dengan Na; Wa bertemu dengan La. 

Selain itu aksara untuk mencapai kemoksaan juga terdapat pada aksara Swalalita yang 

dinamakan pertemuan Dyatmika yang merupakan mantra kebajikan Dasabayu yang suarannya 

yaitu : Ih, A, Ka, Sa, Ma, Ra, La, Wa, Ta, Ung. Dan inilah dasaksara yaitu Sa, Ba, Ta, A, I, Na, 

Ma, si, Wa, Ya yang dibagi dan diringkas menjadi Sa, Ba, Ta, A, I.  adapun artinya yaitu: Sa 

kembali ke Ba. Ta kembale ke A, Ya kembali ke I. lalu menjadi Tri Aksara yang disebut A.U.M 

yang berbunyi Ang Uang Mang yang artinya tentang Bulan, Bintang dan matahari dan 

perwujudan api, air dan angin yang sering kita kenal Tri Murti Brahma Wisnu dan Siwa. Ang 

kedudukannya pada hati yang menjadi api Uang kedudukannya pada empedu menjadi air dan 
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mang kedudukannya ke windhu  yaitu kekosongan kembali keangkasa yang sebagia tempat 

keabadian. 

Ongakara atau Omkara adalah suatu mantra yang maha suci Om adalah atman dari 

semua mantra, mantra Om ini dapat membawa kita kedalam kesempurnaan dan air 

kebahagiaaan dan kesejahteraan maka hidupkan dan amalkan mantra dalam hati diri kita 

sedalam-dalamnya dan katakanlah selalu bila mengucapkan semua mantra suci weda.  Bila 

engkau bisa menyatukan om dengan diri sejati maka kebebasan dan pelepasan jiwa dari maya 

ini akan kita dapatkan dan menuju bersatu dengan Siwa atau tuhan. 

Dan ini adalah mantra untuk menjaga diri dari mala petaka yang ingin menimpa diri 

kita yaitu mantranta “Ong; mang, tang, nama swaha, ong; ang; tang; nama swaha. Ong; ung; 

tang; nama swaha”.  Inilah sanghyang Barunastra yang sangat sakti dan berguna karena sang 

berada di jantung, bang berada dihati, tang berada ungsilan, ang berada di empedu, iang berada 

dihati bersusun, nang berada diparu-paru, mang berada di usus besar, sing berada dilimpa, 

wang berada di eneban dan yang dibagain uujung jantung serta ong berada dipangkal jantung. 

Maka dengan ini hidupkan dan berikan kekuatan semua alat vital tubuh kita dengan mantra 

suci agar bisa menangkal semua kekuatan jahat yang halus atau kasar yang ingin menggangu 

kehidupan kita, terus lakukan setiap hari agar mantra ini bis amenjiwai dan hidup dalam 

darah  dan bersinar serta berkobar api sehingga bagi ornag yang ingin menyakiti akan merasa 

panas dan bisa terbakar oleh mantra suci tuhan ini. 

Jika penulis sudah memaparkan begitu panjang mengenai isi dan konsep-konsep  yang 

berada pada lontar Kalla Tattwa maka penulis dapat menggaris bawahi konsep yang utama 

dalam lontar Kalla Tattwa ini adalah tidak lain mengenai konsep kelepasan atau moksa itu 

sendiri. Sebenarnya inti dari pesan dalam lontar Kalla Tatwa ini adalah bagaimana kita dapat 

menyadari diri tentang realitas badan serta jiwa ini yang seharusnya dipersatukan dengan 

kekuatan Tuhan guna mencapai kemulyaan tertingi bersatu dengan Tuhan. Proses penyatuan 
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ini tidak semata terjadi begitu saja tanpa adanya suatu kemauan dan pemahaman tentang diri 

sendiri. 

Bila menkaji lebih mendalam isi lontar Kalla Tattwa ini sangatlah lengkap dimana 

manusia diajaran mengenai cara hidup menjadi orang yang mulya dan menjauhkan diri dari 

segala dosa yang dilakukan berdasarkan kebingungan atau kotoran pikiran. Dalam lontar ini 

diajarkan bahwa pertama sebelum menjalai hidup penuh kesucian hendaknya membersihan diri 

menjauhkan diri kita dari perbuatan malas, berbohong, Sad Ripu dan perbuatan kejahatan 

lainnya seperti yang dikatakan dalam konsep metatah atau mepandes dimana kurangi perlahan-

lahan sifat-sifat loba, dan nafsu berlebihan dalam diri untuk bisa memfokuskan diri pada suatu 

realitas Tuhan untuk mencapai keheningan, sebab bila kita masih kotor dan berbuat seenak  hati 

maka sangat susah menghubungkan diri kepada keheningan atau Tuhan itu, sangat susah 

berkonsentrasi pada kekosongan sebab Tuhan berada pada keheningan dan kekosongan. Maka 

umat Hindu di Bali melaksanakan potong gigi atau metatah agar kita belajar dan terbiasa hidup 

suci dan bersih jauh dari dosa setelah badan kita bersiah dan pikiran suci barulah melangkah 

pada hal yang lebih mulya yaitu melakukan yadnya seperti yang disebutkan di atas yaitu Panca 

yadnya. Sebab yadnya itu merupakan pengorbanan tanpa pambrih sebagai tulus bhakti kepada 

Tuhan, Rsi, leluhur kepada sesama dan lingkungan. 

Bentuk yadnya adalah implementasi ajaran Tri Hita Karana, tat Wam Asi, tri Rna 

maka  dengan itu kita bisa meningkatkan kualitas dan mulia. Setelah itu terlaksana barulah 

menghayati relaitas Tuhan yang muliah yaitu mantra-mantra suci. Perlu diketahui dengan 

sucinya diri sendiri kita bisa menemukan keheningan, mengobati yang sakit, berbhakti kepada 

leluhur serta sinar suci Tuhan. Dengan menstanakan mantra-mantra suci dalam hati terdalam 

hidup akan dituntun dan akan mencapai kemoksaan yang abadi. 

Jadi ajaran kemoksaan dalam Lontar Kalla Tattwa ini sudah jelas yaitu terdapat pada Yadnya. 

Yadnya menghantarkan pada kelepasan diri kita dari ikatan dunia dengan tuntunan mantra-
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mantra suci Tuhan. Hidup berdisiplin pada hal-hal yang baik, bersikap tidak melanggar ajaran 

suci Tuhan. Yang terutama adalah hidup disiplin diri, membersihan badan dan jiwa, melakukan 

Bhakti dengan yadnya, pengorbanan, pelayanan, melindungi alam dan menghormati leluhur 

serta sesama. Iniah bentuk implementasi untuk mencapai kelepasan dunia untuk mencapai 

Moksa yaitu bersatu dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa buka berada disisinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PERSIAPAN UPACARA MAPANDES 

 

Seluruh rangkain upacara yang diawali dengan persiapan, pelaksanaan dan diakhiri 

dengan pejaya-jaya sebagai penutup. Secara upacara di awali dari pembersihan diri anak  dari 

pengaruh negatif bhutakala selanjutnya dilakukan pengekeban dan dilanjutkan dengan 
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merajah, naik kebalai penatahan turun mengijak peras , muspa bersama dan berakhir dengan 

mejaya-jaya. 

1. Persiapakan tempat untuk potong gigi, yang dibuat seperti tempat upacara manusa yadnya, 

dilengkapi dengan kasur, bantal, tikar bergamar smara-ratih atau dengan alas yang 

sejenisnya. 

2. Bale Gading : Bale gading ini dibuat dari bambu gading (yang lain) dihiasi dengan bunga-

bunga yang berwarna putih dan kuning, serta di dalamnya diisi banten peras, ajuman, 

daksina, canang buratwangi, canang sari dengan raka-raka : kekiping, pisang mas, 

nyahnyah gula kelapa dan periyuk/ sangku berisi air serta bunga 11 jenis. Bale gading 

adalah sebagai tempat Sanghyang Semara-Ratih. 

3. Kelapa gading yang dikasturi, airnya dibuang dan ditulis “Ardanareswari” (gambar Semara 

Ratih). Kelapa gading ini akan dipakai sebagai tempat “ludah” dan “singgang-gigi” yang 

sudah dipakai. Setelah upacara, kelapa gading ini dipendam di tempat yang biasa untuk 

maksud tersebut. 

4. Untuk singgang gigi (pedangal), adalah tiga potong cabang dadap dan tiga potong tebu 

malem/ tebu ratu. Panjang pedangal ini kira-kira 1cm atau 1 setengah cm. 

5.  “Pengilap” yaitu sebuah cincin bermata mirah. 

6. Untuk pengurip-urip, adalah empu kunir (inan kunyit) yang dikupas sampai bersih, dan 

kapur. 

7. Sebuah bokor yang berisi : kikir, cermin dan pahat. (Biasanya “pengilap” yang tersebut di 

atas ditaruh pada bokor ini, demikian pula pengurip-urip” nya. 

8. Sebuah tempat sirih lengkap dengan sirih lekesan, tembakau, pinang, dan gambir (di dalam 

lekesan itu sudah berisi kapur). 
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9. Rurub berupa kain yang dipakai menutupi badan pada waktu upacara, diharapkan kain yang 

dipakai adalh kain baru (sukla), dan sanggih adalaah rurub putih kuning bertulis rerajahan 

Semara-Ratih. 

10. Banten “tetingkeb” yang akan diinjak waktu turun nanti (dapat diganti dengan segehan 

agung). 

Bokor berisi bunga dan kuwangen, kelengkapan untuk muspa saat baru naik dan akan mulai 

mepandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PEMUJAAN PEPANDESAN 

 

I. Ngastawa pebersihan diri 

II. Ngastawa tirta 
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III. Melaksanakan pengresikan 

IV. Ngastawa Ista dewata 

 

A. Ngelinggihang Surya 

Om om parama siwa surya lingga sunya ya namah 

Om om sada siwa surya lingga niskala ya namah 

Om om maha dewa surya lingga nira ya namah 

Om mam iswara surya lingga parama ya namah 

Om ung wisnu surya lingga antara ya namah 

Om am brahma surya lingga ya namah 

Om hram hrim syah surya lingga ya namah 

Om i ba sa ta a ya na ma si wa ya mam um am 

Om sa ba ta a i na ma si wa ya am um mam 

Om dewa samkarah namah swaha. 

B. PUJA 

1. Surya stawa, ambil kembang 

Om, Stambha meru pariwarta samasta lokam, Bimbhãdhi Dewa nicitaya wajikara ya 

Jambor atiwa gagana ya samasta netram, Ambara bindu saranaya namo namaste. 

Om, Diwyangsu murti Parameswara Bhaskaranam, Jyotih samudra pariraksitah natha naya 

Bhuh sapta loka bhuwana traya sarwa netram, Aditya dewa sarana ya namo namaste. 

Om, Kala ya kastha rawi Bhaskaranam bhaladewam, Bhaktya murti pariwarta su niskuta ya  

Ratna ya ratna mani bhusita samyukta ya, Tailokya natha sarana ya namo namaste. 
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Om, Hrang, Hring, Sah, Parama Siwãditya ya namah. 

2. PUJA BRAHMA 

3. PUJA WISNU 

4. PUJA SIWA 

5. Semara Ratih, 

Om predhana purusa samyiogaya, windu  dewa bhoktraya namah 

Dewa-dewi sayogaya, paramasiwa ya namo namah swaha. 

Om ananggah kamini patni, puspesu mandhani tata 

kamo danawati patni, madhana-madhani tata 

Om manobawa sobanica, srimagi makaradwajah 

kadarpa somawatisca, sri jayanti ca manmatah. 

Om kamadewa ratih patni, swetari semara ewaca 

atanur nandini patni manasijasca tarini. 

Om kamadewa ca tarini, Om Om kamadewa ca ratiye namah swaha. 

Ngastawa sang hyang tiga guru,    ngastawa bhatara kawitan, ngastawa sang hyang tiga wisesa. 

6. Saraswati astawa, 

Om saraswati namas tubyam, Warada kama rupini 

Sidi rembam kari syamir, Sidi bawantu mesadam 

Prenamya sarwa dewamca, para matma nama wanca 

Rupa sisir prayuk taya, Saraswati nama myaham 

Padma patra wina laksi, Padma kesara wandani 

Nityam padma laya dewi, Sampati saraswati 
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Brahma putri mahadewi, Brahma nya brahma wandini 

Saraswati saya janam, Parja naya saraswati 

Kawyam way karanam tarkem, Weda sastra pura nakam 

Kalpa sidi tastrini, Twat presadat sama rabet. 

Abima tarta sidi tartam, Puji tayah surair wapi 

Sarwa wigna wina sya,Gana dipataya namah 

Om pustakam wiyam janam wamam, Sanka dwajam ca daksina 

Dyayata sangkara dewi, Purna busanam saprabam. 

7. GANA PATI. 

Ong gana pati namo stute, wigna klesa wina sanem, sarwa karya presidantu, mama karya 

presidantem. 

Ong wina yake gana pati, sarwa wigna wina sanem, maha sakti karam nityam, twam namaste 

wara pradam. 

Ong prama dasca prama dasca, sumuha durmukan tata, awigna wigna kartasca, itye tesad wina 

yakem. 

Ong nada swara dipam dewa, dewa-dewa wina yakem, naranam bakti saranam, sarwa karya 

palem datuwam. 

Ong samudra taratam gure, sanggrame satru bandame setre wayam gremo capi, ya patet wigna 

nasanam, ong ong gana pati dipataya namah swaha. 

8. Tiga Guru 

Om dewa-dewi tri dewanam, Tri murti tri lingganam 

Tri purusa murti dewam, Sarwa jagat pawitranam 
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Om guru rupam guru madiam, Guru purwam guru madiam 

Guru pantaranam dewam, Guru dewa sudatmakam 

Om Brahma wisnu iswara dewam, Tri murti tri linggat makam 

Tri dewa tri murti lokam, Sarwa jagat prawaksyamam 

Om sarwa roga wina saya, Sarwa wigna wina sanam 

Om Ang Ung Mang paduka guru byo namah suaha 

9. Astawa Betara kawitan, Siratang tirta di suamba/ sangku 

OM siwa resi maha tirtam, Panca resi panca tirtam 

Sapte resi catur yogam, lingga resi maha linggam 

Om ang gong gaijaya namah swaha, Om Ang gni jaya jagat patya namah 

Om ung manik jayasca sumerusca seganasca, dekuturan bradah caya namah swaha 

Om om panca resi sapta resi, Paduka guru byo namah swaha 

Linga resi maha tirtam, Paduka guru byo namah swaha 

Astawa Pertiwi, Siratang tirta di suamba/ sangku 

Om pertiwi sariram dewi, Catur dewa maha dewi 

Catur asrama batari, Siwa bumi maha sidi 

Hring purwaning basundari, siwampati empu praweni 

Uma durga gangga gori , Brahma batari waisnawi 

Maha swara gangga mara , Gayatri dewa wigor 

Harsa sidi maha wari, Indra nisca mundi dewi 

Om pertiwi sariram dewi , Catur asrama batari 
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Siwa bumi basundari, Sarwa dewa wes bacem 

Om sri dewi bawa ya namah swaha. 

10. Undahkanyali gandaksata jangkep 

Om kam kasol kaya ya namah, om grim ksama karana ya namah. 

Om pam padya ya namah, Om am argha dwaja ya namah, Om jam jihwa suda ya namah, Om 

cam camani ya namah, Om ghrim siwa griwa ya namah. 

Om sri gande amerta ya byoh namah, Om kum kumara wija ya namah, Om puspa danta ya 

namah. 

Om agnir jyotir jyotir dupam samarpayami, Om surya jyotir jyotih dipam samarpayami. 

11. Peketis siratin tirta 

Om am sarwa dewa byoh namahswaha, om am sarwa resi byoh namah, om am sarwa pitri byoh 

namah, om am saraswati byoh namah. 

Om siwa merta ya namah, Om sada siwa merta ya namah, om parama siwa merta ya namah. 

Om ksemung siwa merta ya namah, Om ksemung sada siwa merta ya namah, Om 

ksemung  parama siwa merta ya namah. 

Om siwa tatwa, am widya  tatwa, om atma tatwa ya namah. 

12. NGELINGGIHANG DEWA 

Om kurma agni ya namah 

Om ananta sana ya namah 

Om  sina sana ya namah 

Om yoga sana ya namah 

Om padma sana ya namah 
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Om dewa pretista ya namah 

Om wimala sama taya cintya ya namah 

Om parwati gahuri ya namah 

Om toyem, gandem satem puspem, dupam, samarpayem ye namah swaha 

13. Upasaksi yadnya 

Om pakulun paduka batara siwa,sada siwa, parama siwa, mekadi  sang hyang tiga guru wisesa, 

sang hyang akasa muang ibu pertiwi, sanghyang surya candra lintang tranggana mekadi 

sanghyang trio dasa saksi  kaki begawan penyarikan, nini begawan penyarikan, kaki citra gotra, 

nini citra gotra, kaki samantara, nini samantara, kaki penyeneng nini penyeneng, kajenenga den 

nira sanghyang tiga wisesa, kasaksinin dening sanghyang trio dasa saksi, kawarunugraha 

dening sanghyang wesrawana manusannira handa sih warunugraha, manusanniran 

hangaturaken banten mepandesl ri paduka batara, pada kenak hyun paduka batara anodya, 

hanyaksinin, hamuputaken saturan manusanira akedik kang sun hangaturaken, gung 

pamilakunya, hamilaku kadirgayusan, ledang paduka batara wehana warunugraha, dumugi tan 

kena hila-hila muang upadrawa denira sanghyang sinuhun, Om sidirastu ya namah swaha. 

 

BAB V 

PUJA BANTEN 

 

1. Puja Sesayut 

2. Pegramped Penganteb Banten 

Ong ang kara dyanta sang rudhem, angkarana widharbitam,tarpanam sarwa pujanam, 

prasidantu sidi namah swaha. 

Ong ang ang ang ung mang gmung mang ung ang ya namah swaha. 
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Ong dewati taya sarwayem, nistula wapi, dewa sanggaya dewanem etbyah tat namo swaha. 

Ong guhyati guhir goptawi gryhya papa kretah mama sidir bawantu tasyaha trowi karanggama 

siwanem. 

3. Ngadegang dewa nyatur buana Ring Bebanten, 

Om Ang Brahma rakta warna saraswati dewya bhyo namah swaha 

Om Ung wisnu kresna warna shri dewiya bhyo namah swaha 

Om Mang iswara sweta warna uma dewya bhyo namah swaha 

Om Om rudra pita warna durgha dewya bhyo namah swaha 

Om Om shri guru jagat paduka byo namah swaha 

4. Malih Ngingkupang Dewa Bhatara Sanghyang Ring Guru Dewa, 

Om Ang Ung Mang Siwanatha warna giri putri dampatya namah swaha 

5. Tri Buana, 

Om parama siwa tangguyam , Siwa tatwa pariyanah 

Siwa sya prenatanityam, Candis caya namastute 

Om newidyem brahma winusca, Sarwa boktra maheswaram 

Sarwa wiadi nalabatyem, Sarwa karya pasidantam 

Om Jayarti jaya mapnuyat, Yasarti jaya mapnoti 

Sidi sakala mapnuyat, Paramasiwa labatyam 

Om Nama siwaya namo namah swaha 

6. Astawa Maha Dewa, 

Om Tang tat purusa yawid mahi nama siwaya 
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Ludraya tana, ludraya pracodayat 

Gora byoh gora, tara byoh catah 

Mapi byoh namah, isana sarwa widyanam 

Brahnudi pati brahmam 

Sadiata papa, dyami jata ya wenamah 

Ong Bang Bang bama dewa ya namah 

Dwastaya namah, ludra-ludraya namah 

Kala ya namah, sarwa buta ya namah swaha. 

7. Malih  Mapuja 

Om kara dhyanta sang rudram , Guhyam sakti pradipanam 

Tarpanam sarwa pujanam, Prasidyantu astu siddhinam 

Sakaram nyan maha amrta, Omkara candram nyante namah 

namah nadha omkara amrta, Boktayet dewa sampurna 

Om hyang amuktiaken sari, Om hyang pratama hyang 

Sama hyang atinggala sari amerta hyang 

Om  sidhi hyang astu ya namah namah swaha. 

8. Srapat-srapat 

Ong srapat-srapat byoh namah swaha 

Ong mertangga byoh namah swaha 

Ong rik kecarik byoh namah swaha 

Ong sri byoh namah swaha 
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9. Penganteb Suci, 

Om pawitra pawitrah, Sarwa karma gato piwak 

Citrayet dewam isanam, Sarwayem  biantara sucih 

Om Namasta bagagawan Agni, Namasta bagawan wisnu 

Namasta bagawan isa,   Sarwa baksa utama sanam 

Om kara bagawan brahma, Sawa yakem maha temahatekem 

Om kara  bagawan wisnu, Sarwa karya hatu takem 

Om namasta bagawan ingsah, Sarwa suci nirmala 

Pras-pras prayo janam, Sarwa mika ani tyam 

Om paramasiwa tangguyam , Siwa titiram prya yatnam 

Siwa sya pranata nityam , Canes nayem namastutyem. 

10. Pula Gembal 

Om swta baran nityam dewi 

Swerta warna nola panam 

Sweta puspam priam dewi sri-sri tamo saraswati 

Om Rakta baran nityam dewi 

Rakta warna nola panam 

Rakta puspam priam dewi sri-sri tamo saraswati 

Om Pita baran nityam dewi 

Pita warna nola panam 

Pita puspam priam dewi sri-sri tamo saraswati 
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Om Nila baran nityam dewi 

Nila warna nola panam 

Nila puspam priam dewi sri-sri tamo saraswati 

Nganteb Banten Sor 

11.  Bebangkit, 

Om bamasta bhagawan agni 

Namaste bhagawan Hare 

Namaste bhagawan Isa 

Sarwa baksa huta sana 

Triwarna baghawan agnir 

Brahma, wisnu, Maheswarah 

Santikam paustikam saiwa 

Raksanam chabi sarira 

Om arya dika maha sidi sarwa karya maha nirmala ya namah. 

Ong batara Durga , batara gana batara brahma, sang yama raja, sang pulung, sang gudug basur, 

sang buta kala ulu singa, sang daitya, sang raksasa sang wil, sang dewa yuci sakti, mapupul ta 

kita kabeh tingalin caru ning ulun dari kita, Om Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing 

Wang Yang Namah 

Om durga bucarya namah 

Om kala bucarya namah 

Om sarwa buta manaya namu  namah swaha 
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12.  Gelar Sanga, 

Pakulun sang yama raja,  iki tadah sajinira, jangan sekuali muang gelar sanga, sajeng saguci 

tan sinaringan, tumuru sang hyang yama raja pada suka ya namah, 

Om durga bucarya namah 

Om kala bucarya namah 

Om buta bucarya namu namah swaha 

13. NGAYAB BANTEN KE SURYA 

14. Ngayabang banten Ke Luhur, 

Om dewa buktam maha sukam, Bojanam parama semertam 

Dewa baksiam maha tustam , Boja laksana karanam swaha 

Om buktyantu sarwata dewa, Buktyantu trilika natah 

Saganah sapariwarah, Sawargah sadasi dasah 

15. Ngayabang banten ke sor, 

Om buktyantu durga katara, Buktyantu kala maweca 

Buktyantu sarwa butanam, Buktyantu pisaca sanggyam 

Om durga bucarya namah, Om kala bucarya namah 

Om buta bucarya namu namah swaha 

16. Wisnu-Wisnu, 

Ong wisnu-wisnu trede triade , Ariwa wisnu praja pati isetra 

Waraha kalpa pratama carane ,Kala yoga kala mangsa 

kala ete yoga naksatra nitaya, Wubukti palamtreti pameyane 
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Sarwa dewa prayascitem karisweso , Bagiem mastu tat astu swha 

17. Peras, 

Om eka wara, dwi wara, tri wara catur wara sarwa pras prasida rahayu 

Panca sembah 

18. Ayu Werdi, 

Om Ayu werdi yasa werdi, Werdi pradnya suka srya 

Darma Santana werdisca, Santute sapta wardaya 

Om dirgayu rastu tat astu, Awignam astu tat astu 

Sapte werdyastu ya namah swaha 

19. Jagat nata, 

Om kswama swamam  jagat nata , Sarwa papa niran taram 

Sarwa karya sidam dehi, Prana mama susuraswaram 

Twam suryas twam siwa karas , Twam rodro wahni laksanah 

Twam hi sarwa gata karo, Mama karya praja yata 

Om kswama swamam maha sakta, Hyasteswarya gunakmaka 

Nascayet satatam papam, Sarwa mailokam darsaya. 

20. Anugraha 

Om Anugraha manoharam, Dewa data nugrakem 

Hyarcanam sarwa pujanam, Namah sarwa nugrahakem 

Dewa-dewi maha sidi, Ladmikate mulat idem 

Laksmi  sidisca dirgayuh , Nirwigna suka werdisca 
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Om Anugraha manoharcanaya namo namah swaha 

Om Anugrama manoharaya namu namah swaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENGILENIN MANUSE 

1. Setelah pemangku melakukan pemujaan banten upacara dilanjutkan pada sang mepandes, 

2. Tangan di bersihkan dengan tepung tawar, dan tirta penglukatan. 

Pungu-pungu : 

a. Natab pungu-pungu 

b. Entegang pungu-pungu di kepala 3x 
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c. Pengalang ati diputar di kepala 3x, baru pengalang ati disentuhkan ke bahu kana, kiri dan 

dada. 

d. lis, pelaksanaanya sama dengan pengalang ati 

e. Potong rambut seperti upacara otonan. 

f. Diperciki tirta prayascita. 

g. Pemuspan menghadap ke bale gading 

h. Puyung 

i. Surya 

j. semara ratih 

k. kawitan 

l. panugrahan 

m. puyung 

n. Pejaya-jaya, diberi tebus, karowista, pakai selemped benang. 

o. Natab banten 

p. Natab pedamel 

 

 

1. Banten/upakara yang paling kecil Banten pabyakalaan, prayascita, pengelukatan, dan 

tataban seadanya. 

2. Banten/upakara yang lebih besar seperti diatas, tetapi tatabannya memakai pulagembal, 

bebangkit. 

 

a. Banten untuk  sangging , sekaa gender, dan kidung 

1. Pejati 

2. Satu soroh banten suci 
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3. Peras, Sodan ditambah tipat 

4. Canang dan sesari 

5. Satu helai kampuh yang telah memakai tepi, biasanya kampuh kuning. 

6. Arak, berem, tirta, panasta dan pengasepan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 

DUDONAN UPACARA POTONG GIGI 

 

Berdasarkan ketentuan dalam lontar Dharma Kahuripan dan lontar Puja Kalapati, 

bahwa tahapan upacara potong gigi disebutkan sebagai berikut : 

a. Magumi padangan, Upacara ini juga di sebut mesakapan kepawon dan dilaksanakan 

di dapur. 

b. Nekeb, Upacara ini dilakukan di meten atau di gedong 
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c. Mabyakala, Ini dilakukan di halaman rumah di depan meten atau gedong. 

d. Ke Merajan, atau tempat suci di dalam rumah. Urut – urutan upacara di merajan yaitu 

: Mohon penugrahan kepada Bhatara Hyang Guru, Menyembah Ibu dan Bapak, 

Ngayab caru ayam putih, Mohon tirtha (air suci) kepada Bhatara Hyang Guru, 

Ngerajah gigi (Menulis gigi dengan wijaksara) dan Di pahat taringnya secara tiga kali. 

Menuju ketempat potong gigi, Urut – urutan upacaranya : 

a. Sembahyang kepada Bhatara Surya dan kepada Bhatara Sang Hyang Semara Ratih 

dan mohon tirtha kepada beliau berdua. 

b. Ngayab banten pengawak di bale dangin, 

c. Metatah atau memotong / mengasah dua buah taring dan empat buah gigi seri pada 

rahang atas dan Turun dari tempat potong gigi, jalannya ke hilir dengan menginjak 

banten paningkeb. 

Kembali ke meten / gedong tempat ngekeb. Bila ingin berganti pakaian, sekarang bias 

dilakukan mejaya – jaya di merajan. Urutan upacaranya : 

a. Mabyakala 

b. Sembahyang kepada : Bhatara Surya, Leluhur dan Bhatara Samudaya. 

c. Menuju ke hadapan Sang Muput Upacara, disini dilakukan meeteh – eteh persediaan 

: prayascita, Pangrabodan, Ngayab pungun – pungun dan pajejiwan, Matirtha 

penglukatan, pebersihan dan kekuluh, Mejaya – jaya, Ngayab banten otonan, Ngayab 

banten pawinten-digunakan dan Mapadamel 

d. Kembali ke meten/gedong tempat ngekeb. 

e. Mapinton ke Pura Kahyangan Tiga, ke Pura Kawitan dan ke Pura lainnya yang 

menjadi pujaannya. 

Magumi Padangan. Upacara ini disebut juga Masakapan Kapawon dan dilaksanakan di 

dapur, mengandung makna bahwa tugas pertama seseorang yang sudah dewasa dan siap 
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berumah tangga adalah mengurus masalah dapur (logistik). Seseorang diminta bertanggung 

jawab untuk kelangsungan hidup keluarga di kemudian hari, melalui permohonan waranugraha 

dari Sang Hyang Agni (Brahma) yang disimboliskan bersthana di dapur 

Ngekeb. Upacara ini dilakukan di meten atau di gedong, mengandung makna 

pelaksanaan Brata, yakni janji untuk mengendalikan diri dari berbagai dorongan dan godaan 

nafsu, terutama dorongan negatif yang disimboliskan dengan Sadripu, yakni enam musuh pada 

diri pribadi manusia berupa loba, emosi, nafsu seks dan sebagainya. 

Mabhyakala. Upacara ini dilakukan di halaman rumah, di depan meten atau gedong, 

mengandung makna membersihkan diri pribadi dari unsur-unsur Bhuta Kala, yakni sifat jahat 

yang muncul dari dalam maupun karena pengaruh dari luar (lingkungan pergaulan). Upacara 

ini juga disebut Mabhyakawon yang artinya melenyap kotoran batin dan di India disebut 

Prayascitta, menyucikan diri pribadi. 

Persaksian dan persembahyangan ke Pamarajan. Upacara ini mengandung makna 

untuk: Memohon wara nugraha Hyang Guru dan leluhur (kawitan) bahwa pada hari itu 

keluarga yang bersangkutan menyelenggarakan upacara potong gigi.Memohon Tirtha, sebagai 

simbolis memohon kesejahtraan, kabahagiaan dan keabadiaan. 

Ngrajah gigi, menulis gigi dengan aksara suci simbolis sesungguhnya Hyang Widhilah 

yang membimbing kehidupan ini melalui ajaran suci yang diturunkan-Nya, sehingga prilaku 

umat manusia menjadi suci, lahir dan batin.Pemahatan taring, simbolis Sang Hyang Widhi 

Siva) yang telah menganugrahkan kelancaran upacara ini seperti simbolik Sang Hyang Siva 

memotong taring putra-Nya, yakni Bhatara Kala. 

Hal penting yang dari upacara ini untuk meminimalkan sifat negatif dari orang yang 

bersangkutan, akan tetapi tidak berarti bahwa setelah upacara ini dilakukan orang itu sifatnya 

akan menjadi sepenuhnya baik . Semua kembali kepada pribadi masing-masing setiap orang. 
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Apakah mempunyai dasar dan keinginan yang kuat dalam merubah diri menjadi pribadi yang 

lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII 

RERAJAHAN 

 

a. Rajahan Lekesan / Sirih: Ya Sa Pa Wa 

b. Rajahan Pinang: Ang Ung Mang 

c. Rajahan Pedangal Tebu: Ong Ang 

d. Rajahan Pedangal Dapdap: Ong Ah 
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Pimpinan upacara mengambil cicin mirah yang dipakai untuk ngarajah pada beberapa 

tempat yaitu: 

a. Pada Dahi : Omkara Amertha Adu Muka 

b. Pada gigi taring kanan : Ang 

c. Pada gigi taring kiri : Ang 

d. Pada gigi seri atas : Ah 

e. Pada gigi seri bawah : Ang 

f. Pada lidah : Omkara 

 

Rerajahan bungkak gading 

Rerajahan rurub 

Rerajahan galeng 

Rerajahan kasur 

8.1 Rerajahan  dalam Upacara Potong Gigi 

Pertama dilakukan dalam upacara potong gigi adalah upacara mabyakala dan 

maprayascita. Hal ini sebagai lambang penyucian lahir dan batin. Setelah itu barulah 

bersembahyang ke hadapan Bhatara Surya dan Sang Hyang Semara Ratih, sebagai simbol 

memohon pesaksian Tuhan dan kasih sayang sejati, kemudian barulah naik ke tempat upacara 

potong gigi (ke balai yang disebutkan di depan) serta duduk menghadap ke hulu (ke luanan). 

Pimpinan upacara (Sangging) mengambil cincin yang akan dipakai untuk Nga-rajah pada 

beberapa tempat yaitu : 

- Pada dahi (antara kedua kening) dengan huruf :          ( ) 

- Pada taring sebelah kanan dengan huruf : ( ) 
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- Pada taring sebelah kiri dengan huruf : ( ) 

- Pada gigi atas dengan huruf : ( ) 

- Pada lidah bawah dengan huruf : ( ) 

- Pada dada dengan huruf : ( ) 

- Pada puser dengan huruf : ( ) 

- Pada paha kanan dan kiri dengan huruf : ( ) 

Beberapa mantra : 

1. Mantra Kikir : 

Om Sang Perigi Manik, aja sire geger lunga, antinen kakang nira Sri Kanaka teka kekeh 

pageh, tankatekaning lara wigena, teka awet-awet-awet. 

2. Mantra waktu pemotongan gigi yang pertarna 

Om lunga ayu, teka ayu (diucapkan tiga kali). 

3. Mantra pengurip-urip : 

Om urip-uriping bayu, sabda idep, teka urip, Ang Ah. 

4. Mantra lekesan : 

Om suruh mara, jambe mara, tumiba pwa sira ring lidah, Sang Hyang Bumi Ratih 

ngaranira, tumiba pwa sira ring hati, Kunci Pepet aran nira, ketemu-temu delaha, 

samangkana lawan tembe, metu pwa sira ring wewadonan Sang Hyang Sumarasa 

arannira, wastu kedep mantranku. 

Penulisan “rerajahan” (sangging) yang memimpin upacara metatah tersebut. Setelah 

itu diperciki "tirtha pasangihan", kemudian ditidurkan menengadah, ditutupi dengan 

kain/rurub dan selanjutnya acara dipimpin oleh "Sangging" yaitu orang yang bisa 
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melaksanakan hal tersebut. Tiap kali "pedangal" diganti, ludah serta pedangal yang sudah 

dipakai dibuang ke dalam "kelungah" kelapa gading. Bila sudah dianggap cukup rata, lalu 

diberi pangurip-urip (inan kunyit), kemudian berkumur dengan air cendana, selanjutnya 

makan sirih (air ludahnya ditelan tiga kali), dan sisanya dibuang ke dalam kelungah kelapa 

gading. Sore hari (setelah berganti pakaian) dilaksanakan natab/ngayab dipimpin oleh 

sulinggih atau orang yang wajar untuk maksud tersebut. 

Dalam upacara mepandes (potong gigi), ada memakai bermacam rerajahan, seperti di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Rerajahan sangging angga Sarira Istri 
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Rerajahan sangging angga sarira lanang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rerajahan sangging galeng dan tikeh 
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Rerajahan sangging  pedangal carang dadap 

 

 

 

 

 

Rerajahan sangging pedangal tebu 

 

 

 

 

 

 

 

Rerajahan sangging - rurub kuning istri 
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Rerajahan sangging rurub kuning lanang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rerajahan sangging rurub putih istri 
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Rerajahan sangging rurub putih sane lanang 

 

 

 

 

 

 

Rerajahan Bungkak Nyuh Gading 
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BAB IX 

PUJA  MANTRA 

1. Nyengker bale petatahan 

Mantra Pengaraksa Bale petatahan: ong utejo sakham pandam suci gatri maha siddhi, 

sarva papa vinasanam, taskara mantra uttamam, ong hrang hring sah (mantra pangraksa).  

Lontar Kanda Pitu ong hidepku sang hyang jatu tunggal, mangrangsuk aku guna wisesa, 

bhuta, leak asih, sakwehing satru musuhku pada patuh ingkup, sama wedi, teka hap (3x), teka 

lupa (3x), asing teka kukul dungkul. (MANTRA PENOLAK BHAYA). Pada waktu 

mengucapkan pusatkan pikiran pada ubun-ubun. Sumber ; Lontar Punggung tiwas, lb.6a ONG 

SANG HYANG CINTYA RAJA PINULAH, ANG ANG ANG, ANG ANG ANG, ANG ANG 

ANG. (MANTRA PENOLAK SEGALA PERBUATAN JAHAT, JIN, SETAN, BEBAHI, 

ORANG MARAH, IRI HATI DSB). Sumber: Lontar Tutur Kadharman, lb.40a 

2. Sang mepandes munggah ring bale pepandesan 

3. Muspa ring sanghyang kamajaya kamaratih 

Om aditya sriratmakam, indra locanama ujwalem, surya candra netrem lokam, sarwa sidi ya 

namah swaha. 

4. Ngerajah angga sarira sang mepandes 

5. Ukup mua antuk asep 

Om ang dipastra ya namah swaha, Ong kresna jiwa ya namah. 

Ong purna jiwa ya namah, Ong pari purna jiwa ya namah. 

6. Sang mepandes ngawit sirep 

Sambehang beras sakrure. 
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- Mantra memulai Nyagih: Om Sanghyang tunggal angentas papa klesan kita ring bapa ibu, 

Om lunga hayu teka hayu (3x). 

7. Maet untu 

Setelah itu baru diperciki Tirtha Pesangihan (dari Pedanda), selanjutnya upacara 

dipimpin oleh Sangging. Setelah orang yang bersangkutan tidur serta memakai rurub, maka 

sangging mengambil paet lalu diberi mantra. Orang yang akan ditatah diberi pedangal tebu dan 

carang dapdap. 

a. Untuk laki-laki pedangal tebu di sebelah kanan dan carang dapdap di sebelah kiri. 

b. Untuk perempuan pedangal tebu di sebelah kiri dan carang dapdap di sebelah kanan. 

Ong untu inganan watu, waja inganan was penep, insun anugel untu teke tas mes,  tas 

mes,  tasmes, sidhi japa mantranku. 

8. Kikir, 

Kikir bucu telu munahang tri mala, kikir sane mabucu papat ngawerdiang catur paramita. 

Ong sanghyang citrasmin dewaning tatah, ingsun anetas ikang waja, asalin warnanira, wastu 

samangko satembe. 

9. Ngangge serawad, 

Ong aditya sriratmakem. 

10. Puputang antuk kali bonto, 

Ong indra ujwalem. 

11. Pangurip meserana  kunyit lan pamor. 

Om urip uriping bhayu sabda idhep, teka urip, Ang Ah, Om taya urip, bhayu urip, manusa 

urip, pada urip (3x) , Om Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang Ang Ung 

Mang, Om Brahma urip Visnu urip Siva sampurna ya namah svaha. 
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12. Sang mepandes metangi ngarepin pinandita sangging kawehin lekesan 

Ang, ung, mang ong, ong, om, Ong tiga rasa alekna, purusa wisesa ya namah. 

13. Ngukup asep sekadi ring ajeng. 

14. Tedun saking bale pepandesan tatabang peras enjekan 

Ong sraphat-sraphat byuh ya namah, kacarik pape byuh amerta tangde byuh bhur, bwah rang 

ya namah. 

 

Catatan: 

a. Ludah dan pedangal dibuang ke dalam kelapa gading. 

b. Setiap selesai disangih sebelum diganti pedangal orang yang bersangkutan disuruh 

bercermin. 

c. Bila sudah dianggap cukup, lalu diberi pengurip-urip (kunir dan kapur), kemudian 

berkumur dengan air cendana, selanjutnya makan sirih (ludahnya ditelan tiga kali), dan 

sisanya dibuang ke dalam kelapa gading. 

d. Selanjutnya natab banten peras, dan waktu turun menginjakkan kakinya pada banten 

tetingkeb sebanyak tiga kali. 

e. Setelah peserta selesai ditatah dilarang untuk berkeliaran, memakan makanan padas dan 

dingin. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sembahyang dan natab banten petatahan 

yang ada di lapaan. 
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BAB X 

STRUKTUR GIGI 

 

Gigi adalah alat pencernaan yang amat penting untuk membantu makanan agar mudah 

dicerna. Umumnya, gigi terdiri dari beberapa bagian utama yaitu: enamel, dentin, pulpa dan 

cementum/ tulang penyangga. Enamel merupakan substansi yang melapisi bagian gigi yang 

terlihat, dan merupakan jaringan gigi yang terkeras (berwarna putih kekuningan). Dentin 

adalah bagian tertebal dari jaringan gigi, dan mempunyai sifat yang menyerupai tulang. Pulpa 

gigi merupakan suatu jaringan lunak, berisi syaraf dan pembuluh darah. Pulpa sangat peka 

terhadap stimulasi zat kimia dan termis. Sedangkan akar gigi merupakan suatu jaringan ikat 

yang menyerupai tulang yang dilapisi cementum (Combe,1992). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Potongan Penampang Gigi geraham (Combe,1992) 

Enamel merupakan bagian gigi yang paling keras yang melapisi anatomi gigi, 

mempunyai ketebalan yang bervariasi, serta mengandung bahan anorganik (hidroksi apatit) 

dalam jumlah 95% - 98% dan bahan organik 1% - 2% serta 4% air, dalam berat. 

Hidroksiapatit yang terdapat pada enamel berbentuk unit menyerupai batang, disebut 

prisma enamel. Diameternya sekitar 4-5 mikrometer, berjalan dari perbatasan dengan dentin 

hingga ke permukaan enamel. Pada bagian dalam enamel jalannya prisma mengikuti bentuk 
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gelombang. Pada enamel bagian luar bentuk prisma lebih beraturan dan mencapai permukaan 

enamel dengan sudut siku (Combe, 1992). 

Fungsi dari enamel adalah untuk melindungi gigi dari kerusakan yang diakibatkan oleh 

suasana mulut yang bersifat asam yang dapat menyebabkan gigi mengalami pengeroposan 

atau aus atau karies. Enamel mempunyai struktur yang padat dan keras tetapi masih permeabel 

(dapat ditembus) oleh ion dan molekul melalui struktur hipomineralisasi (Combe, 1992). 

Gambar 2.2 merupakan gambaran enamel yang dilihat secara mikroskopis 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Mikroskopis dari Enamel (Combe, 1992) 

Dentin adalah zat antara email (zat mahkota) atau semen dari gigi dan ruang pulpa. 

Dentin merupakan bagian terluas dari struktur gigi yang meliputi seluruh panjang gigi dan 

sangat peka terhadap sentuhan dan stimulan. Dentin  lebih lembut daripada enamel, dan 

membusuk lebih cepat serta lebih mudah untuk mengalami kerusakan jika tidak dirawat 

sebagaimana mestinya. Namun tetap berfungsi sebagai lapisan protektif/pelindung dan 

menyokong mahkota gigi. 

Dentin mengandung struktur mikroskopis yang disebut pipa dentin yang merupakan 

kanal berukuran kecil yang menyebar ke luar melalui dentin dari lubang pulpa pada batas 

semen luar. Struktur mikro dari kanal/pipa dentin nampak disajikan dalam Gambar 2.3. Kanal 

itu memiliki konfigurasi berbeda antara lain dalam jarak diameter antara 0,8 dan 2,2 

mikrometer. Panjangnya tergantung radius gigi. Tiga konfigurasi dimensional pipa dentin di 
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bawah kontrol genetis (Combe, 1992). 

 

 

  

 

Gambar 2.3 Potongan Melintang Dentin (Combe, 1992) 

Ruang pulpa merupakan suatu jaringan lunak yang berisi saraf dan pembuluh darah 

pada gigi bagian dalam. Pulpa sangat peka terhadap stimulasi/pengaruh rangsangan zat kimia 

atau termis. Pulpa terbungkus dalam dinding yang keras sehingga tidak memiliki ruang yang 

cukup untuk membengkak jika terjadi peradangan atau luka. 

Bagian gigi berikutnya adalah Sementum gigi yang strukturnya menyerupai tulang dan 

melapisi permukaan akar. Fungsi utamanya sebagai perekat serabut ligament periodontal yang 

menahan gigi untuk tetap berhubungan dengan jaringan sekitarnya. Sementum merupakan 

jaringan ikat kalsifikasi yang menyelubungi dentin akar dan tempat berinsersinya bundle 

serabut kolagen. Kandungan zat organik dalam sementum sekitar 45-50% (Krstic, 1997). 

Tulang alveolar merupakan bagian dari tulang rahang atas dan bawah yang mempunyai 

fungsi sebagai penyangga dan tempat melekatnya soket gigi/ alveoli. Tulang alveolar terbentuk 

pada saat gigi erupsi untuk menyediakan perekatan  pada akar gigi (Krstic, 1997). 

 

 

 

10.1 Semen Gigi 
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Semen sebagai bahan tambal gigi biasanya merupakan low strength material yang 

dipersiapkan dengan mencampurkan bahan berbentuk bubuk dengan suatu cairan. Semen gigi 

tersedia dalam bentuk bubuk (powder) dan cairan (liquid). Bubuk bersifat amfoter atau basa 

(penerima proton) dan cairan bersifat asam (donor proton). Pada proses pencampuran keduanya 

terbentuk pasta kental yang selanjutnya mengeras membentuk massa padat. Berdasarkan 

bentuk bubuk (powder)nya semen dapat dibedakan menjadi zinc oxide powder dan Al-Fl-Si 

glass powder (Combe, 1992). 

Komposisi semen ini bervariasi dalam komposisi kimia, sifat maupun penggunaannya. 

Bahan ini juga mempunyai sifat konduktivitas rendah dibandingkan dengan bahan tambal 

logam. Secara umum ada empat macam semen sebagai bahan tambal gigi yang biasa dipakai 

di dalam dunia kedokteran gigi yaitu, seng fosfat semen, polikarboksilat semen, gelas ionomer, 

seng oksida dan eugenol semen. Kebutuhan terhadap semen sebagai bahan tambal, semen dasar 

dan semen perekat, saat ini meningkat tajam sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang 

perawatan kesehatan gigi. Tabel 2.1 merupakan tabel komposisi material penyusun semen gigi. 

Tabel 2.1. Komposisi material penyusun semen gigi (Nugroho, 2007) 

Liquid / Powder Zinc Oxide Powder Al-Fl-Si glass powder 

 

Phosphoric Acid 

 

Zinc Phosphate Cement 

Silicate Cement and 

Filling Material 

 

Polyacrylic Acid 

 

Polycarboxylate Cement 

Glass Ionomer Cement 

and Filling Material 

 

BIS-GMA Acrylic 

 Resin Composite Cement 

and Filling Material 
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Eugenol (oil of clove) 

ZOE (Zinc Oxide and 

Eugenol Cement and 

Filling Material) 

 

 

10.2 Semen Zinc Oxide Eugenol 

Semen ini biasanya dikemas dalam bentuk powder dan liquid atau kadang- kadang 

sebagai dua jenis pasta. Semen seng oksida dan eugenol diformulasikan untuk berbagai jenis 

keperluan, seperti untuk restorasi sementara dan jangka menengah, pelapis kavitas, basis 

penahan panas dan semen perekat sementara serta permanen. Selain itu semen ini juga 

berfungsi sebagai penutup saluran akar dan dressing periodontal. Tingkat keasaman 

semen/pH-nya 7 pada saat dimasukkan ke dalam gigi. Semen seng oksida dan eugenol adalah 

salah satu bahan yang paling tidak mengiritasi dari semua bahan gigi dan merupakan penutup 

yang istimewa terhadap kebocoran (Anusavice, 2003). 

Komposisi dari semen seng oksida dan eugenol tersusun dari powder dan liquid. 

Powder terdiri dari zinc oxide, magnesium oxide, dalam jumlah kecil, zinc asetat dalam 

jumlah hingga 1 % dipergunakan sebagai akselerator untuk setting reaction. Cairan terdiri 

dari eugenol dalam jumlah hingga 15 % dan asam asetat sebagai akselerator sebagai 

pemercepat reaksi (Combe, 1992). 

Formula semen zinc oxide eugenol yang dirancang untuk berbagai kegunaan memiliki 

kekuatan yang berkisar antara 3 sampai 55 MPa. Kekuatan semen zinc oxide eugenol 

tergantung pada tujuan kegunaannya dan pada formula yang dirancang untuk tujuan tersebut. 

Semen zinc oxide eugenol yang digunakan sebagai restorasi sementara/ dalam jangka waktu 

pendek hanya diperbolehkan memiliki kekuatan maksimal 35 MPa (Braden, 2003). 

http://www.doctorspiller.com/Fillings.htm#Temporary%20fillings
http://www.doctorspiller.com/Fillings.htm#Temporary%20fillings
http://www.doctorspiller.com/Fillings.htm#Temporary%20fillings
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Setting reaction diawali  dengan adanya  absorbsi  eugenol  oleh zinc oxide dan 

bereaksi membentuk zinc eugenol. Mekanisme pengerasan semen seng oksida dan eugenol 

terdiri dari hidrolisis zinc oxide dan reaksi berikutnya antara zinc hydroxide dan eugenol 

membentuk suatu gumpalan (Anusavice, 2003). Reaksi tersebut ditulis sebagai berikut: 

ZnO + H2O  Zn(OH)2 (2.4) 

Zn(OH)2 2 + 2H2O (2.5) 

Zn2+ 2E- = ZnE2 (2.6) 

Proses interaksi akan berlangsung cepat mengingat eugenol merupakan bahan yang 

mudah terionisasi, produksi ion e- bergantung pada prosentase air. Ketika ZnO dan eugenol 

tercampur, terjadi reaksi ion yang disebabkan oleh perpindahan massa ion ZnO pada 

permukaan partikel zinc oxide. Secara mekanik, ion zinc oxide harus berpindah dari partikel 

bubuk ke fase cair dengan menambahkan asam asetat sebagai pemercepat reaksi (Crips, 

2001). 

Air dibutuhkan untuk mengawali reaksi dan juga merupakan hasil samping dari reaksi 

tersebut. Bahan yang telah terbentuk mengandung beberapa zinc oxide dan eugenol yang tidak 

bereaksi (Noort, 1994). 

Reaksi akan berlangsung lebih cepat pada lingkungan lembab. Reaksi pengerasan 

dipercepat oleh adanya seng setat dihidrat, yang lebih larut dibandingkan zinc hydroxide dan 

dapat memberi ion seng lebih cepat.  Asam asetik adalah suatu katalis yang lebih aktif untuk 

reaksi pengerasan dibandingkan dengan air, karena asam tersebut meningkatkan kecepatan 

pembentukan zinc hydroxide. Temperatur atmosfir tinggi juga mempercepat reaksi pergeseran 

(Molnar,2002). 

Waktu pembentukan semen ini tergantung pada sifat powder seperti ukuran partikel 
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powder. Powder yang lebih halus mempunyai permukaan terbuka yang lebih luas terhadap 

eugenol sehingga akan bereaksi lebih cepat. Selain itu waktu setting juga dipengaruhi oleh 

faktor lain seperti perbandingan powder dengan cairan yang tidak homogen, penambahan 

akselerator seperti asam asetat dan zinc asetat, adanya kontaminasi air atau semen jenis lain 

sewaktu pengadonan, dan peningkatan suhu juga menyebabkan setting reaction semakin 

cepat (Combe, 1992). 

Semen zinc oxide eugenol dengan konsistensi tebal atau viskositas tinggi dapat 

menekan jaringan, sementara bahan yang tipis dan cair menghasilkan cetakan negatif dari 

jaringan. Campuran semen zinc oxide eugenol harus homogen dan konsisten. Semakin besar 

konsistensi bahan, kekuatannya semakin besar (Batchelor, 2009). 

Kekuatan dan ketahanan abrasi dari semen zinc oxide eugenol dapat ditingkatkan 

dengan menggabungkan partikel polimer halus sebanyak 20-40% berat dan melapisi 

permukaan partikel oksida seng dengan asam karboksilat. Pengalaman klinis dari bahan ini 

menunjukkan bahwa bahan dapat berfungsi efektif sebagai bahan restorasi sampai sedikitnya 

satu tahun. Untuk mendapatkan sifat yang diperlukan untuk kegunaan ini, harus ditambahkan 

jumlah aditif yang memadai (Batchelor, 2009). 
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Tabel 2.2 Nilai Kuat Tekan dan Kuat Tarik semen gigi (Philips, 1997) 

 

10.3 Zat Aditif Polistiren 

Zat aditif merupakan suatu zat yang ditambahkan pada suatu bahan atau campuran. 

Fungsi dari zat aditif meliputi perlindungan terhadap pengaruh lingkungan (antioksidan, 

antiozon), identifikasi (pewarna, pigmentasi), mempermudah pemrosesan, ketangguhan dan 

sebagai pengisi. 

Beragam jenis pengisi digunakan untuk polimer. Pada termoset ditambahkan bahan 

seperti mika, serat gelas, serbuk gergaji, halus yang berguna untuk meningkatkan sifat rekayasa 
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dan untuk menekan harga produk cetak. Pengisi dan aditif lainnya memegang peranan penting 

pada produksi karet vulkanisir. Pengisi-inert memudahkan penanganan material sebagai 

vulkanisir. Pengisi-penguat menghalangi pergerakan segmen antara titik cabang. Sebagai 

contoh karbon hitam digunakan sebagai pengisi ban mobil untuk meningkatkan modulus 

gear, kekuatan sobek, kekerasan, dan ketahanan abrasi terhadap permukaan jalan (Brauer, 

1986). 

Bahan resin sintetik (plastik) mempunyai pengaruh besar terhadap kedokteran gigi dan 

sekarang digunakan sebagai suatu bahan penutup scalan (bahan pencegah yang digunakan 

untuk menutup fisura terhadap serbuan bakteri kariorganik), bahan perekat, bahan restoratif, 

bahan pelapis/vinir, gigi tiruan, dan bahan cetak (Anusavice, 2003). 

 

 

 

Gambar 2.4 Ikatan kimia polistiren (Anusavice, 2003) 

Zat aditif yang digunakan dalam penelitian ini adalah polistiren. Polistiren merupakan 

polimer linier dengan sifat termal sebagai bahan termoplastik. Sifat dasar dari bahan ini akan 

lunak pada temperatur maksimal sekitar <95oC dan menjadi cairan kental pada 120oC - 180oC 

dan menjadi encer diatas 250oC, kemudian terurai diatas 320oC – 350oC. 

Polistiren memiliki massa jenis lebih rendah dari polietilen dan polipropilen. Bahan 

ini tahan terhadap asam, alkali, asam organik, minyak bumi dan alkohol, tetapi mudah larut 

dalam keton ester dan pelarut hidrokarbon aromatik. Memiliki sifat listrik yang lebih baik 

sebagai insulator terutama bagi frekuensi tinggi, memiliki kekuatan impak yang rendah dan 

bersifat getas. Polistiren memiliki stabilitas dimensi yang tinggi, tahan air (bahan kimia non- 

organik seperti alkohol) dan merupakan aditif yang mudah terbakar. Penambahan aditif 
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polistiren pada semen zinc oxide eugenol ini akan memperkuat struktur atom ikatannya, 

sehingga menambah sifat ketahanan terhadap karies akibat suasana asam pada rongga mulut 

(Philips, 1997). 

Table 2.3 Karakteristik polistiren (Philips, 1997) 

Kekuatan tarik (kgf/mm2) 4.5 – 6.3 

Kekuatan tekan (kgf/mm2) 8-11.2 

Modulus tarik (Mpa) 3200-3400 

Konduktivitas termal (Wm-1K-1) 0.116 

Indeks refraksi 1.59 – 1.6 

Perpanjangan (%) 1.0 – 2.5 

Kekuatan impak (Jm-1) 19 

Penyerapan air (24 jam, %) 0.03 – 0.10 

Massa jenis (gr/cm3) 1.05 – 1.07 

Modulus elastis (kgf/mm2 x 102) 2.8 – 3.5 

Tm  250 

Ts  100 

Berat molekul (103) 8-8.5 

 

Resin sintetik berkembang sebagai bahan tambal atau restorasi karena sifatnya yang 

tidak mudah larut, sintesis, tidak peka terhadap dehidrasi, tidak mahal, dan relatif mudah untuk 

dimanipulasi. Penambahan polistiren pada semen gigi zinc oxide eugenol berfungsi sebagai 
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reinforced agent. Penambahan polistiren pada eugenol berfungsi dalam meningkatkan adesi 

semen sehingga ikatan semen menjadi lebih kuat. Penambalan ini diharapkan dapat 

mengurangi kelarutan dari semen zinc oxide eugenol dan meningkatkan sifat mekanis berupa 

daya rekat dan kuat tekan (daya kunyah gigi) dari semen tersebut (Philips, 1997). 

Penambahan zat aditif polistiren ini dapat meningkatkan karakteristis sifat fisis dan 

mekanis semen gigi zinc oxide eugenol yaitu berupa ketahanan tambalan semen. Hal ini sesuai 

dengan penelian sebelumnya, dengan penambahan polistiren pada semen gigi sebesar 10% 

terhadap berat powder semen zinc oxide eugenol menghasilkan nilai kuat tekan sebesar 16 MPa 

sehingga semen tersebut dapat digunakan sebagai restorasi dalam jangka waktu lebih lama dan 

dapat digunakan sebagai semen basis. Untuk semen basis harus mempunyai kekuatan yang 

cukup agar pada saat dilakukan restorasi bahan semen tidak retak (Nurhasanah, 2009). 

 

10.4 Karies Gigi 

Karies adalah kerusakan yang terbatas pada jaringan gigi mulai dari email gigi hingga 

menjalar ke dentin (tulang gigi). Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan nyeri, 

infeksi, penanggalan gigi, berbagai kasus berbahaya bahkan kematian. Beberapa faktor utama 

penyebab karies gigi antara lain bentuk gigi yang tidak beraturan dan air ludah yang banyak 

lagi kental dapat mempermudah terjadinya karies. Makanan yang mudah lengket dan 

menempel di gigi seperti permen dan coklat, memudahkan terjadinya karies (Holloway,2001). 

Lubang gigi dapat juga disebabkan oleh beberapa tipe dari bakteri penghasil asam 

yang dapat merusak karena reaksi fermentasi karbohidrat termasuk sukrosa, fruktosa, dan 

glukosa. Bakteri yang menyebabkan karies adalah dari jenis Streptococcus dan 

Lactobacillus. Asam yang diproduksi tersebut mempengaruhi mineral gigi sehingga menjadi 

sensitif pada pH rendah. Gigi akan mengalami demineralisasi dan remineralisasi. Ketika pH 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nyeri
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam
http://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sukrosa&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fruktosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://id.wikipedia.org/wiki/PH
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turun menjadi di bawah 5,5, proses demineralisasi menjadi lebih cepat dari remineralisasi. Hal 

ini menyebabkan lebih banyak mineral gigi yang luluh dan membuat lubang pada  gigi 

(Rogers, 2008). 

Bergantung pada seberapa besarnya tingkat kerusakan gigi, sebuah perawatan dapat 

dilakukan. Perawatan dapat berupa penyambuhan gigi untuk mengembalikan bentuk, fungsi, 

dan estetika. Namun, belum diketahui cara untuk meregenerasi secara besar-besaran struktur 

gigi. Untuk itu dilakukan perawatan pada berbagai jenis karies dengan cara 

menambal/memberi tumpatan baik sementara maupun permanen pada gigi yang berlubang 

(Holloway,2001). 

Klasifikasi karies menurut G. V. Black menggunakan lokasi spesifik dari lesi karies 

pada gigi yang sering terjadi. Karies kelas I terjadi pada ceruk dan fisura dari semua gigi, 

meskipun lebih ditujukan premolar dan molar. Kavitas pada permukaan halus atau lesi mesial 

dan atau distal biasanya berada di bawah titik kontak yang sulit dibersihkan (Phillips, 1997). 

Karies kelas II dapat mengenai permukaan mesial dan distal atau hanya salah satu 

permukaan proksimal dari gigi sehingga dapat digolongkan menjadi kavitas MO (mesio-

oklusal), DO (disto-oklusal), dan MOD (mesio-oklusal-distal). Karena akses untuk perbaikan 

biasanya dibuat dari permukaan oklusal,  permukaan oklusal dan aproksimal dari gigi 

direstorasi sekaligus. Tetapi bila dilihat definisinya, kavitas ini adalah lesi proksimal dan tidak 

selalu mencakup permukaan oklusal (Phillips, 1997). 

Karies kelas III terdapat pada gigi anterior, bisa terjadi pada permukaan mesial atau 

distal dari insisivus atau kaninus. Lesi ini juga terjadi di bawah titik kontak, tapi berbeda 

dengan lesi pada gigi molar yang bentuknya elips, karies kelas III bentuknya bulat dan kecil 

(Phillips, 1997). 

Karies kelas IV adalah kelanjutan dari karies kelas III. Karies yang luas atau abrasi 
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yang hebat bisa melemahkan sudut insisal dan menyebabkan terjadinya fraktur. Karies kelas 

IV adalah karies pada permukaan proksimal gigi anterior yang telah meluas sampai ke sudut 

insisal (Phillips, 1997). 

Karies kelas V juga bisa terjadi baik pada permukaan fasial maupun lingual, namun 

lebih dominan timbul di permukaan yang menghadap ke bibir dan pipi daripada lidah. Karies 

kelas V bisa mengenai sementum selain email (Phillips, 1997). 

Karies kelas VI terjadi pada ujung tonjol gigi posterior dan edge insisal gigi insisivus. 

Pembentukan yang tidak sempurna pada ujung tonjol atau edge insisal seringkali membuat 

daerah tersebut rentan terhadap karies (Phillips, 1997). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Klasifikasi Karies Dr. G. V. Black 

Penjalaran karies mula-mula terjadi pada email, struktur email sangat menentukan 

terjadinya karies. Permukaan email luar lebih tahan terhadap karies dibandingkan lapisan 

dibawahnya karena lebih padat dan keras. Untuk menjaga kekerasannya ini, email sangat 

membutuhkan ion yang disebut flour (Holloway, 2001). 

10.5 Karakterisasi Semen Gigi 

Sifat mekanik bahan adalah hubungan antara respon atau deformasi bahan terhadap 

beban yang bekerja (berkaitan dengan kekuatan). Sifat fisis merupakan segala aspek dari suatu 
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objek atau zat yang dapat diukur atau dipersepsikan tanpa mengubah identitasnya. Kekuatan 

tekan merupakan ukuran kekuatan maksimum dari bahan untuk menerima tekanan, dan 

kekerasan merupakan ukuran ketahanan bahan terhadap deformasi tekanan atau penetrasi yang 

bersifat tetap atau permanen. Sifat mekanik yang diukur adalah uji tekan (compressive trength) 

untuk mengetahui kuat tekan dan uji tarik (tensile strength) untuk mengetahui kuat rekat. 

Sedangkan uji kekuatan fisik adalah uji SEM (Scanning Electron Microscopy) untuk 

mengetahui struktur mikronya berupa gambar ikatan senyawa antara campuran semen gigi zinc 

oxide eugenol dengan aditif polistiren (Van Vlack, 1991) 

10.5.1 Kekuatan Tekan (Compressive Strength) 

Kekuatan tekan (Compressive Strength) tergantung pada tegangan yang diberikan pada 

sampel. Tegangan adalah perubahan gaya terhadap luas penampang daerah yang dikenai gaya 

tersebut. Nilai tegangan dapat diperoleh dari  persamaan :   

F 
A 

τ adalah kuat tekan (kgf/m2), F adalah beban (kgf), dan A  adalah  luas  penampang (m2) 

Sedangkan Compressive strength adalah ukuran ketahanan sampel terhadap tekanan yang 

diberikan pada sampel sebelum sampel tersebut rusak. Besarnya Compressive Strength sama 

besar dengan nilai tegangan yang diberikan (Van Vlack,1991). 
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 Gambar 2.5 Alat uji kuat tekan Autograph Shimazdu dan sampel uji tekan 

Sebelum melakukan pengujian kuat tekan, yang harus dilakukan pertama kali adalah 

membersihkan pelat baja atas dan bawah serta permukaan sampel. Kemudian letakkan sampel 

pada pelat baja bawah, atur sumbu memanjang sampel sehingaa berada pada titik pusat sendi 

peluru pada pelat baja atas. Atur pelat baja secara perlahan hingga menyentuh permukaan 

sampel secara merata. Atur jarum penunjuk manometer pengukur tekanan dan lakukan 

pembacaan awal. Lalu tingkatkan beban aksial sampai kondisi benda uji runtuh, pemberian 

beban aksial dapat dilakukan dengan cara kontrol tegangan atau regangan. 

10.5.2 Kekuatan Tarik (Tensile Strength) 

Tensile Strength diukur dengan pemberian beban tensile secara langsung pada 

spesimen. Untuk menjamin spesimen tercekam dengan baik maka bagian ujungnya biasanya 

dibuat lebih besar daripada bagian tengah. Bahan yang getas sangat mudah patah pada bagian 

ujung spesimen (bagian yang dicekam) (Combe, 1992). 

Prinsip Tensile Strength adalah menghitung besarnya beban tarik maksimum per satuan luas. 

Kuat tarik merupakan kekuatan tegangan maksimum bahan untuk menahan tegangan yang 

diberikan, yaitu: 

𝑇𝑆 =𝐴
𝐹 

TS adalah kuat tarik (kgf/m2), F adalah beban (kgf), dan A adalah luas penampang (m2) 

(Van Vlack,1991). 
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Gambar 2.6 alat uji kuat rekat Autograph Shimazdu 

Sebelum melakukan pengujian kuat tarik, yang harus dilakukan adalah membersihkan 

pelat baja atas dan bawah serta permukaan sampel. Kemudian letakkan sampel pada pelat baja 

bawah, atur sumbu memanjang sampel sehingaa berada pada titik pusat sendi peluru pada pelat 

baja atas dan bawah. Atur posisi pelat baja secara perlahan hingga ujung antara gigi dan 

tambalan semen terjepit dari 2 sisi yang berlawananan. Beri beban awal pada sampel, lalu 

tingkatkan beban aksial sampai kondisi benda uji patah, pemberian beban aksial dapat 

dilakukan dengan cara kontrol tegangan atau regangan. 

10.5.3 Scanning Electron Microscopy (SEM) 

Struktur mikro bahan dapat diketahui dengan menggunakan peralatan SEM (Scanning 

Electron Microscopy). SEM terdiri dari sebuah senapan elektron yang memproduksi berkas 

electron pada tegangan dipercepat sebesar 2-30 kV. Berkas elektron tersebut dilewatkan pada 

beberapa lensa elektromagnetik untuk menghasilkan image berukuran sekitar 10 nm pada 

sampel yang ditampilkan dalam bentuk film fotografi atau kedalam tabung layar. SEM sangat 

cocok digunakan dalam situasi yang membutuhkan pengamatan permukaan  kasar dengan 

pembesaran berkisar 20x hingga 500.000x (Agustine, 1998). 

Teknik SEM pada hakekatnya merupakan pemeriksaan dan analisis permukaan. Data 

tampilan yang diperoleh adalah data permukaan atau lapisan dengan ketebalan sekitar 20.10-

6 m dari permukaan. Gambar permukaan yang diperoleh adalah gambar topografi permukaan 

dengan segala tonjolan dan lekukan permukaan. Kata kunci dari SEM adalah Scanning yang 

berarti bahwa berkas elektron ”menyapu” permukaan spesimen, titik demi titik dengan sapuan 
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berbentuk baris demi baris. Intensitas gambar pada SEM bergantung pada nomor atom unsur 

yang ada pada permukaan spesimen. Melalui cara ini akan diperoleh gambar yang menyatakan 

perbedaan unsur kimia. Warna lebih terang menunjukkan unsur kimia yang nomor atomnya 

lebih tinggi (Trewin, 1991). 

Kandungan berbagai unsur kimia dapat diperoleh secara kuantitatif ataupun semi-

kuantitaif dengan teknik EDAX (Energy Dispersive Analysis X- Ray). Maka dengan 

penggabungan teknik SEM dan teknik EDAX, akan dapat mengidentifikasi unsur yang 

dimiliki oleh fasa yang terlihat dalam Gambar 2.5. (Trewin, 1991).Diagram skematik dan cara 

kerja SEM digambarkan sebagai berikut: 
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 Gambar 2.7 Diagram Skematik fungsi dasar dan cara kerja SEM ( Trewin, 1998) 

Sebelum melalui lensa elektromagnetik terakhir, sacanning faster mendefleksikan 

berkas elektron untuk men-scan permukaan sampel. Hasil scan ini tersinkronisasi dengan 

Cathode Ray Tube (CRT) dan image sampel akan tampak pada area scan. Tingkat kontras 

yang tampak pada CRT timbul karena refleksivitas yang berbeda-beda dari sampel (Agustine, 

1998). 

Ketika berkas elektron menumbuk permukaan sampel sejumlah elektron direfleksikan 

sebagai Back Scattered Electron (BSE) dan yang lain membebaskan energi rendah Secondary 

Electron (SE). Emisi radiasi elektromagnetik dari sampel timbul pada panjang gelombang 

yang bervariasi. Elektron-elektron BSE dan SE yang direfleksikan, dikumpulkan oleh 

Scantilator yang memancarkan sebuah pulsa cahaya pada elektron yang dating. Cahaya yang 

dipancarkan diubah menjadi sinyal listrik dan diperbesar oleh foto multiplier. Setelah melalui 

proses pembesaran, sinyal tersebut dikirim ke grid CRT. 

 

 

BAB XI 

DEWASE AYU 

Ala-Ayuning 

Dewasa 

Penjelasan Wewaran Penyusun 
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Agni Agung 

Doyan 

Basmi  

Bersifat panas, tidak baik 

membangun rumah, terutama tidak 

baik mengatapi rumah, karena mudah 

terbakar. Baik untuk mulai membakar 

bata, genteng, gerabah, keramik, 

tembikar, dan lain-lain.  

Anggara Purnama. Anggara 

Brahma.  

Agni Agung 

Patra 

Limutan  

Baik membuat/meramu obat-obatan, 

menghilangkan yang angker. Tidak 

baik membangun rumah, mengatapi 

rumah, pindah rumah, atau memasuki 

rumah baru.  

Redite Brahma.  

Amerta 

Akasa  

Baik untuk memuja leluhur/Pitra 

Yadnya dan Dewa Yadnya  

Anggara Purnama.  

Amerta 

Bumi  

Baik untuk perkawinan (nikah).  Soma Wage Penanggal 1. Buda Pon 

Penanggal 10.  

Amerta 

Buwana  

Baik untuk upacara Dewa Yadnya 

dan Pitra Yadnya  

Redite Purnama. Soma Purnama. 

Anggara Purnama.  

Amerta Dadi  Baik untuk upacara Dewa Yadnya 

dan pemujaan terhadap leluhur.  

Soma Beteng. Purnama Kajeng.  
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Amerta 

Danta  

Baik untuk melakukan tapa, brata, 

yoga, semadi, penyucian diri, segala 

pekerjaan.  

Redite Penanggal 6. Soma 

Penanggal 5. Anggara Penanggal 4. 

Buda Penanggal 3. Wraspati 

Penanggal 2. Sukra Penanggal 1. 

Saniscara Penanggal 7. Soma 

Purnama. Buda Penanggal 10. 

Saniscara Penanggal 7.  

Amerta 

Dewa  

Baik untuk melakukan Panca Yadnya 

khususnya Dewa Yadnya, 

membangun tempat-tempat 

suci/ibadah, membuat lumbung 

maupun dapur.  

Redite Penanggal 6. Redite 

Pangelong 6. Soma Penanggal 7. 

Soma Pangelong 7. Anggara 

Penanggal 3. Anggara Pangelong 3. 

Buda Penanggal 2. Buda Pangelong 

2. Wraspati Penanggal 5. Wraspati 

Pangelong 5. Sukra Penanggal 1. 

Sukra Pangelong 1. Saniscara 

Penanggal 4. Saniscara Pangelong 

4.  

Amerta 

Dewa Jaya  

Baik untuk hal-hal yang mengandung 

unsur keunggulan.  

Soma Penanggal 3. Soma 

Penanggal 8.  

Amerta 

Dewata  

Baik untuk semua upacara.  Sukra Penanggal 12.  
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Amerta Gati  Baik untuk memaulai suatu usaha, 

bercocok tanam.  

Redite Penanggal 3. Redite 

Penanggal 6. Soma Penanggal 7. 

Anggara Penanggal 3. Buda 

Penanggal 2. Buda Penanggal 3. 

Wraspati Penanggal 5. Sukra 

Penanggal 1. Sukra Penanggal 12. 

Saniscara Penanggal 4. Saniscara 

Penanggal 7.  

Amerta 

Kundalini  

Baik untuk bercocok tanam, segala 

kegiatan atau yadnya.  

Buda Landep Penanggal 2. Buda 

Landep Penanggal 12. Wraspati 

Landep Penanggal 10. Buda Tolu 

Penanggal 2. Buda Tolu Penanggal 

10. Soma Warigadean Penanggal 5. 

Buda Warigadean Penanggal 6. 

Buda Julungwangi Penanggal 13. 

Redite Langkir Penanggal 1. Redite 

Langkir Penanggal 11. Buda Pujut 

Penanggal 2. Buda Pujut Penanggal 

12. Wraspati Medangkungan 

Penanggal 5. Wraspati 

Medangkungan Purnama. Soma 

Prangbakat Penanggal 1. Soma 

Prangbakat Penanggal 8. Soma 
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Dukut Penanggal 1. Soma Dukut 

Penanggal 7. Soma Dukut Purnama.  

Amerta Masa  Baik untuk upacara Dewa Yadnya, 

membangun, dan bercocok tanam.  

Sukra Purnama.  

Amerta 

Murti  

Baik untuk melakukan upacara 

Manusa Yadnya, upacara potong gigi  

Buda Keliwon Penanggal 12.  

Amerta 

Pageh  

Baik untuk upacara Dewa Yadnya.  Saniscara Purnama.  

Amerta 

Papageran  

Tidak baik untuk melakukan dewasa 

ayu karena mengandung pengaruh 

sakit-sakitan.  

Saniscara Purnama. Saniscara 

Yama.  

Amerta Sari  Baik untuk upacara Dewa Yadnya di 

sanggah/merajan, menanam bunga-

bungaan.  

Buda Purnama.  

Amerta Wija  Baik untuk upacara Dewa Yadnya, 

menanam biji-bijian.  

Wraspati Purnama.  

Amertayoga  Baik untuk membangun, mencari 

pengupa jiwa (nafkah), dan memulai 

suatu usaha/perusahaan.  

Soma Landep. Soma Krulut. Soma 

Ugu. Soma Dukut. Soma Tolu. 

Soma Medangsia. Soma 

Medangkungan. Soma Menail. 

Wraspati Penanggal 4. Saniscara 
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Penanggal 5. Kedasa Penanggal 4. 

Sadha Penanggal 1.  

Asuajeg 

Munggah  

Baik untuk membuat alat-alat yang 

menakutkan seperti lelakut. Tidak 

baik untuk menanam padi, kacang-

kacangan.  

Redite Gumbreg. Soma Menail. 

Anggara Sungsang. Buda Wayang. 

Wraspati Medangsia. Sukra Sinta. 

Saniscara Merakih.  

Asuajeg 

Turun  

Baik untuk membuat penakut, 

menanam padi, kacang-kacangan, 

sirih. berburu, membuat alat bunyi-

bunyian, kentongan, gamelan, genta, 

dll.  

Redite Matal. Soma Warigadean. 

Anggara Bala. Buda Kuningan. 

Wraspati Dukut. Sukra Pahang. 

Saniscara Ukir.  

Asuasa  Mengandung sifat boros, tidak baik 

untuk berbelanja, tidak baik untuk 

dewasa ayu.  

Redite Ukir. Redite Pujut. Soma 

Medangsia. Anggara Wariga. Buda 

Prangbakat. Wraspati Dunggulan. 

Sukra Kulawu.  

Ayu Badra  Baik untuk memulai suatu usaha, 

bercocok tanam, membangun.  

Redite Penanggal 3. Soma 

Penanggal 7. Soma Penanggal 10. 

Anggara Penanggal 3. Buda 

Penanggal 12. Wraspati Penanggal 

10. Saniscara Penanggal 11.  

Ayu Dana  Hari Baik melaksanakan Panca 

Yadnya, segala macam pekerjaan, 

Sukra Purnama.  
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berdana punia, bersuci laksana, 

mengajukan permohonan, bercocok 

tanam.  

Ayu Nulus  Baik untuk segala usaha.  Redite Penanggal 6. Soma 

Penanggal 3. Anggara Penanggal 7. 

Buda Penanggal 12. Buda 

Penanggal 13. Wraspati Penanggal 

5. Sukra Penanggal 1. Saniscara 

Penanggal 5.  

Babi 

Munggah  

Tidak baik untuk bercocok tanam.  Wage Tungleh.  

Babi Turun  Baik untuk memasang sesirep.  Wage Paniron.  

Banyu Milir  Baik untuk membuat sumur, kolam, 

membuka jalan air, ngirisin 

(menyadap nira).  

Redite Kulantir. Soma Wayang. 

Buda Sinta. Sukra Langkir.  

Banyu Urug  Baik untuk membuat bendungan. 

Tidak baik untuk membuat sumur.  

Redite Sinta. Soma Sinta. Soma 

Landep. Soma Wariga. Soma 

Sungsang. Soma Krulut. Soma 

Merakih. Soma Medangkungan. 

Soma Uye. Anggara Sinta. Anggara 

Tolu. Anggara Medangsia. Anggara 

Pahang. Soma Krulut. Anggara 
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Merakih. Anggara Matal. Anggara 

Menail. Buda Tolu. Buda Sungsang. 

Buda Tambir. Buda Matal. Buda 

Kulawu. Wraspati Tolu. Wraspati 

Gumbreg. Wraspati Pujut. Wraspati 

Tambir. Wraspati Medangkungan. 

Wraspati Uye. Wraspati 

Prangbakat. Sukra Gumbreg. Sukra 

Dunggulan. Sukra Pujut. Sukra 

Krulut. Sukra Kulawu. Sukra 

Dukut. Saniscara Kulantir. 

Saniscara Wariga. Saniscara 

Tambir.  

Bojog 

Munggah  

Tidak baik untuk menanam padi, 

jagung.  

Keliwon Was.  

Bojog Turun  Baik untuk menyetem gambelan.  Keliwon Aryang.  

Buda Gajah  Baik untuk melakukan tapa, brata, 

yoga, semadi, upacara penyucian 

(pebersihan lahir batin), dan upacara 

Dewa Yadnya.  

Buda Wage Purnama.  

Buda Ireng  Baik untuk segala pekerjaan.  Buda Wage Tilem.  
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Buda Suka  Baik untuk segala pekerjaan.  Buda Keliwon Tilem.  

Carik 

Walangati  

Tidak baik untuk melakukan 

pernikahan/wiwaha, atiwa-

tiwa/ngaben dan membangun rumah.  

Sinta. Gumbreg. Wariga. Sungsang. 

Kuningan. Prangbakat. Bala. 

Wayang. Kulawu. Watugunung.  

Catur Laba  Baik untuk bepergian menuju arah 

utara, upacara Manusa Yadnya, dan 

Pitra Yadnya.  

Redite Umanis. Soma Wage. Buda 

Pon. Saniscara Paing.  

Cintamanik  Baik untuk melakukan upacara 

potong rambut.  

Buda Sinta. Buda Ukir. Buda Tolu. 

Buda Wariga. Buda Julungwangi. 

Buda Dunggulan. Buda Langkir. 

Buda Pujut. Buda Krulut. Buda 

Tambir. Buda Matal. Buda Menail. 

Buda Bala. Buda Wayang. Buda 

Dukut.  

Corok 

Kodong  

Baik untuk membuat jaring.  Wraspati Keliwon Langkir.  

Dadig Krana  Baik untuk menanam tebu, 

mentimun. Tidak baik untuk upacara 

atau yadnya, mengadakan pertemuan 

(rapat), berenggama.  

Redite Penanggal 2. Redite 

Pangelong 2. Soma Penanggal 1. 

Soma Pangelong 1. Anggara 

Penanggal 10. Anggara Pangelong 

10. Buda Penanggal 7. Buda 

Pangelong 7. Wraspati Penanggal 3. 
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Wraspati Pangelong 3. Saniscara 

Penanggal 6. Saniscara Pangelong 

6.  

Dasa Amerta  Baik untuk melakukan upacara 

pembersihan diri, upacara potong 

gigi, pernikahan tanpa 

memperhitungkan sasih.  

Sukra Paing Penanggal 10.  

Dasa Guna  Baik untuk membuat bangunan suci, 

pelantikan pengurus/pejabat.  

Buda Tilem. Buda Purnama.  

Dauh Ayu  Baik untuk membuat awig-awig, 

peraturan-peraturan atau undang-

undang, baik untuk membangun.  

Redite Penanggal 4. Redite 

Pangelong 4. Redite Penanggal 5. 

Redite Pangelong 5. Redite 

Penanggal 6. Redite Pangelong 6. 

Soma Penanggal 2. Soma 

Pangelong 2. Soma Penanggal 3. 

Soma Pangelong 3. Soma 

Penanggal 5. Soma Pangelong 5. 

Anggara Penanggal 5. Anggara 

Pangelong 5. Anggara Penanggal 7. 

Anggara Pangelong 7. Anggara 

Penanggal 8. Anggara Pangelong 8. 

Buda Penanggal 4. Buda Pangelong 

4. Wraspati Penanggal 1. Wraspati 
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Pangelong 1. Wraspati Penanggal 4. 

Wraspati Pangelong 4. Sukra 

Penanggal 1. Sukra Pangelong 1. 

Sukra Penanggal 5. Sukra 

Pangelong 5. Sukra Penanggal 6. 

Sukra Pangelong 6. Saniscara 

Penanggal 5. Saniscara Pangelong 

5.  

Derman 

Bagia  

Baik untuk nikah, membangun, mulai 

belajar/berlatih, belajar menari.  

Soma Penanggal 2. Soma 

Penanggal 3. Soma Penanggal 5. 

Soma Penanggal 12.  

Dewa 

Ngelayang  

Baik untuk membuat bangunan suci, 

Dewa Yadnya dan Pitra Yadnya.  

Redite Penanggal 6. Soma 

Penanggal 3. Anggara Penanggal 3. 

Anggara Penanggal 7. Buda 

Penanggal 3. Buda Penanggal 13. 

Buda Purnama. Wraspati Penanggal 

5. Sukra Penanggal 1. Saniscara 

Penanggal 4.  

Dewa Stata  Baik untuk melakukan Panca 

Yadnya, khususnya Dewa Yadnya.  

Redite Penanggal 10. Soma 

Penanggal 9. Anggara Penanggal 6. 

Buda Penanggal 8. Wraspati 
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Penanggal 7. Sukra Penanggal 9. 

Saniscara Penanggal 10.  

Dewa Werdi  Baik untuk upacara Dewa Yadnya, 

upacara potong gigi.  

Sukra Wage Penanggal 10.  

Dewasa 

Mentas  

Baik untuk melakukan segala macam 

yadnya, upacara penyucian 

(pembersihan), memberi petuah-

petuah (nasehat), memberi petunjuk 

jalan yang berguna, serta baik untuk 

membangun.  

Wraspati Penanggal 5. Wraspati 

Purnama.  

Dewasa 

Ngelayang  

Baik untuk membangun rumah, 

membuat jukung dan sejenisnya.  

Redite Penanggal 1. Redite 

Penanggal 8. Anggara Penanggal 7. 

Buda Penanggal 2. Buda Penanggal 

3. Wraspati Penanggal 4. Sukra 

Penanggal 6. Saniscara Penanggal 

5.  

Dewasa 

Tanian  

Baik untuk mulai menanam, mulai 

suatu usaha pertanian.  

Redite Penanggal 10. Soma 

Penanggal 9. Anggara Penanggal 6. 

Buda Penanggal 8. Wraspati 

Penanggal 7. Sukra Penanggal 10. 

Saniscara Penanggal 10.  
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Dina Carik  Tidak baik dipakai dewasa.  Redite Penanggal 12. Soma 

Penanggal 11. Anggara Penanggal 

10. Buda Penanggal 9. Wraspati 

Penanggal 8. Sukra Penanggal 7. 

Saniscara Penanggal 6.  

Dina Jaya  Baik untuk belajar menari atau 

pengetahuan yang lain dan 

mengandung unsur keunggulan.  

Redite Penanggal 6. Soma 

Penanggal 5. Buda Penanggal 3. 

Wraspati Penanggal 2. Sukra 

Penanggal 1. Saniscara Penanggal 

7.  

Dina Mandi  Baik untuk upacara penyucian diri, 

memberikan petuah-petuah, membuat 

jimat.  

Anggara Purnama. Wraspati 

Penanggal 2. Sukra Penanggal 14. 

Saniscara Penanggal 3.  

Dirgahayu  Baik untuk mulai belajar.  Anggara Pon Pandita.  

Dirgayusa  Baik untuk upacara Manusa Yadnya 

seperti potong gigi dan lain-lain.  

Buda Pon Penanggal 10.  

Gagak 

Anungsang 

Pati  

Tidak baik melakukan upacara 

membakar mayat, atiwa-tiwa  

Penanggal 9. Pangelong 1. 

Pangelong 6. Pangelong 14.  

Geheng 

Manyinget  

Tidak baik untuk segala pekerjaan 

yang penting-penting termasuk 

Redite Penanggal 14. Soma 

Penanggal 1. Soma Pangelong 7. 
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melakukan yadnya karena banyak 

ganguan.  

Anggara Penanggal 2. Anggara 

Penanggal 10. Buda Pangelong 10. 

Wraspati Penanggal 5. Sukra 

Penanggal 14. Saniscara Penanggal 

1. Saniscara Penanggal 9.  

Geni Agung  Tidak baik dipakai dewasa, sangat 

buruk.  

Redite Umanis Penanggal 10. 

Anggara Wage Penanggal 8. Buda 

Pon Penanggal 14.  

Geni Murub  Baik untuk segala pekerjaan yang 

mempergunakan api seperti 

membakar bata mentah, genteng, dan 

lain-lain. Tidak baik untuk 

membangun, mengatapi rumah.  

Redite Penanggal 12. Soma 

Penanggal 11. Anggara Penanggal 

10. Buda Penanggal 9. Wraspati 

Penanggal 8. Sukra Penanggal 7. 

Saniscara Penanggal 6.  

Geni Rawana  Baik untuk segala pekerjaan yang 

menggunakan api. Tidak baik untuk 

mengatapi rumah, melaspas, 

bercocok tanam.  

Penanggal 2. Penanggal 4. 

Penanggal 8. Penanggal 11. 

Pangelong 3. Pangelong 4. 

Pangelong 9. Pangelong 13.  

Gni Rawana 

Jejepan  

Baik untuk mulai pekerjaan yang 

menggunakan api seperti membakar 

genteng, batu bata, keramik, gerabah, 

membuat senjata tajam (pande besi). 

Redite Penanggal 12. Soma 

Penanggal 11. Anggara Penanggal 

10. Buda Penanggal 9. Wraspati 

Penanggal 8. Sukra Penanggal 7. 

Saniscara Penanggal 6.  
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Tidak baik mengatapi rumah, 

melaspas, dan bercocok tanam.  

Gni Rawana 

Rangkep  

Baik untuk segala pekerjaan yang 

mempergunakan api. Tidak baik 

untuk membangun, mengatapi rumah.  

Anggara Penanggal 2. Anggara 

Penanggal 4. Anggara Penanggal 8. 

Anggara Penanggal 11. Buda 

Penanggal 3. Buda Penanggal 4. 

Buda Penanggal 9. Buda Penanggal 

13.  

Guntur 

Umah/Graha  

Baik untuk membangun atau 

memindahkan rumah.  

Wraspati Medangsia. Wraspati 

Merakih. Saniscara Medangkungan. 

Saniscara Ugu. Buda Landep. Buda 

Tolu.  

Ingkel 

Macan  

Baik untuk menangkap banteng/sapi, 

kerbau, kuda, kambing, dan 

sejenisnya, dan untuk berburu  

Wraspati Pon Wariga.  

Istri Payasan  Mengandung unsur keindahan. Baik 

untuk melaspas dan bercocok tanam  

Soma Penanggal 8.  

Jiwa 

Menganti  

Baik untuk bercocok tanam dan 

memulai suatu usaha.  

Soma Tambir. Wraspati Landep. 

Wraspati Medangkungan. Sukra 

Wariga. Sukra Bala. Saniscara 

Watugunung.  
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Kajeng 

Kipkipan  

Baik untuk membuat dungki 

(keranjang kecil tempat ikan).  

Buda Gumbreg. Buda Watugunung.  

Kajeng 

Kliwon 

Enyitan  

Baik untuk memulai membuat 

sesikepan atau sesuatu yang 

berkekuatan gaib  

Kajeng Keliwon Penanggal 8. 

Kajeng Keliwon Penanggal 9. 

Kajeng Keliwon Penanggal 10. 

Kajeng Keliwon Penanggal 11. 

Kajeng Keliwon Penanggal 12. 

Kajeng Keliwon Penanggal 13. 

Kajeng Keliwon Penanggal 14.  

Kajeng 

Lulunan  

Tidak baik untuk membuat sok dan 

sejenisnya.  

Kajeng Ludra Dadi.  

Kajeng 

Rendetan  

Baik untuk menanam tumbuhan yang 

menghasilkan buah.  

Redite Kajeng Penanggal. Buda 

Kajeng Penanggal. Saniscara 

Kajeng Penanggal.  

Kajeng 

Susunan  

Baik untuk membuat sok atau 

sejenisnya.  

Kajeng Guru Dadi.  

Kajeng 

Uwudan  

Tidka baik untuk menanam dan 

memetik tanaman.  

Redite Kajeng Pangelong. Buda 

Kajeng Pangelong. Saniscara 

Kajeng Pangelong.  

Kala Alap  Baik untuk menanam kelapa.  Soma Uye.  
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Kala Angin  Baik untuk memulai 

mengajar/melatih sapi, kerbau, kuda, 

dan ternak lainnya.  

Redite Krulut. Redite Bala. Redite 

Kulawu.  

Kala Atat  Baik untuk membuat tali, tali 

pancing, melakukan pekerjaan 

anyam-anyaman, tampus, jerat.  

Redite Uye. Anggara Watugunung. 

Buda Tambir.  

Kala Awus  Baik untuk membuat garu (lampit). 

Tidak baik untuk membuat 

bendungan/empangan, membangun 

rumah.  

Buda Kulawu.  

Kala 

Bancaran  

Baik untuk membuat senjata, taji, 

pengiris (pisau besar untuk mengiris 

atau untuk mengadap nira).  

Redite Dunggulan. Soma Sinta. 

Anggara Tolu. Anggara Dunggulan. 

Anggara Tambir. Wraspati Matal. 

Sukra Kuningan. Saniscara Wariga.  

Kala 

Bangkung, 

Kala 

Nanggung  

Tidak baik untuk mulai memelihara 

ternak.  

Redite Pon. Soma Paing. Buda 

Umanis. Saniscara Wage.  

Kala Beser  Baik untuk menyadap tirta, mengasah 

taji, tombak. Tidak baik untuk 

Tungleh Kala.  
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membuat empangan/bendungan, 

berbicara yang sifatnya rahasia.  

Kala Brahma  Mengandung arti kepanasan atau 

kesakitan.  

Redite Menail. Anggara Medangsia. 

Buda Sinta. Sukra Kulantir. Sukra 

Bala. Sukra Watugunung. Saniscara 

Langkir.  

Kala Bregala  Tidak baik dipakai dewasa ayu.  Soma Landep.  

Kala 

Buingrau  

Baik untuk menebang kayu, membuat 

bubu, memuja pitra. Tidak baik untuk 

membangun, mengatapi rumah.  

Redite Indra. Soma Uma. Anggara 

Ludra. Buda Brahma. Wraspati 

Guru. Sukra Sri. Saniscara Yama.  

Kala Cakra  Baik untuk memulai segala jenis 

pekerjaan, mengandung arti 

kebulatan tekad.  

Saniscara Menail.  

Kala Capika  Baik untuk membuat pancing (kail), 

perangkap.  

Soma Merakih Penanggal 3.  

Kala 

Caplokan  

Baik untuk membuat alat-alat 

penangkap ikan seperti pancing 

(kail), jala, jaring, bubu, bahan untuk 

umpan.  

Soma Julungwangi. Soma Merakih. 

Anggara Tambir. Buda Prangbakat. 

Sukra Kuningan. Saniscara Sinta. 

Saniscara Julungwangi. Saniscara 

Pujut.  
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Kala Cepitan  Baik untuk membuat pancing, 

jebag/perangkap, dan alat yang 

berfungsi menjepit  

Soma Paing Merakih.  

Kala 

Dangastra  

Baik untuk membangun tembok 

pekarangan, membuat alat-alat 

penangkap ikan. Tidak baik untuk 

memulai pekerjaan penting, tidak 

baik melakukan upacara (gawe ayu).  

Redite Kulantir. Redite Menail. 

Soma Sungsang. Soma Dukut. 

Anggara Medangsia. Anggara 

Pahang. Anggara Merakih. Buda 

Sinta. Buda Medangkungan. 

Wraspati Dunggulan. Sukra 

Kulantir. Sukra Dunggulan. Sukra 

Bala. Sukra Watugunung. Saniscara 

Langkir. Saniscara Pujut. Saniscara 

Krulut.  

Kala Dangu  Tidak baik untuk memulai suatu 

pekerjaan, pindah tempat, bepergian.  

Redite Tolu. Redite Langkir. Redite 

Uye. Redite Wayang. Soma 

Merakih. Anggara Ukir. Anggara 

Gumbreg. Anggara Dunggulan. 

Anggara Krulut. Buda Sinta. Buda 

Julungwangi. Buda Tambir. Buda 

Kulawu. Wraspati Wariga. Wraspati 

Pujut. Wraspati Prangbakat. Sukra 

Dunggulan. Sukra Matal. Sukra 

Menail. Sukra Ugu. Saniscara 
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Warigadean. Saniscara Sungsang. 

Saniscara Dunggulan. Saniscara 

Medangsia. Saniscara Pahang. 

Saniscara Medangkungan. 

Saniscara Bala. Saniscara Dukut. 

Saniscara Watugunung.  

Kala Demit  Baik untuk memasang tanda-tanda 

atau alat-alat yang mengandung arti 

larangan, membuat pagar, memasang 

pelindung kelapa (ngangasin), hal-hal 

menghalau, atau mengusir. Tidak 

baik unruk mengajukan permohonan.  

Saniscara Ukir.  

Kala Empas 

Munggah  

Baik untuk membangun rumah. 

Tidak baik untuk memetik buah-

buahan.  

Wage Urukung.  

Kala Empas 

Turun  

Baik untuk menanam umbi-umbian. 

Tidak baik untuk membangun, 

memetik buah-buahan.  

Wage Maulu.  

Kala 

Gacokan  

Baik untuk membuat alat-alat yang 

runcing seperti taji, tombak dan 

sebagainya.  

Anggara Tambir.  
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Kala Garuda  Tidak baik untuk dipakai dewasa ayu.  Anggara Landep.  

Kala Geger  Baik untuk membuat alat-alat 

penangkap ikan, membuat kentongan, 

cagcag (perkakas tenun), kroncongan 

(genta sampi dari kayu), genta 

(bajra), kendang (bedug), gambelan, 

dan alat bunyi-bunyian lainnya.  

Wraspati Wariga. Saniscara Wariga.  

Kala 

Gotongan  

Baik untuk memulai suatu usaha. 

Tidak baik untuk mengubur atau 

membakar mayat.  

Sukra Keliwon. Saniscara Umanis. 

Redite Paing.  

Kala Graha  Baik untuk membangun perumahan.  Soma Landep. Saniscara Tolu.  

Kala 

Gumarang 

Munggah  

Baik melakukan upacara Bhuta 

Yadnya. Tidak Baik untuk menanam 

sirih, tembakau.  

Pon Urukung.  

Kala 

Gumarang 

Turun  

Baik untuk menanam sirih dan 

tambakau. Tidak baik untuk 

pembuatan bibit.  

Pon Maulu.  

Kala Guru  Baik untuk membuat peraturan, awig-

awig.  

Buda Landep.  
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Kala Ingsor  Mengandung sifat/tanda-tanda 

mengecewakan  

Kulantir. Medangsia. Prangbakat.  

Kala Isinan  Baik untuk mulai belajar, membuat 

almari, membuat gudang atau tempat 

barang-barang.  

Soma Dunggulan. Soma Krulut. 

Buda Watugunung.  

Kala Jangkut  Baik untuk membuat pencar, jaring, 

senjata.  

Pepet Kajeng.  

Kala 

Jengkang  

Baik untuk membuat alat penangkap 

ikan, bubu dan mengadakan 

sabungan ayam (tajen)  

Redite Umanis Ukir.  

Kala 

Jengking  

Baik untuk mulai belajar menari, 

menabuh, membuat bubu, seser, 

jaring. Tidak baik untuk Manusa 

Yadnya, nikah, upacara potong 

rambut.  

Urukung Kala.  

Kala Katemu  Baik untuk menangkap ikan, berburu, 

mapikat, memasang jerat, 

kungkungan, mangadakan pertemuan.  

Redite Sinta. Redite Julungwangi. 

Redite Pujut. Soma Ukir. Soma 

Tolu. Soma Krulut. Anggara 

Dunggulan. Anggara Pahang. 

Anggara Tambir. Anggara 

Watugunung. Buda Tolu. Buda 

Wariga. Buda Langkir. Buda Dukut. 
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Wraspati Sinta. Wraspati 

Julungwangi. Wraspati Pujut. Sukra 

Ukir. Sukra Krulut. Saniscara Tolu. 

Saniscara Dunggulan. Saniscara 

Pahang. Saniscara Tambir. 

Saniscara Wayang.  

Kala Keciran  Baik untuk membuat pisau penyadap 

(pengiris), mulai memotong danggul 

nira, membuat atau membuka saluran 

air.  

Buda Gumbreg.  

Kala Kilang-

kilung  

Baik untuk membuat barong, 

membuat sok (bakul), dan segala 

anyam-anyaman.  

Soma Krulut. Wraspati Tambir.  

Kala 

Kingkingan  

Tidak baik untuk meminang.  Wraspati Krulut.  

Kala 

Klingkung  

Baik untuk mencuri demi 

kepentingan umum yang bertujuan 

baik.  

Anggara Sinta.  

Kala Kutila 

Manik  

Baik untuk membuat ranjau, pagar, 

rintangan, lubang penghalang 

Kajeng Keliwon.  
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maupun pemisah, alat perangkap, 

upacara Bhuta Yadnya.  

Kala 

KutilaÂ   

Baik untuk memulai pekerjaan yang 

mempergunakan api.  

Aryang Brahma.  

Kala Luang  Baik untuk membuat terowongan, 

menanam ketela atau umbi-umbian.  

Redite Dunggulan. Redite 

Kuningan. Redite Langkir. Soma 

Wayang. Anggara Watugunung. 

Anggara Warigadean. Anggara 

Sungsang. Anggara Tambir. 

Anggara Menail. Anggara Sinta. 

Buda Landep. Buda Tolu. Buda 

Gumbreg. Buda Pahang. Buda 

Merakih. Wraspati Kulawu. 

Wraspati Dukut.  

Kala Lutung 

Magelut  

Baik untuk membuat/meramu obat-

obatan, mencampur sadek (makanan 

jangkrik), mulai membikin sawuh, 

melakukan tapa brata. Tidak baik 

untuk berburu.  

Redite Ukir. Buda Sungsang.  

Kala Lutung 

Megandong  

Baik untuk menanam pijer (bibit 

kelapa yang baru tumbuh), menanam 

buah-buahan.  

Wraspati Keliwon.  
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Kala Macan  Baik untuk membuat segala yang 

menakutkan, membuat tombak, keris, 

lelakut (penakut). Tidak baik untuk 

berbicara yang tidak perlu  

Wraspati Tambir.  

Kala Mangap  Tidak baik untuk berbelanja, bila 

menggunakan hari ini akan berakibat 

boros.  

Redite Umanis.  

Kala 

Manguneb  

Baik untuk membuat paketok 

(perangkap landak) dan santeb 

(semacam perangkap binatang).  

Wraspati Medangsia.  

Kala 

Matampak  

Baik untuk menanam segala sesuatu 

(bercocok tanam).  

Buda Ukir. Sukra Ukir. Wraspati 

Kulawu. Saniscara Wariga. 

Saniscara Prangbakat.  

Kala Mereng  Tidak baik untuk bercocok tanam  Redite Julungwangi. Redite 

Prangbakat. Soma Dunggulan. 

Soma Ugu. Anggara Langkir. Buda 

Pujut. Buda Watugunung. Wraspati 

Landep. Wraspati Krulut. Wraspati 

Tambir. Saniscara Matal.  

Kala Miled  Baik untuk meramu obat-obatan, 

sadek dan yang sejenisnya.  

Soma Pahang.  
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Kala Mina  Baik untuk membuat peralatan 

penangkap ikan, tombak, dan baik 

untuk menangkap ikan.  

Sukra Warigadean. Sukra 

Medangsia.  

Kala Mretyu  Baik untuk membuat senjata, mulai 

berperang membela kebenaran, 

memberi nasehat kepada orang lain. 

Tidak baik untuk bersenggama, 

segala yadnya.  

Redite Sinta. Redite Merakih. Soma 

Menail. Anggara Medangsia. 

Anggara Wayang. Buda Sinta. 

Wraspati Tolu. Sukra Julungwangi. 

Saniscara Medangsia.  

Kala Muas  Tidak baik untuk menanam sesuatu 

(bercocok tanam).  

Redite Kulantir. Soma Wayang. 

Saniscara Pahang.  

Kala Muncar  Baik untuk membuat taji, mengasah 

senjata.  

Buda Dunggulan.  

Kala 

Muncrat  

Baik untuk membuat keris, tombak, 

taji dll.  

Soma Pon Merakih.  

Kala Ngadeg  Baik untuk membuat pintu gerbang, 

tembok pekarangan, pagar, sangkar 

ayam (guwungan), kisa pengaduan, 

mulai memeliharan ayam kurungan, 

membuat empangan/bendungan.  

Redite Pujut. Redite Krulut. Soma 

Tambir. Soma Kulawu. Sukra 

Kuningan. Sukra Watugunung.  

Kala Ngamut  Baik untuk membuat pancing (kail) 

dan alat-alat panangkap ikan lainnya.  

Soma Merakih.  
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Kala Ngruda  Baik untuk membuat taji, keris, 

ranjau (sungga), bambu runcing 

(gelanggang) dan sejenisnya, 

membuat rencana baik. Tidak baik 

untuk segala pekerjaan, akan 

mendapat godaan/halangan sakit 

keras, melakukan yadnya yang besar.  

Redite Dukut. Soma Sungsang. 

Soma Menail. Saniscara Sungsang.  

Kala Ngunya  Baik untuk berkunjung, 

membuat/memasang kungkungan dan 

bubu.  

Redite Ukir.  

Kala Olih  Baik untuk memulai suatu usaha. 

Tidak baik untuk membuat 

terowongan, sumur, mulai membajak.  

Buda Prangbakat.  

Kala 

Pacekan  

Baik untuk membuat tombak, taji, 

keris, dan sejenisnya. Tidak baik 

untuk mengadakan 

perundingan/rapat.  

Anggara Tolu.  

Kala Pager  Baik untuk membuat tembok, pagar, 

dan sejenisnya. Tidak baik untuk 

bepergian.  

Wraspati Wariga.  
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Kala 

Panyeneng  

Baik untuk membuat peraturan-

peraturan, awig-awig, membuat 

tempat penyimpanan harta benda.  

Redite Wariga. Sukra Watugunung.  

Kala Pati  Baik untuk membuat jerat dan 

memasangnya, pembuat pengrusak. 

Tidak baik untuk semua upacara dan 

pekerjaan yang lainnya.  

Redite Landep. Redite Sungsang. 

Anggara Gumbreg. Anggara 

Medangsia. Anggara Wayang. Buda 

Landep. Buda Sungsang. Buda Ugu. 

Wraspati Gumbreg. Saniscara 

Krulut.  

Kala Pati 

Jengkang  

Baik untuk mengadakan sabungan.  Wraspati Urukung.  

Kala Pegat  Baik untuk mulai menyadap 

(ngirisin), memisah bayi menetek 

(melas rare). Tidak baik untuk 

melakukan karya ayu.  

Buda Kuningan. Saniscara Ukir. 

Saniscara Merakih.  

Kala Prawani  Tidak baik untuk semua kegiatan, 

hari ini mengandung pengaruh yang 

kurang baik.  

Redite Sinta. Anggara Prangbakat. 

Buda Landep. Wraspati Tambir.  

Kala Raja  Baik untuk segala pekerjaan, 

mengkat atau melantik petugas atau 

calon pejabat.  

Wraspati Dukut.  
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Kala Rau  Baik untuk meramu obat-obatan, 

sadek, membuat senjata, upas 

(penjaga). Tidak baik untuk 

membangun rumah, mengatapi rumah 

akibatnya akan terbakar, batasi 

berbicara yang dapat menimbulkan 

kekeliruan, mengawinkan orang.  

Redite Sinta. Sukra Gumbreg. 

Saniscara Ukir. Saniscara Kulantir. 

Saniscara Merakih.  

Kala 

Rebutan  

Baik untuk membuat tempat 

berjualan, membuat alat-alat tempat 

barang dagangan, alat-alat penangkap 

ikan, membuat dan memasang 

kungkungan.  

Soma Ugu.  

Kala 

Rumpuh  

Tidak baik untuk pindah rumah, 

memulai memelihara ayam, itik, sapi, 

kerbau, kambing, babi (ternak).  

Redite Merakih. Redite 

Watugunung. Soma Julungwangi. 

Soma Medangkungan. Buda 

Sungsang. Buda Tambir. Buda 

Bala. Buda Ugu. Buda Wayang. 

Wraspati Langkir. Wraspati 

Medangsia. Wraspati Krulut. 

Wraspati Uye. Wraspati 

Prangbakat. Sukra Dunggulan. 

Sukra Kuningan. Saniscara Matal. 
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Saniscara Menail. Saniscara 

Kulawu. Saniscara Dukut.  

Kala 

Sapuhau  

Baik untuk membuat alat-alat 

pertanian seperti garu, tulud, 

pemlasahan, tenggala (bajak). Tidak 

baik untuk membangun.  

Soma Ukir. Anggara Wayang. Buda 

Kulawu. Sukra Watugunung.  

Kala Sarang  Mengandung sifat boros/terapas. 

Tidak baik untuk berbelanja  

Wariga. Krulut.  

Kala Siyung  Tidak baik, hari ini harus diwaspadai 

karena mengandung pengaruh buas.  

Redite Landep. Redite Matal. Soma 

Sungsang. Soma Bala. Soma Sinta. 

Buda Sinta. Buda Medangkungan. 

Wraspati Prangbakat. Wraspati 

Ugu. Sukra Kulawu. Saniscara 

Pujut. Saniscara Krulut.  

Kala Sor  Tidak baik untuk bekerja 

hubungannya dengan dengan tanah 

seperti membajak, bercocok tanam, 

membuat terowongan.  

Redite Ukir. Redite Julungwangi. 

Redite Pujut. Redite Matal. Redite 

Wayang. Soma Sinta. Soma 

Landep. Soma Warigadean. Soma 

Gumbreg. Soma Dunggulan. Soma 

Medangsia. Soma Pahang. Soma 

Medangkungan. Soma Matal. Soma 

Ugu. Anggara Sinta. Anggara 
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Kulantir. Anggara Wariga. Anggara 

Julungwangi. Anggara Langkir. 

Anggara Medangsia. Anggara 

Prangbakat. Anggara Bala. Anggara 

Dukut. Buda Ukir. Buda 

Warigadean. Buda Kuningan. Buda 

Langkir. Buda Merakih. Buda 

Menail. Buda Prangbakat. Buda 

Kulawu. Buda Watugunung. 

Wraspati Tolu. Wraspati 

Dunggulan. Wraspati Krulut. 

Wraspati Menail. Wraspati Dukut. 

Sukra Ukir. Sukra Kulantir. Sukra 

Warigadean. Sukra Sungsang. 

Sukra Langkir. Sukra Pahang. Sukra 

Merakih. Sukra Uye. Sukra Menail. 

Sukra Kulawu. Saniscara Ukir. 

Saniscara Julungwangi. Saniscara 

Pujut. Saniscara Matal. Saniscara 

Wayang.  

Kala 

Sudangastra  

Baik untuk membuat alat-alat yang 

runcing.  

Redite Prangbakat. Anggara 

Kulawu. Buda Landep. Buda 

Kuningan. Wraspati Tambir. 

Saniscara Gumbreg.  
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Kala 

Sudukan  

Tidak baik untuk memindahkan 

orang sakit, menunjukkan unsur 

perombakan.  

Redite Kuningan. Soma Landep. 

Soma Ukir. Soma Uye. Soma Bala. 

Anggara Gumbreg. Anggara 

Warigadean. Anggara Wayang. 

Buda Sinta. Buda Medangkungan. 

Wraspati Matal. Sukra Tolu. Sukra 

Prangbakat. Sukra Ugu. Saniscara 

Medangsia. Saniscara Pujut. 

Saniscara Pahang. Saniscara Krulut.  

Kala 

Sungsang  

Mengandung sifat/unsur terbalik, 

bertentangan, kontras. Tidak baik 

untuk melakukan karya ayu atau 

yadnya  

Wayang.  

Kala Susulan  Baik untuk membuat tepis, sabang 

(jating.  

Soma Dunggulan.  

Kala Suwung  Tidak baik untuk dewasa ayu, 

berkunjung.  

Soma Landep. Anggara 

Warigadean. Buda Tolu. Anggara 

Sungsang. Buda Gumbreg. Buda 

Pahang. Buda Merakih. Saniscara 

Dunggulan. Saniscara Langkir. 

Saniscara Medangsia.  
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Kala Tampak  Tidak baik untuk dewasa nikah 

(perkawinan).  

Redite Tolu. Redite Langkir. Redite 

Matal. Redite Dukut. Soma Ukir. 

Soma Dunggulan. Soma Tambir. 

Soma Wayang. Anggara 

Warigadean. Anggara Pahang. 

Anggara Prangbakat. Buda Sinta. 

Buda Julungwangi. Buda Krulut. 

Buda Bala. Wraspati Gumbreg. 

Wraspati Medangsia. Wraspati Uye. 

Wraspati Watugunung. Sukra 

Kulantir. Sukra Kuningan. Sukra 

Medangkungan. Sukra Kulawu. 

Saniscara Wariga. Saniscara Pujut. 

Saniscara Menail.  

Kala Temah  Tidak baik untuk dewasa ayu.  Redite Medangsia. Redite Pujut. 

Redite Kulawu. Redite Dukut. 

Soma Sinta. Soma Landep. Soma 

Tolu. Soma Wariga. Soma 

Warigadean. Soma Julungwangi. 

Soma Langkir. Soma Pahang. Soma 

Medangkungan. Soma Menail. 

Soma Watugunung. Anggara Ukir. 

Anggara Sungsang. Anggara 

Kuningan. Anggara Krulut. 
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Anggara Tambir. Buda Kulantir. 

Buda Dunggulan. Wraspati Ukir. 

Wraspati Tolu. Wraspati Sungsang. 

Wraspati Kuningan. Wraspati 

Krulut. Wraspati Tambir. Sukra 

Ukir. Sukra Tolu. Sukra 

Julungwangi. Sukra Langkir. Sukra 

Pahang. Sukra Medangkungan. 

Sukra Menail. Sukra Watugunung. 

Saniscara Ukir. Saniscara 

Medangsia. Saniscara Pujut. 

Saniscara Dukut.  

Kala 

Timpang  

Baik untuk membuat senjata, 

membuat/memasang ranjau, guna-

guna, meramu sadek, memasang 

sesuatu yang merupakan larangan 

pada tanaman. Tidak baik untuk 

berburu.  

Anggara Sinta. Sukra Medangsia. 

Saniscara Landep.  

Kala 

Tukaran  

Baik untuk memasang jaring/tepis, 

mapikat (mencari burung), mulai 

melatih atau mengajar burung.  

Anggara Ukir. Anggara 

Warigadean.  
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Kala 

Tumapel  

Baik untuk membuat topeng (tapel), 

membuat dan memasang kungkungan 

(tempat mengurung lebah.  

Anggara Kuningan. Buda 

Kuningan.  

Kala Tumpar  Tidak baik untuk dewasa ayu karena 

mengandung unsur kecewa.  

Anggara Langkir. Buda 

Warigadean.  

Kala Upa  Baik untuk memulai 

mengambil/memelihara ternak 

(wewalungan).  

Pasah Paniron.  

Kala Was  Baik untuk mengebiri (melesin) 

hewan, menebang kayu untuk bahan 

bangunan.  

Soma Krulut.  

Kala 

Wikalpa  

Baik untuk membuat keris dan yang 

sejenisnya.  

Soma Uye. Soma Bala. Sukra 

Wayang. Sukra Watugunung.  

Kala Wisesa  Baik untuk menebang kayu bahan 

bangunan, memulau suatu kegiatan, 

mengangkat/melantik petugas.  

Was Guru.  

Kala Wong  Tidak baik untuk magundul 

(digundul), meotong rambut atau 

macukur (dicukur), meminang, 

melakukan upacara manusa yadnya.  

Buda Medangkungan.  
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Kaleburau  Tidak baik melakukan karya ayu atau 

yadnya. Tidak baik melaksanakan 

atiwa-tiwa/ngaben  

Redite Landep. Redite Ukir. Redite 

Warigadean. Redite Medangsia. 

Redite Wayang. Redite 

Watugunung. Soma Tilem. Soma 

Beteng. Anggara Wariga. Anggara 

Langkir. Anggara Uye. Anggara 

Bala. Anggara Matal. Buda Krulut. 

Buda Dukut. Buda Matal. Wraspati 

Medangkungan. Sukra Gumbreg. 

Sukra Kulawu. Saniscara Merakih. 

Saniscara Ugu.  

Kamajaya  Baik untuk dewasa pernikahan, 

membangun, membuat alat-alat 

perang, mulai belajar/berlatih.  

Buda Penanggal 2. Buda Penanggal 

3. Buda Penanggal 7.  

Karna Sula  Tidak baik untuk melangsungkan 

perkawinan, 

mengambil/menangkap/membeli 

binatang peliharaan, mengadakan 

pertemuan/rapat, berbicara kepada 

orang lain.  

Redite Penanggal 2. Redite 

Pangelong 2. Anggara Penanggal 9. 

Anggara Pangelong 9. Saniscara 

Purnama. Saniscara Tilem.  

Karnasula  Baik untuk membuat kentongan, 

bajra, kendang, kroncongan (denta 

sapi dari kayu) dan sejenisnya. Tidak 

Soma Sinta. Soma Kulantir. Soma 

Wariga. Soma Julungwangi. 

Anggara Langkir. Buda Dunggulan. 
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baik untuk membangun rumah tempat 

tidur, mengadakan rapat atau 

pertemuan.  

Wraspati Warigadean. Wraspati 

Dunggulan. Sukra Ukir. Saniscara 

Tolu. Saniscara Sungsang.  

Lebur Awu  Tidak baik melakukan upacara 

wiwaha/pernikahan, pertemuan, 

membangun rumah, mengatapi 

rumah. Baik untuk membangun 

irigasi.  

Redite Indra. Soma Uma. Anggara 

Ludra. Buda Brahma. Wraspati 

Guru. Sukra SriÂ . Saniscara Yama.  

Lutung 

Megandong  

Baik untuk menanam buah-buahan 

dan umbi-umbian  

Wraspati Ukir. Wraspati 

Warigadean. Wraspati Langkir. 

Wraspati Merakih. Wraspati 

Menail. Wraspati Kulawu.  

Macekan 

Agung  

Untuk membuat benda-benda runcing 

untuk pura seperti pengawin, tumbak, 

senjata pengider-ider dll.  

Redite Penanggal 12. Soma 

Penanggal 11. Anggara Penanggal 

10. Buda Penanggal 9. Wraspati 

Penanggal 8. Sukra Penanggal 7. 

Sukra Penanggal 5. Saniscara 

Penanggal 6.  

Macekan 

Lanang  

Baik untuk membuat taji, tumbak, 

keris, alat penangkap ikan. Tidak 

baik untuk upacara yadnya  

Redite Penanggal 2. Redite 

Penanggal 12. Soma Penanggal 1. 

Soma Penanggal 11. Anggara 

Penanggal 9. Anggara Penanggal 
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11. Buda Penanggal 9. Wraspati 

Penanggal 8. Sukra Penanggal 5. 

Sukra Penanggal 7. Saniscara 

Penanggal 6.  

Macekan 

Wadon  

Baik untuk membuat taji, tumbak, 

keris, alat penangkap ikan  

Redite Pangelong 5. Soma 

Pangelong 11. Anggara Pangelong 

10. Buda Pangelong 9. Wraspati 

Pangelong 8. Saniscara Pangelong 

13.  

Mreta Sula  Tidak baik untuk melakukan semua 

macam yadnya  

Wraspati Penanggal 7. Wraspati 

Pangelong 7.  

Naga Naut  Tidak baik untuk dewasa ayu  Penanggal = Sasih. Pangelong = 

Sasih.  

Pamacekan  Baik untuk mengerjakan sawah/tegal, 

membuat tombak penangkap ikan. 

Tidak baik melaksanakan yadnya  

Redite Penanggal 12. Redite 

Purnama. Redite Tilem. Soma 

Penanggal 11. Soma Purnama. 

Soma Tilem. Anggara Penanggal 

10. Anggara Pangelong 10. Redite 

Pangelong 12. Soma Pangelong 11. 

Anggara Purnama. Anggara Tilem. 

Buda Penanggal 9. Buda Pangelong 

9. Buda Purnama. Buda Tilem. 
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Wraspati Penanggal 8. Wraspati 

Pangelong 8. Wraspati Purnama. 

Wraspati Tilem. Sukra Penanggal 7. 

Sukra Pangelong 7. Sukra Purnama. 

Sukra Tilem. Saniscara Penanggal 

6. Saniscara Pangelong 6. Saniscara 

Purnama. Saniscara Tilem.  

Panca 

Amerta  

Baik untuk pernikahan, melaukan 

upacara pembersihan diri.  

Buda Paing Penanggal 5.  

Panca 

Prawani  

Tidak baik dipakai dewasa ayu.  Penanggal 4. Penanggal 8. 

Penanggal 14. Pangelong 4. 

Pangelong 8. Pangelong 14.  

Panca Werdi  Baik untuk upacara potong gigi, 

potong rambut.  

Soma Paing Penanggal 5.  

Pati Paten  Tidak baik untuk melakukan segala 

yadnya/kerja.  

Sukra Penanggal 10. Sukra 

Pangelong 10. Sukra Tilem.  

Patra 

Limutan  

Baik untuk memasang guna-guna.  Kajeng Tilem.  

Pepedan  Baik untuk membuka lahan pertanian 

baru. Tidak baik untuk membuat 

peralatan dari besi.  

Redite Tolu. Redite Julungwangi. 

Redite Sungsang. Redite 

Dunggulan. Redite Pujut. Redite 
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Medangkungan. Redite Matal. 

Redite Menail. Redite Bala. Redite 

Ugu. Redite Wayang. Redite 

Kulawu. Redite Watugunung. 

Redite Uye. Soma Warigadean. 

Soma Medangsia. Soma Krulut. 

Soma Merakih. Soma Matal. Soma 

Uye. Soma Prangbakat. Soma Bala. 

Soma Ugu. Soma Wayang. Soma 

Dukut. Anggara Sinta. Anggara 

Ukir. Anggara Tolu. Anggara 

Wariga. Anggara Sungsang. 

Anggara Dunggulan. Anggara 

Langkir. Anggara Medangsia. 

Anggara Krulut. Anggara Merakih. 

Anggara Tambir. Anggara 

Medangkungan. Anggara Uye. 

Anggara Menail. Anggara 

Prangbakat. Anggara Bala. Anggara 

Ugu. Anggara Wayang. Anggara 

Dukut. Anggara Watugunung. Buda 

Kulantir. Buda Tolu. Buda 

Gumbreg. Buda Wariga. Buda 

Warigadean. Buda Julungwangi. 
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Buda Dunggulan. Buda Kuningan. 

Buda Pujut. Buda Pahang. Buda 

Merakih. Buda Menail. Buda 

Prangbakat. Buda Wayang. Buda 

Kulawu. Buda Watugunung. 

Wraspati Sinta. Wraspati Ukir. 

Wraspati Kulantir. Wraspati 

Wariga. Wraspati Warigadean. 

Wraspati Julungwangi. Wraspati 

Dunggulan. Wraspati Medangsia. 

Wraspati Tambir. Wraspati Matal. 

Wraspati Menail. Wraspati 

Prangbakat. Wraspati Dukut. Sukra 

Landep. Sukra Kulantir. Sukra 

Medangsia. Sukra Pahang. Sukra 

Tambir. Sukra Medangkungan. 

Sukra Matal. Sukra Menail. Sukra 

Prangbakat. Sukra Bala. Sukra 

Wayang. Sukra Dukut. Saniscara 

Landep. Saniscara Ukir. Saniscara 

Wariga. Saniscara Julungwangi. 

Saniscara Sungsang. Saniscara 

Dunggulan. Saniscara Langkir. 

Saniscara Menail. Saniscara 
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Prangbakat. Saniscara Bala. 

Saniscara Wayang. Saniscara 

Dukut. Saniscara Watugunung.  

Prabu 

Pendah  

Tidak baik melakukan upacara 

pelantikan.  

Sukra Penanggal 14.  

Prangewa  Tidak baik mengadakan pertemuan 

karena mengandung unsur keributan.  

Anggara Penanggal 1.  

Purnama 

Danta  

Baik untuk dewasa ayu.  Buda Keliwon Purnama.  

Purnasuka  Baik untuk mulai membangun karya 

ayu, juga baik untuk perkawinan 

tanpa memperhitungkan sasih.  

Sukra Umanis Purnama.  

Purwani  Tidak baik dipakai dewasa.  Penanggal 14. Pangelong 14.  

Purwanin 

Dina  

Tidak baik sebagai dewasa ayu  Soma Wage. Anggara Keliwon. 

Buda Keliwon. Sukra Wage. 

Saniscara Keliwon.  

Rangda Tiga  Tidak baik melakukan upacara 

pawiwahan.  

Wariga. Warigadean. Pujut. Pahang. 

Menail. Prangbakat.  

Rarung 

Pagelangan  

Tidak baik melakukan pitra yadnya 

dan manusa yadnya  

Wraspati Penanggal 6. Wraspati 

Pangelong 6.  
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Ratu 

Magelung  

Baik untuk menanam kelapa.  Buda Menail.  

Ratu 

Mangure  

Baik untuk menanam yang buahnya 

berbatu.  

Wraspati Medangkungan.  

Ratu 

Megambahan  

Tidak baik untuk membuat peraturan-

peraturan, membuat rencana, 

mengangkat petugas/pejabat.  

Saniscara Pangelong 6.  

Ratu 

Nanyingal  

Baik untuk mananam kepaya.  Wraspati Matal.  

Ratu 

Ngemban 

Putra  

Baik untuk membangun, mengangkat 

sentana (meras), melantik petugas.  

Sukra Penanggal 5.  

Rekatadala 

Ayudana  

Baik untuk menanam tanaman yang 

beruas/berbuku, melakukan dana 

punia (beramal).  

Redite Penanggal 1. Redite 

Pangelong 1. Redite Penanggal 6. 

Redite Pangelong 6. Redite 

Penanggal 11. Redite Pangelong 11.  

Salah Wadi  Tidak baik untuk melakukan Manusa 

Yadnya (wiwaha, mapendes, potong 

rambut dll.) Pitra Yadnya 

(Penguburan, atiwa-tiwa/ngaben, 

nyekah, ngasti dll.  

Sinta. Landep. Gumbreg. Sungsang. 

Dunggulan. Pahang. Tambir. 

Medangkungan. Prangbakat. Bala. 

Wayang. Watugunung.  
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Sampar 

Wangke  

Tidak baik untuk bersenggama, kalau 

dilanggar bisa melahirkan bayi yang 

penuh kesialan dan kemalangan.  

Soma Aryang.  

Sampi 

Gumarang 

Munggah  

Tidak baik menanam padi dan 

jagung.  

Pon Paniron.  

Sampi 

Gumarang 

Turun  

Baik untuk menanam padi, jagung, 

dan membangun rumah.  

Pon Tungleh.  

Sarik Agung  Tidak baik untuk segala pekerjaan.  Buda Kulantir. Buda Dunggulan. 

Buda Merakih. Buda Bala.  

Sarik Ketah  Baik untuk membuat tembok pagar.  Saniscara Penanggal 4. Saniscara 

Penanggal 5.  

Sedana Tiba  Baik untuk melakukan Pitra Yadnya, 

Dewa Yadnya di Pamarajan/di Panti.  

Wraspati Wage Penanggal 7.  

Sedana Yoga  Baik untuk membuat alat berdagang, 

tempat berdagang, mulai berjualan 

karena akan murah rejeki.  

Redite Penanggal 8. Redite 

Pangelong 8. Redite Purnama. 

Redite Tilem. Soma Penanggal 3. 

Soma Pangelong 3. Anggara 

Penanggal 7. Anggara Pangelong 7. 

Buda Penanggal 2. Buda Pangelong 
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2. Buda Penanggal 3. Buda 

Pangelong 3. Wraspati Penanggal 4. 

Wraspati Pangelong 4. Wraspati 

Penanggal 5. Wraspati Pangelong 5. 

Wraspati Purnama. Wraspati Tilem. 

Sukra Penanggal 1. Sukra 

Pangelong 1. Sukra Penanggal 6. 

Sukra Pangelong 6. Saniscara 

Penanggal 5. Saniscara Pangelong 

5. Saniscara Purnama. Saniscara 

Tilem.  

Semut 

Sedulur  

Baik untuk gotong royang, kerja 

bakti, memulai kampanye, 

membentuk perkumpulan. Tidak baik 

mengubur atau membakar mayat.  

Sukra Pon. Saniscara Wage. Redite 

Keliwon.  

Siwa 

Sampurna  

Baik untuk segala jenis upacara, 

mulai belajar/berlatih, membangun 

segala macam bangungan.  

Wraspati Penanggal 4. Wraspati 

Penanggal 5. Wraspati Penanggal 

10.  

Sri Bagia  Baik untuk memulai membina 

persahabatan.  

Soma Gumbreg. Soma Pujut. Soma 

Matal. Buda Kulantir. Saniscara 

Sinta. Saniscara Bala.  
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Sri Murti  Baik untuk mempersembahkan 

yadnya kepada Dewi Sri di lumbung.  

Was SriÂ .  

Sri Tumpuk  Baik untuk memcari burung 

(mepikat).  

Sri Sri.  

Srigati  Baik untuk menyimpan padi di 

lumbung dan menurunkan padi dari 

lumbung  

Kajeng Umanis Urukung. Kajeng 

Umanis Maulu.  

Srigati Jenek  Baik untuk membibit/menanam padi, 

menyimpan padi dilumbung, serta 

pelaksanaan upacaranya.  

Keliwon Maulu.  

Srigati 

Munggah  

Baik untuk membibit/menanam padi, 

membuat alat-alat berjualan, 

membuat pahat, menyimpan padi 

atau upacara padi li lumbung. Tidak 

baik meminjam sesuatu, menjual beli 

beras.  

Umanis Urukung.  

Srigati Turun  Baik untuk membibit/menanam padi, 

menyimpan padi, mengaturkan 

yadnya di lumbung, menanam kelapa, 

mulai membuat barang dagangan.  

Umanis Maulu.  
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Subacara  Baik untuk melangsungkan segala 

jenis upacara, membuat program 

(rencana), membuat peraturan, 

mengangkat.menunjuk petugas, mulai 

berlatih/belajar.  

Redite Penanggal 3. Redite 

Purnama. Soma Penanggal 3. 

Anggara Penanggal 2. Anggara 

Penanggal 7. Anggara Penanggal 8. 

Buda Penanggal 2. Buda Penanggal 

3. Buda Penanggal 6. Wraspati 

Penanggal 5. Wraspati Penanggal 6. 

Sukra Penanggal 1. Sukra 

Penanggal 2. Sukra Penanggal 3. 

Saniscara Penanggal 4. Saniscara 

Penanggal 5.  

Swarga 

Menge  

Hari baik untuk upacara Pitra Yadnya 

memuja bhatara-bhatari kawitan  

Anggara Pon Ukir Penanggal 11. 

Wraspati Paing Kulantir.  

Taliwangke  Baik untuk memasang tali 

penghambat di sawah atau di kebun, 

memperbaiki pagar, membuat tali 

pengikat padi/benda-benda mati. 

Tidak baik untuk mulai mengerjakan 

benang tenun, membuat tali ternak.  

Soma Uye. Soma Menail. Soma 

Prangbakat. Soma Bala. Soma Ugu. 

Anggara Sinta. Anggara Wayang. 

Anggara Kulawu. Anggara Dukut. 

Anggara Watugunung. Buda 

Landep. Buda Ukir. Buda Kulantir. 

Buda Gumbreg. Wraspati Wariga. 

Wraspati Warigadean. Wraspati 

Julungwangi. Wraspati Sungsang. 

Wraspati Dunggulan. Wraspati 
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Krulut. Wraspati Merakih. Wraspati 

Medangkungan. Wraspati Matal. 

Sukra Kuningan. Sukra Langkir. 

Sukra Medangsia. Sukra Pujut. 

Sukra Pahang.  

Titibuwuk  Baik untuk menghilangkan penyakit 

karena guna-guna dan sejenisnya. 

Tidak baik untuk memulai suatu 

pekerjaan penting bepergian, 

membuat tangga/banggul.  

Redite Merakih. Redite Ugu. Redite 

Wayang. Redite Kulawu. Redite 

Watugunung. Soma Warigadean. 

Soma Julungwangi. Soma 

Medangkungan. Anggara Sinta. 

Anggara Wariga. Anggara Matal. 

Buda Landep. Buda Kulantir. Buda 

Tolu. Buda Sungsang. Buda Pujut. 

Buda Tambir. Buda Bala. Wraspati 

Gumbreg. Wraspati Langkir. 

Wraspati Krulut. Wraspati Uye. 

Wraspati Prangbakat. Sukra Ukir. 

Sukra Kuningan. Saniscara Pahang. 

Saniscara Matal. Saniscara Menail. 

Saniscara Dukut.  

Tunut Masih  Baik untuk melas rare (bayi 

menetek), mulai mengajar/melatih 

ternak bekerja, membentuk 

Redite Merakih. Soma 

Julungwangi. Soma Kuningan. 

Soma Langkir. Soma Wayang. 
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perkumpulan (organisasi), memulai 

membuka sekolah atau perguruan, 

baik untuk nelusuk (mencocok 

hidung sapi atau kerbau) diisi tali 

pengikat.  

Anggara Krulut. Anggara 

Prangbakat. Wraspati Sinta. Sukra 

Tambir. Sukra Uye.  

Tutur Mandi  Baik untuk melakukan hal yang 

bersifat gaib (kedyatmikan), 

memberikan petuah/nasehat.  

Redite Ugu. Wraspati Ukir. 

Wraspati Julungwangi. Wraspati 

Pujut. Wraspati Medangkungan. 

Wraspati Matal. Wraspati 

Prangbakat. Sukra Landep. 

Saniscara Uye.  

Uncal 

Balung  

Tidak baik melakukan semua jenis 

perkerjaan yang dianggap penting.  

-Redite -Soma Dunggulan. 

Kuningan. Langkir. Medangsia. 

Pujut. Redite Paing Pahang. Soma 

Pon Pahang. Anggara Wage 

Pahang. Buda Keliwon Pahang.  

Upadana 

Amerta  

Baik untuk menanam suatu tanaman, 

membuat alat-alat berdagang atau 

mulai berjualan.  

Redite Penanggal 1. Redite 

Penanggal 6. Redite Penanggal 8. 

Redite Penanggal 10.  

Werdi Suka  Baik untuk upacara Dewa Yadnya.  Buda Wage Penanggal 10.  
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Wisesa  Baik untuk upacara mabersih/dwijati, 

mapeningan, mabiseka ratu  

Buda Paing Penanggal 13.  

Wredhi Guna  Baik untuk melakukan segala upacara 

(panca yadnya) karena akan 

memperoleh manfaat yang berlimpah  

Buda Wage Penanggal 5 Kasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XII 

MITOLOGI UPACARA MEPANDES 
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Pada suatu ketika, Dewa Siwa bersama Dewi Uma bersenang-senang sedang 

melakukan perjalanan, atas hembusan Dewa Bhayu (angin)  yang mana saat itu membuat 

“kamben” Dewi Uma tersingkap sehingga paha Dewi Uma keliahtan sehingga menyebabkan 

nafsu birahi Dewa Siwa muncul dan  kamanya jatuh di samudra yang di makan oleh ikan, yang 

melahirkan bhatara kala yang sakti mandraguna yang tidak ada dapat mengalahkannya. Atas 

dorongannya ingin tahu kepada siapa orang tuanya maka ia membuat kekacauan di jagat raya. 

Anak yang dimaksud naik ke Sorga  Loka mencari ayahnya dan bertemu dengan Dewa Indra. 

Atas dasar dari Dewa Siwa, anak yang bernama Dewa Kala itu disuruh mematahkan taringnya 

agar dapat bertemu dengan orang tuanya.Makna dari cerita itu adaalah dengan mematahkan 

segala bentuk keangkuan dan kesombongn dalam diri sendiri, kita senantiasa akan dapat 

bertemu pada jati dri sebagai umat manusia yang beradab dan berprilaku Subha Karma. 

1. Taring Ganesa patah 

Pada suatu hari Raksasa Nilarudraka melakukan tapa yang sangat dahsyat ia memohon 

kepada kekuatan kepada Dewa Siwa. Karena tapanya yang sangat kuat maka ia mendapatkn 

anugrah dari Dewa Siwa.  Raksasa itu menjadi angkuh dan sombong hingga akhirnya para 

Raksasa menyerang Sorga. Dewa Indra memohon bantuan kepada Dewa Siwa, dan Dewa Siwa 

akan membntu paru Dewa dengan kekuatan Jnananya lahirlah seorang anaknya Ganesa, yang 

berkepalakan gajah yang memiliki kekuatan sangat hebat. Pada suatu ketik Dewa Siwa sedang 

bersemedi dan ada yang mau bertemu dengan Dewa Siwa maka Ganesa mencegatnya dan 

terjadi pertempuran yang mengkibatkan patahnya taring Ganesa. Setelah Ganesa tumbuh besar, 

akhirnnya para Dewa meminta bantuan kepada Ganesa dan akhirnya Ganesa mampu 

mengalahkan Raksasa Nilarudraka. 

Berdasarkan mitilogi Patahnya taring Ganesa, merupakan simbol filosofi upacara 

mepandes, patahnya taring Ganesa pada waktu remaja merupakan simbol kedewasaan atau 

simbol perubahan status dari masa anak-anak menjadi remaja. Dan setelah patahnya taring 
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Ganesa mampu mengalahkan Raksasa Nilarudraka merupakan perubahan pola pikir remaja 

dari yang tidak tahu menuju pendewasaan diri dengan mengendalikan atau mengalahkan sifat-

sifat Raksasa dalam diri manusia atau yang sering disebut dengan Sad Ripu. 

2. Sang Hyang Semara Ratih  

Bali tidak perah lepas dari yadnya. Yadnya yang dilakukan oleh masyarakat Bali selalu 

berlandaskan sastra. Sastra dan yadnya merupakan bentuk utuh dari seluruh aktivitas agama 

Hindu. Yadnya, di dalam pelaksanaan-nya memberi peluang bagi masyarakat untuk 

mengungkapkan dan menuangkan semua kreasi dan rasa baktinya kepada Tuhan. Kebebasan 

tersebut memberikan peluang bagi masyarakat setempat dalam mengembangkan budaya lokal. 

Dari penjelasan dalam teks Aji Sangkya, maka dapat diketahui mengenai jenis-jenis dari 

upacara Yadnya, yaitu: Dewa yadnya, merupakan pemujaan serta persembahan kehadapan Ida 

Sang Hyang Widhi melalui sinar sucinya atau personifikasinya sebagai Dewa-Dewa. Rsi 

yadnya, merupakan persembahan kepada orang-orang suci. Pitra yadnya, merupakan 

persembahan terhadap orang yang telah meninggal, khususnya kepada roh leluhur. Bhuta 

yadnya, merupakan persembahan kepada para Bhuta. Manusa Yadnya, merupakan penyucian 

terhadap manusia dari terbentuknya badan jasmani didalam kandungan sampai akhir hidupnya. 

Dalam pelaksanaan beberapa yadnya, memerlukan sarana yang salah satunya adalah 

gambar-gambar atau rerajahan. Dalam gambar rerajahan, terkandung nilai-nilai religius magis 

dan estetika yang saling bersinergi. Salah satu jenis rerajahan yang sering dijumpai dalam 

beberapa upacara adalah rerajahan Sang Hyang Semara Ratih. Pentingnya posisi Dewa 

Semara dan Dewi Ratih dalam pantheon Hindu sering di sebut dengan Dewa Kama (laki-laki) 

dan Dewi Ratih (perempuan), beliau merupakan penguasa dari hasrat keinginan dan cinta yang 

ada dalam diri manusia. Dalam rerajahan, maka visualisasi Sang Hyang Semara Ratih 

merupakan lambang atau simbol yang mengandung makna yang mendalam. Hendropuspito 

(2000: 100) mengungkapkan bahwa simbol-simbol keagamaan membangkitkan rasa hormat 
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(reverentia), takut (timor), dan menarik-mengasyikkan (fascianantia). Simbol-simbol bukan 

saja membangkitkan gambaran (image) dalam kesadaran pemeluk agama dengan menghantar 

dan mendekatkan manusia kepada realitas yang dilambangkan, tetapi juga 

mengkomunikasikan realitas ilahi kepada manusia. Bahasa lambang religius disesuaikan 

dengan kebutuhan manusia yang ingin memahami sesuatu melalui indera penglihatan, 

pendengaran dan gerakan. Sebagai simbol religius, maka rerajahan Sang Hyang Semara Ratih 

secara substansial terdiri dari dua hal ; 1) sesuatu yang rohaniah (sakral) yang hendak 

dijelaskan, 2) benda atau lambang yang dipakai untuk menjelaskan. 

Demikian pentingnya unsur-unsur yang terkandung dalam rerajahan, khususnya 

simbol Sang Hyang Semara Ratih dalam upacara agama Hindu maka dipandang perlu untuk 

membahas secara lebih mendalam mengenai hubungan simbol Semara Ratih dalam Upacara 

Mepandes dengan cerita Semara Ratih. 

 

Berikut petikan dan ringkasan beberapa mithology-mithology yang berkembang di 

Bali ( Cudamani : 10-13 ): 

1. Puja Kalapati 

- Gigi yang wajib dipotong adalah taring dan gigi seri. 

- Bila tidak melaksanakan upacara potong gigi maka mala (kekotoran) yang disebabkan 

oleh kelahiran akan terbawa sehingga yang bersangkutan tetap masih berjasad bhuta, 

kala, pisaca, dan sebagainya. 

- Kalau masih berjasad butha kala maka para Dewa dan Pitara tidak akan berani dekat 

sehingga akhirnya waktu meninggal tidak akan bisa bertemu dengan Ibu, Bapak (yang 

dimaksud disini adalah penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa). 

2. Dari ringkasan Kala Tattwa 
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- Bhatara Kala lahir dari Kama (air mani) yang salah tempat dan salah waktu 

(maksudnya pertemuan sex yang didasarkan pada semata-mata hawa nafsu) 

- Bhatara Kala ingin menemui Ibu-Bapanya. 

- Baru bisa bertemu atau mengenal ibu dan Bapa setelah taringnya dipotong. 

3. Dari ringkasan Semaradahana 

- Dewa Ganesa lahir dari kama (hubungan sex akibat panah Dewa Asmara) yang 

dilakukan atas keinginan Dewa-Dewa. 

- Dewa Ganesa baru bisa mengalahkan raksasa Nilarudraka setelah taringnya patah 

dan dengan senjata itu raksasa tersebut dibunuh. 

- Dalam ceriteta tersebut yang dinonjolkan adalah peranan Dewa Semara Ratih 

Dari ringkasan di atas, kita memperoleh gambaran bahwa cerita inilah yang dipakai 

sebagai dasar ritual dan dasar etik dalam melaksanakan upacara potong gigi yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Hindu khususnya di Lombok yang juga dikenal dengan upacara 

Mepandes atau metatah. 

Tujuannya adalah untuk melenyapkan sifat Bhutakala agar bisa bertemu kembali 

dengan penciptanya (Ibu-Bapa) setelah meninggal. Ceritera ini juga merupakan salah satu 

anjuran agar orang mau melaksanakan upacara potong gigi, sehingga jelaslah fungsi upacara 

potong gigi, merupakan pelunasan hutang kewajiban dari orang tua kepada anak-anak mereka, 

dengan harapan setelah upacara itu anak-anak mereka tidak lagi dikuasai oleh sifat-sifat 

bhutakala. 

a. Cerita Sang Hyang Semara Ratih dalam Lontar Cundamani II 

Diceriterakanlah ada seseorang raksasa yang bernama Nilarudraka yang datang 

menyerang surga, dan para dewa setelah mengalami pertempuran yang lama akhirnya tidak 
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berhasil terpaksa melarikan diri. Maka para dewa-dewa pun lalu mengadakan pertemuan dan 

minta pada Bhagawan Wrhaspati untuk meramalkan siapa sebenarnya yang akan bisa 

mengalahkan Raksasa Nilarudraka ini. Dari ramalan ini terlihat bahwa yang akan mengalahkan 

raksasa Nilarudraka adalah putranya Bhatara Siwa yang berkepala gajah. 

Para Dewa-dewa pun menjadi kebingungan karena Bhatara Siwa tidak atau belum 

mempunyai putra semacam itu, disamping itu beliau sekarang dalam keadaan bersemadhi di 

Gunung Kailasa tidak ada para dewa yang akan berani mengganggunya. Akhirnya para Dewa 

mengambil suatu keputusan bahwa Bhatara Siwa harus dibangunkan dari semadi beliau. dan 

dimintalah Bhatara Semara untuk membangunkan beliau. 

Atas perintah para dewa maka Bhatara Semarapun bersedia dan segera datang ke 

Gunung Kailasa tempat Bhatara Siwa bersemadi diiringi oleh para dewa-dewa. Dengan panah 

asmara yang dilepaskan oleh Bhatara Semara mengenai ulu hati Bhatara Siwa maka dengan 

tiba-tiba bergetarlah rasa rindu dan birahi beliau sehingga semadi beliau menjadi buyar dan 

begitu beliau membuka mata, dilihatlah Bhatara Semara yang baru saja menaruh busur 

panahnya sehingga beliau sadar bahwa bangunnya beliau dari semadhi tidak lain adalah karena 

diganggu oleh Bathara Semara. Bangkitlah murka beliau dan dari mata Beliau yang ketiga 

keluarlah api menyorot dan seketika membakar hangus Bhatara Semara. 

Melihat kejadian itu maka para Dewa-dewapun takut dan semuanya berdoa dan 

meminta maaf bahwa apa yang di perbuat oleh Bhatara Semara itu adalah atas permintaan para 

Dewa semua karena surga diancam bahaya diserang oleh raksasa Nilarudraka, dan menurut 

ramalan hanya putra Bhatara Siwalah yang akan mengalahkanya. Demikian pula Dewi Ratih 

dengan ratapan tangis yang memilukan memohon agar Bhatara Semara dihidupkan lagi, tetapi 

Bhatara Siwa tidak berkenan dan apa yang sudah terjadi - terjadi. Karena kesetiaanya kepada 

Dewa kama maka Dewi Ratihpun memohon kehadapan Bhatara Siwa agar dirinya ikut di bakar 

dan abunya disatukan dengan Dewa Kama. 



128 

 

Permohonan Dewi Ratih itu terkabulkan, maka untuk kedua kalinya dewa Siwa 

memancarkan api dari mata beliau yang ketiga, membakar hangus Dewi ratih. Sebab itulah 

Dewa Kama dan Dewi Ratih tidak berbadan lagi kemudian Bhatara Siwa menebarkan abu 

Dewa Kama dan Dewi Ratih kedunia, agar kedua Dewa itu Hidup kembali ke dunia memasuki 

jiwa dan rasa dari semua mahluk. Dewa Kama masuk kedalam lubuk hati setiap pria dan Dewi 

Ratih memasuki lubuk hati setiap wanita, sehingga terjalinlah kasih sayang dan kesetiaan dari 

kedua jenis mahluk ini (Putra,2005:62-64) 

Dari cuplikan cerita tentang Dewa Kama dan Dewi Ratih, secara tegas dinyatakan 

bahwa ketika beliau dilebur menjadi abu dan kemudian ditebar kedunia memasuki lubuk hati 

diri manusia (Dewa Kama- diri lelaki dan Dewi Ratih - Wanita). Berarti beliau telah manunggal 

dalam diri manusia menjadi bentuk hasrat terdalam pada diri manusia. Secara tegas dapat 

dipastikan dalam bentuk Kama (keinginan) maka setiap manusia yang ada di dunia pasti 

mempunyai keinginan. Keinginan menjadi esensi terdalam eksistensinya di dunia, tanpa 

keinginan maka manusia tidak akan pernah berbuat, maka kehadiran kama (keinginan) menjadi 

pendorong dalam diri manusia untuk berkreatifitas mengisi kehidupannya di dunia. 

Dalam bentuk cinta-kasih sayang, maka di dalam diri manusia pasti ada keinginan 

untuk mencintai dan dicintai atau ingin di berikan kasih sayang dan sekaligus memberi kasih 

sayang. Dengan landasan ini maka kedamaian hidup dapat diraih ‘jagadhita’. 

Dari paparan ini maka dapat disimpulkan bahwa simbolisasi kehadiran rerajahan Sang 

Hyang Semara Ratih merupakan dimensi terpenting dalam diri manusia, yaitu keinginan dan 

cinta. Dengan visualisasi ini diharapkan mampu membimbing manusia untuk berkreatifitas 

dengan landasan cinta kasih, sehingga tercapai kehidupan yang damai dan diliputi kebahagiaan. 

Dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Kisah yang ditulis dalam Smarandahana (api asmara) gubahan Mpu Dharmaja pada 

paruh abad terakhir sangat dramatis.  Berawal tentang ancaman yang melanda kahyangan, 

berawal dari Raksasa Nilarudraka yang menyerang sorga. Raksasa itu hanya dapt dikalahkan 

oleh putra dari Dewa Siwa maka atas usul seorang penasehat,  Dewa sepakat mengutus Dewa 

cinta sang hyang samara untuk menemui Dewa Siwa. Kemudian Dewa Siwa terbangun dari 

tapanya dan teringat pada Dewi Uma kelak lahir Ganesa sebagai buah cinta Siwa dengan Uma 

yang akan mengalahkan Raksasa Nilarudraka. Dewa Siwa sangat marah ketika mengetahui 

sang kama yang telah membuatnya terbangun dari tapanya. Dewa Siwa membunuh Kama. 

Kemudian datang Dewa Indra menjelaskan maksud kama mengodanya. Mereka lalu meminta 

Dewa Siwa untuk menghidupkan Dewa Kama. Kama dihidukan hanya sukmanya saja. 

Mengetahui kabar yang menimpa suaminya Ratih sangat sedih tanpa Kama. Kemudian Ratih 

menceburkan diri di atas kobaran api. Wrhaspati menjelaskan bahwa mereka akan dapat saling 

bertemuwalau hanya dalam bentuk sukma. Bentuk fisik Kama dan Ratih menyatu menjadi abu. 

Dan hingga kapan-pun sukma mereka akan terus bersatu. Kama akan menjelama pada hati laki-

laki dan Ratih akan menjelma pada hati setiap perempuan.Berdasarkan mitologi Semara-Ratih, 

dalam upacara Mepandes (potong gig) Sang Hyang Semara Ratih dilinggihkan atau ditempatkn 

di Bale Gading berupa rerajahan Sang Hyang Semara Ratih. Dengan demikian Sang Hyang 

Semara Ratih yang disimbolkan dalam upacara mepandes (potong gigi) mampu memberikan 

anugrahnya keada para remaja yang tumbuh dewasa agar diberikan jaaln yang baik dalam 

mencari jati diri, khususnya dalam hal percintaan dan perilaku seksualitas remaja. 

Upacara mapandes atau matatah bertujuan untuk mengurangi Sad Ripu yang ada dalam 

diri manusia, yang disimbolisasikan dengan memotong 6 buah gigi, terdiri dari 4 buah gigi seri 

dan 2 gigi taring. Sad ripu merupakan 6 musuh yang ada dalam diri setiap manusia yang 

dianggap kurang baik, terdiri dari : 

a. Kama : nafsu yang berlebihan 
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b. Krodha : Rasa amarah 

c. Lobha : serakah atau tamak 

d. Mada : bingung 

e. Moha : sombong dan suka dipuji 

f. Matsarya : rasa iri dengki 

Keenam sifat inilah yang ingin dikendalikan melalui pelaksanaan ritual Mapandes. Pada 

saat ritual mapandes, seluruh rerajahan Sang Hyang Semara Ratih dalam berbagai media 

seperti di atas digunakan (rerajahan di atas kain tetoron, daun pisang, kelapa gading dan tikar). 

Khusus untuk rerajahan Sang Hyang Samara Ratih di atas kain tetoron yang berbentuk 

persegi panjang, digunakan pada saat mengawali upacara mapandes atau pada saat mapadamel. 

Setelah orang yang akan di tatah giginya diberikan untuk mengecap berbagai jenis rasa yang 

ada di dunia (sad rasa). 

Pada saat pelaksanaan prosesi potong gigi, maka ada tempat khusus yang disebut 

dengan bale gading. Di dalam bale gading inilah simbol Sang Hyang Semara Ratih dengan 

media ujung daun pisang dan kelapa gading distanakan. Hal ini berkaitan dengan permohonan 

agar beliau hadir pada saat pelaksanaan upacara mapandes. Sedangkan simbol/gambar Semara 

Ratih di atas tikar atau di atas kain tetoron digunakan sebagai alas tempat orang yang akan di 

tatah berposisi terlentang untuk diasah giginya. Tikar klasa ini merupakan simbol (pertiwi) 

atau bumi, agar Sang Hyang Semara Ratih yang berbentuk roh akan masuk kedalam setiap 

jiwa manusia, sebagai kekuatan hasrat dan cinta merasuk. 
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BAB XIII 

TATA KRAMANING SANGGING 

 

Prosesi potong gigi hanya merupakan simbolisasi saja. Gigi yang ada bukan dipotong 

tetapi diratakan dengan menggunakan kikir. Ada 6 gigi atas yang diratakan, termasuk gigi 

taring, ke 6 gigi inilah yang melambangkan Sad Ripu. Hanya memakan waktu sekitar 10 – 15 

menit untuk melakukan prosesi ini, dan yang melakukannya haruslah seorang yang ahli yang 

disebut sangging.Para sangging biasanya orang yang telah di inisiasi menjadi Pinandita yang 

memang memiliki ketrampilan untuk itu. Mantra-mantra harus dilafalkan oleh sangging 
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sebelum melakukan tugasnya supaya upacara berjalan dengan lancar dan semuanya dilakukan 

di bale keluarga. 

Sangging, yang juga memiliki kekuatan supranatural ini lalu mengeluarkan sebuah 

cincin merah delima dan menuliskan rajahan"Ongkara" pada gigi dan dada. Cincin ini 

berfungsi sebagai proteksi dari serangan ilmu hitam dari orang yang tak suka pada mereka, dan 

juga tempat metatah biasanya juga dijaga ketat oleh beberapa orang anggota keluarga dan juga 

yang memiliki kekuatan supranatural. Tak jarang pula terdengar kabar orang yang ditatah 

menjadi sakit, giginya rontok bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Oleh karena itu 

upacara metatah tak pernah dilakukan hingga sang surya berada di puncak langit. 

Sebelum upacara dimulai, bagian mulut mereka(orang yang akan melakukan upacara 

potong gigi) diganjal terlebih dahulu dengan potongan dari kayu dadap atau tebu dan kumur-

kumur dengan air perasan kunir lalu diakhiri dengan mengigit daun sirih pertanda berakhirnya 

proses metatah. Air liur yang keluar yang keluar ditampung dalam sebuah kelapa gading dan 

biasanya dipegang oleh ibu kandung. 

Setelah itu merekapun diperciki dengan air suci atau Tirtha Pembersihan/Penyucian 

oleh Sangging. Lalu mereka pun bersembahyang di merajan keluarga, dipimpin oleh seorang 

pedanda untuk memohon perlindungan dari Sang Hyang Widi Wasa untuk memasuki tahapan 

baru dalam hidup mereka. Kepada leluhur mereka minta didoakan dan direstui jalan hidupnya 

yang dilambangkan dengan Kewangen. 

13.1. Perlengkapan Sangging 

1. Kelapa gading yang dikasturi, airnya dibuang dan ditulis gambaran Ardhanaresvari 

(gambar Smara Ratih). Kelapa gading ini akan dipakai sebagai tempat “ludah” dan 

“singgang gigi (pedangal)” yang sudah dipakai. Setelah uapcara, kelapa gading ini 

dipendam di belakang Sanggah Kamulan, Setelah upacara selesai. 



133 

 

2. Untuk singgang gigi / pedangal, adalah tiga potong cabang dapdap dan tiga potong tebu 

malem / tebu ratu. Panjang pedangal ini -/+ 1,5 cm. 

3. Pengilap yaitu sebuah cincin bermata mirah. yang dipakai untuk menulis / ngerajah gigi di 

metatah. 

4. Pengurip-urip yang dibuat dari empu kunir (inan kunyit), yang dikupas sampai bersih dan 

kapur (pamor). Dipakai setelah selesai metatah untuk pertama kali yang ditatah menggigit 

kunir dan kapur pengurip ini. 

5. Sebuah bokor yang berisi: kikir, cermin, pahat, palu. (biasanya pengilap / mirah dan 

pengurip-urip tersebut di atas diletakkan menjadi satu di bokor ini). 

6. Sebuah tempat yang berisi sirih lekesan, tembakau, pinang, gambir. (Di dalam sirih sudah 

berisi kapur). 

7. Beberapa potong kain (yang baru) sebagai penutup badan pada waktu upacara (rurub). 

8. Banten tetingkeb yang akan diinjak pada waktu turun dari bale petatahan setelah upacara 

selesai. 

 

BAB XIV 

PENUTUP 

14.1. Simpulan 

Dapat penulis simpulkan bahwa sastra suci yang melandasi pelaksanaan upacara 

mepandes antara lain disebutkan dalam: Lontar Kalapati, Lontar Kala Tattwa, Lontar 

Smaradhana. Pelaksanaan upacara mepandes tujuannya tiada lain untuk mengurangi sifat-

siafat Sad Ripu yang ada pada diri manusia. Rangkaian upacara mepandes (potong gigi). 

Secara upacara di awali dari pembersihan diri anak  dari pengaruh negatif  bhutakala 

selanjutnya dilakukan pengekeban dan dilanjutkan dengan merajah, naik kebalai penatahan 
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turun mengijak peras , muspa bersama dan berakhir dengan mejaya-jaya. Dan adapun mitologi 

yang terkait dengan upacara mepades (potong gigi) yaitu:  kelahiran bhatara Kala, patahnya 

taring Ganesa, Sang Hyang Smara-Ratih. 

Ajaran Lontar Kalla Tattwa disini adalah ajaran yang sangat suci dna mulya karena 

merupakan ajaran yang telah di kulturasikan dengan budaya Bali dengan tidak menguraingi 

sedikitpun ajaran yang berasal dari Kitab Suci Weda. Dalam lontar ini terdapat ajaran 

bagaimana caranya untuk mencapai kelepasan atau moksa itu yaitu dengan membersihan diri 

atau mebiasakan diri bersikap jujur, menghilangkan semua leteh atau kotoran pikiran dengan 

bentuk yadnya yaitu Metatah dengan itu dapat melaksanakan keajiban seperti beryadnya 

kepada Tuhan, para Rsi, leluhur, sesama manusia dan kepada alam semsta.  Melakukan korban 

suci tanpa pambrih, melantunkan dan memikirkan kesucian Tuhan dalam bentuk mantra-

mantra suci Tuhan maka diri kita akan mencapai kelepasan itu sendiri. 

Pemahaman Umat Hindu Terhadap Pelaksaanaan Upacara Potong Gigi, mengacu pada 

beberapa Lontar, yaitu: Puja Kalapati , Kala Tattwa, dan Semaradahana, yang dipakai sebagai 

dasar ritual dan dasar etik dalam melaksanakan upacara potong gigi yang dilaksanakan oleh 

masyarakat Hindu yang juga dikenal dengan upacara mepandes atau metatah. 

Makna upacara potong gigi adalah sebagai simbol untuk mengurangi sadripu yaitu 

enam musuh yang bersemayam dalam diri manusia, selain itu juga bertujuan untuk memelihara 

serta membersihkan lahir batin manusia, sehingga dapat mengarahkan orang yang di upacarai 

kepada perubahan prilaku yang lebih baik. 

Upacara potong gigi yang telah dilaksanakan sejauh ini belum ada tindak lanjut secara 

khusus dari pihak keluarga terhadap anggota keluarganya yang telah melaksanakan upacara 

potong gigi, baik itu dalam bentuk pembinaan moral, etika, tetapi sebaliknya kita melihat 

adanya para orang tua yang selalu sibuk dengan pekerjaan di luar rumah, bahkan ada yang 
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hampir semata-mata untuk mencapai keunggulan materiil, dengan mengabaikan sosialisasi 

nilai dan norma agama kepada anak-anaknya. 

Rerajahan Simbol Semara Ratih secara umum digunakan pada saat ritual manusa 

yadnya (mapandes/matatah). Rerajahan Semara Ratih pada saat upacara mapandes, 

ditempatkan di Bale Gading dan rerajahan diatas tikar digunakan sebagai alas tempat tidur 

orang yang akan ditatah. Pada saat Dewa Yadnya (Ngenteg linggih) rerajahan Semara Ratih 

di atas kain tetoron ditempatkan pada bale paselang, untuk menghadirkan kekuatan, sehingga 

tempat suci mempunyai kekuatan dan kharisma. 

Rerajahan Semara Ratih mempunyai nilai estetika dan makna filosofis, dalam makna 

filosofis rerajahan Semara Ratih merupakan simbolisasi dari hasrat dan cinta kasih yang 

menjadi esensi dasar dalam diri setiap manusia. Makna ini dihadirkan pada saat ritual 

mapandes atau matatah. Sedangkan dalam ritual dewa yadnya, rerajahan Semara Ratih 

merupakan simbolisasi dari dua asas semesta, purusha dan pradhana yang mewakili aspek 

maskulin dan feminism. 

14.2. Saran 

Penulis menyadari bahwa makalah yang disusun  ini masih jauh dari sempurna, maka 

demi penyempuranaan makala ini kritik dan saran dari para pembaca sangat penulis perlukan 

dan kekurangan-kekurang materi yang penulis sampaikan  perlu ditinjau lebih jauh lagi. 

Semoga makalah penulis  ini ada manfaatnya bagi pembaca. 
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