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ABSTRAK 

MAKNA TRADISI MEPANDES HINDU BALI DIPEKON KILUAN 

KECAMATAN KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMUS 

 

OLEH  

  

ABU RIZAL 

 

Bangsa Indonesia  dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman 

suku, budaya dan agama yang terkenal hingga mendunia ditambah lagi dengan 

kearifan lokal masyarakat dan keramah tamahan yang dimiliki, dengan 

keberagaman suku dan budaya di Indonesia, tak salah jika banyak tercipta tradisi-

tradisi unik yang tidak kita temukan di belahan bumi manapun. 

Dengan meperhatikan hal tersebut maka peneliti mengangkat sebuah  

judul “Makna Tradisi Mapandes Hindu Bali di Pekon Kiluan Kecamatan 

Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dengan merumuskan masalah penelitian 1. 

Apa makna Tradisi Mepandes bagi masyarakat Hindu Bali di Pekon Kiluan? 2. 

Apa sajakah manfaat Tradisi Mepandes bagi masyarakat Hindu Bali di Pekon 

Kiluan?. Penelitian ini bertujuan 1. Mengetahui makna tradisi Mapandes bagi 

masyarakat Hindu Bali. 2. Mengetahui manfaat tradisi Mapandes bagi masyarakat 

Hindu Bali. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui 

penelitian lapangan dalam bentuk Observasi yang bersifat Non Partisipan guna 

mendapatkan data yang akurat pada saat progam berlangsung. wawancara 

mendalam guna menggali informasi terkait penelitian dan pengumpulan data 

kegiatan yang dilakukan baik dalam bentuk Foto, maupun Berkas. Data yang 

diperoleh selanjutnya masuk ketahap Olah data yang bersifat Kualitatif, 

selanjutnya data masuk ke tahap Analisa data, dalam hal ini peneliti menggunakan 

analisa bersifat Deskriptif. 

Setelah dianalisa kemudian dapat ditarik kesimpulan penelitian bahwa 

Makna Tradisi Mapandes Hindu Bali di Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan 

Kabupaten Tanggamus adalah Melenyapkan kotoran dan cemar pada diri pribadi 

berupa sifat negatif yang digambarkan sebagai sifat Bhuta, Kala, Pisaca, Raksasa 

dan Sadripu yang mempengaruhi pribadi manusia dan memenuhi kewajiban orang 

tua. Manfaat tradisi Upacara Mapandes diantaranya adalah memperindah gigi, 

meningkatkan kepercayaan diri, bertanggung jawab, untuk menujukkan 

kedewasaan dan pola berpikir mulai ada perubahan. 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan beberapa 

saran 1. Hendaknya orang yang mengikuti proses Mapandes terus meningkatkan 

keyakinan dan menghindari dari hal yang bertentangan dengan agama.                 

2. Hendaknya masyarakat Hindu Pekon Kiluan melestarikan budaya dan tradisi 

agar semakin kuat nilai identitas di daerah tersebut. 3. Kepada tokoh Agama 

Hindu di Pekon Kiluan dalam rangka membina dan mengajarkan Agama lebih 

ditingkatkan dan disesuaikan dengan keadaan situasi lingkungan masyarakat. 

 



 

 

MOTTO 

 

“SEBAIK-BAIK MANUSIA IALAH MEREKA YANG                      

TERBAIK AKHLAKNYA SERTA PALING BERGUNA KEPADA                 

MANUSIA YANG LAIN” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “MAKNA TRADISI MAPANDES HINDU BALI DI 

PEKON KILUAN KECAMATAN KELUMBAYAN KABUPATEN 

TANGGAMUS”. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul 

tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa makna itu sama 

artinya dengan arti, pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.
1
 

Makna yang dimaksud dalam judul ini adalah arti dalam setiap perlengkapan yang 

digunakan melakukan ritual mapandes. 

Tradisi adalah hal atau isi sesuatu yang diserahkan dari sejarah masa 

lampau dalam bidang adat, bahwa ada tata cara kemasyarakatan, keyakinan dan 

sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusan pada generasi berikutnya.
2
 

Tradisi yang dimaksud dalam judul ini adalah tata cara memotong gigi taring yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Bali secara turun tenurun. 

Potong gigi dalam bahasa Bali disebut mapandes, mesangih atau metatah 

adalah upacara keagamaan Hindu-Bali. Upacara ini termasuk apa yang disebut 

                                                           
1
 Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen 

pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), edisi 

Ke-3, h. 703. 
2
 Hasan shadily, Ensiklopedia Indonesia, jilid VI (Jakarta: PT. Buku Ikhtiar baru, 1991), 

h. 3608. 



 

dengan istilah upacara Manusa yadnya. Ritual yang dilakukan pada saat potong 

gigi adalah mengikis 6 gigi bagian atas yang berbentuk taring
3
. 

Hindu Bali merupakan masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada 

Tuhan Yang Haha Esa, dimana dalam praktiknya dapat dicapai melalui perantara 

dewa yang perwujudan tuhan tersebut dinamakan Trimurti. Masyarakat Hindu 

Bali yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat asli yang asal 

mulanya berdiam di Provinsi Bali dan menganut kepercayaan agama Hindu.  

Pekon Kiluan adalah desa atau Pekon yang terletak di Kecamatan 

kelumbayan Kabupaten Tanggamus dimana tempat penulis mengadakan 

penelitian atau mengambil data yang penulis perlukan. 

Jadi yang dimaksud makna tradisi Mapandes yaitu sebuah ritual yang 

dilakukan oleh masyarakat Pekon Kiluan yang menganut Agama Hindu dan 

keturunan Bali yang ada di Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus. Berdasarkan beberapa penegasan diatas, maka yang dimaksud 

dengan Skripsi  ini adalah sebuah penelitian tentang makna tradisi Mapandes 

Hindu Bali di Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Peneliti memilih judul tersebut, tentunya mempunyai alasan-alasan 

mengapa penulis mengambil/memilihnya. Adapun alasan-alasan peneliti memilih 

judul ini adalah sebagai berikut: 
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1. Tradisi atau kebudayaan lokal yang berkaitan dengan keagamaan menjadi 

sebuah cerminan akan adanya wujud penampilan dari sejarah masa lalu, yang 

setiap masa (waktu) memiliki perbedaan akan pelaksanaan ritual, yang 

disebabkan oleh perubahan zaman. Maka hal ini menarik untuk dikaji tentang 

makna Tradisi Mapandes tersebut. 

2. Keyakinan adalah hal yang diwajibkan dalam menganut agama dan 

menjadikan manusia memiliki rasa nyaman dan damai dalam kehidupan, 

Masyarakat Keturunan Bali menjadi Mayoritas penganut agama Hindu 

terbesar di Indonesia dan memiliki banyak tradisi-tradisi yang setiap hal 

tersebut memiliki tujuan dan makna tersendiri bagi yang mengikuti tradisi 

tersebut. Oleh karena itu hal ini perlu diteliti lebih lanjut mengenai manfaat 

tradisi Mapandes Hindu Bali di Pekon Kiluan. 

3. Berdasarkan sepengetahuan peneliti, masalah yang penulis teliti belum pernah 

ada yang meneliti khususnya di Fakultas Ushuluddin dan masalah ini 

menyangkut makna Tradisi Mapandes Hindu Bali  . 

4. Masalah tersebut masih dalam kemampuan peneliti baik dari sisi menelaah, 

waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Kearifan merupakan sebuah gagasan atau sebuah nilai, dan sebuah 

pandangan setempat, serta memiliki nilai baik yang tertanam dan diikuti oleh 

anggota masyarakatnya. 



 

Budaya Daerah Bali, tentunya sangatlah banyak yang kita ketahui. Begitu 

pula dengan kearifan budaya yang sampai sekarang masih terus dilakukan oleh 

masyarakat Bali. Seperti budaya seni, agama, upacara-upacara adat (upacara 

ngaben, upacara potong gigi, dll) dan budaya lainnya. 

Kebudayaan yang hidup pada suatu masyarakat, pada dasarnya 

merupakan gambaran dari pola pikir, tingkah laku dan nilai yang dianut oleh 

masyarakat yang bersangkutan.
4
 Oleh karena itu, kita harus mengetahui kearifan 

budaya daerah lebih jelas lagi, agar kita bisa terus melestarikan budaya-budaya 

daerah di Indonesia agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. 

Bali tentunya memiliki berbagai kearifan budaya yang terus selalu 

dilestarikan oleh masyarakat bali setempat. Kearifan budaya Bali dapat berupa 

sebuah budaya seni yang dimiliki, upacara-upacara adat seperti upacara ngaben, 

upacara adat potong gigi, dan upacara adat lainnya 

Bali adalah sebuah pulau di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu 

provinsi Indonesia. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota 

provinsi bali adalah Denpasar. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama 

Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan 

berbagai hasil seni-budayanya.  

Masih ada lagi keunikan Bali yang dapat dilihat dari bagaimana orang Bali 

melakukan sebuah kekerabatan secara lahir dan batin. Orang Bali begitu taat 

untuk tetap ingat darimana dirinya berasal. Hal inilah kemudian melahirkan 

berbagai golongan di masyarakatnya yang kini dikenal dengan Wangsa atau 
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Soroh. Begitu banyak soroh yang berkembang di Bali dan mereka memiliki 

tempat pemujaan keluarga secara tersendiri guna melestarikan silsilah. 

Hasil pemikiran, cipta dan karya manusia merupakan kebudayaan yang 

berkembang pada masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia 

secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.
5
 Tradisi Upacara adat 

potong gigi mengandung arti pembersihan sifat buruk yang ada pada diri manusia. 

atau biasanya orang Bali menyebutnya dengan sebutan metatah atau mesanggih, 

yang memiliki maksud 6 buah gigi taring yang ada di deretan gigi bagian atas 

dikikir atau diratakan, metatah merupakan salah satu upacara keaagamaan yang 

wajib dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali baik laki-laki maupun perempuan 

secara turun temurun, adat istiadat dan kebudayaan ini masih terus dilakukan 

karena dipercayai oleh masyarakat bali saat meninggal dunia akan bertemu 

dengan leluhurnya di surga. 

Simbol yang juga merupakan salah satu ciri masyarakat Jawa, dalam 

wujud kebudayaannya ternyata digunakan dengan penuh kesadaran, pemahaman, 

penghayatan tertinggi, dan dianut secara tradisional dari satu generasi ke generasi 

berikutnya.
6
 Upacara ini dianggap sakral dan diwajibkan bagi anak-anak yang 

mulai beranjak dewasa, terutama bagi anak perempuan yang telah datang bulan 

atau mensturasi, sedangkan bagi anak laki laki telah memasuki masa akil baliq 

atau suaranya telah berubah, upacara ini dapat diperjelas dimana anak sudah 

memasuki kehidupan yang lebih dewasa lagi. 
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 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa ( Jakarta: Balai Pustaka, 1984 ), h. 322. 
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Adapun 6 sifat buruk dalam diri manusia atau disebut juga sad ripu yang 

harus dibersihkan tersebut adalah: 

1. Hawa nafsu 

2. Rakus atau serakah 

3. Kemarahan 

4. Mabuk membutakan pikiran 

5. Perasaan bingung 

6. Iri hati atau dengki
7
 

Sifat-sifat buruk yang ada tersebut, bila tidak dikendalikan dapat 

mengakibatkan  hal hal  yang tidak diinginkan, kemudian merugikan dan 

membahayakan bagi anak-anak yang akan beranjak dewasa kelak dikemudian 

hari. Oleh karena itu kewajiban bagi setiap orang tua untuk dapat memberi 

nasehat, bimbingan serta permohonan doa. Agar anak mereka terhindar dari 6 

pengaruh sifat buruk yang sudah ada sejak manusia di lahirkan di dunia 

 Dari sudut pandang ini, agama di satu sisi memberikan kontribusi 

terhadap nilai-nilai budaya yang ada, sehingga agama pun bisa berjalan atau 

bahkan akomodatif dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya. Pada sisi lain, 

karena agama sebagai wahyu dan memiliki kebenaran yang mutlak, maka agama 

tidak bisa disejajarkan dengan nilai-nilai budaya setempat, bahkan agama harus 

menjadi sumber nilai bagi kelangsungan nili-nilai budaya itu.
8
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Pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan oleh masyarakat di pekon Kiluan 

yang beragamakan Hindu yang keturunannya Hindu Bali sehingga 

pelaksanaannya bisa dilakukan didaerah setempat tanpa perlu dilakukan 

perjalanan menuju ke Bali. 

 Proses Pelaksanaannya tidak ada waktu yang khusus seperti hari-hari besar 

lainnya sehingga pelaksanaan ini dilakukan oleh masyarakat melalui rempuk/ 

musyawarah keluarga besar dalam satu keturunan. 

Masyarakat Pekon Kiluan merupakan masyarakat yang terdiri dari 

beberapa suku dan agama yaitu Lampung, Jawa, dan  Bali serta terdiri dari dua 

agama yaitu Islam dan Hindu. Mayoritas suku dan agama di Pekon Kiluan adalah 

Lampung dan Islam. Pekon Kiluan merupakan salah satu desa / Pekon yang 

terletak di Kecamatan Kelumbayan dengan jumlah penduduk saat ini 1411 jiwa.
9
 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui makna tradisi 

mapandes dan manfaatnya, maka hal ini merupakan sebuah kajian yang sangat 

menarik bagi peneliti untuk mengkajinya lebih dalam mengenai makna tradisi 

Mapandes Hindu Bali di Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten 

Tanggamus. 

  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dikemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Apa makna Tradisi Mapandes bagi masyarakat Hindu Bali di Pekon Kiluan? 

2. Apa sajakah manfaat Tradisi Mapandes bagi masyarakat Hindu Bali di Pekon 

Kiluan? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang 

terdapat pada rumusan masalah diatas: 

1. Mengetahui makna tradisi Mapandes bagi masyarakat Hindu Bali. 

2. Mengetahui manfaat tradisi Mapandes bagi masyarakat Hindu Bali. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Menambah masukan dalam pengembangan wacana berfikir bagi peneliti, 

sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah 

dipelajari. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan yang ada difakultas Ushuluddin dan khususnya pada jurusan 

Perbandingan Agama. 

3. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

terhadap masyarakat yang diteliti, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

kehidupan beragama dalam masyarakat. 

4. Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan latar belakang makna 

tradisi Mapandes Hindu Bali di Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan 

Kabupaten Tanggamus. 



 

G. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang 

membahas  permasalahan  yang  sama  dari  seseorang  baik  dalam  bentuk 

buku, ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti akan memaparkan 

karya ilmiah yang menjelaskan tentang Makna Tradisi Mapandes Hindu Bali                

di Pekon Kiluan. 

1. Makalah yang berjudul “EKSESTENSI UPACARA MAPANDES 

DALAM MASYRAKAT UMUM” yang ditulis oleh Ni Made Suliartini 

jurusan Pendidikan Agama Fakultas Dharma Acarya Institut Hindu 

Dharma Negeri Denpasar 2012. Fokus kajian makalah  ini membahas 

tentang Makna Mepandes dan tujuan rangkaian Prosesi Mapandes.  

2. Skripsi yang berjudul “MAKNA TRADISI RUWAT LAUT               

PADA MASYARAKAT KELURAHAN SUKARAJA KECAMATAN 

BUMI WARAS KOTA BANDAR LAMPUNG” yang ditulis oleh 

Novriyanti jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN 

Raden Intan Lampung 2016. Fokus kajian Skripsi  ini membahas tentang 

Makna Tradisi Ruwat Laut pada masyarakat Kelurahan Sukaraja 

Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan Pengaruhnya terhadap 

keyakinan masyarakat Sukaraja.
10
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 Novriyanti, Makna Tradisi Ruwat Laut pada masyarakat Kelurahan Sukaraja 
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Dalam hal ini proses penelitian muncul perbedaan pemaknaan dan manfaat atas 

pengaruh setiap individu dengan yang lainnya apabila melihat dari makalah dan 

Skripsi diatas  dengan skipsi yang sedang diteliti. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempat penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan, yaitu meneliti fakta-fakta yang ada dilapangan, karena data yang 

dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara dilapangan, sedangkan literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini hanya merupakan pelengkap dari data yang sudah ada. 

Penelitian ini menjadikan Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan 

Kabupaten Tanggamus sebagai objek penelitian. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriftif. Menurut Kartini 

Kartono penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, 

memaparkan, menuliskan dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau 

suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan umum.
11

  

Menurut Eva Rufaida penelitian deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat – sifat individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu untuk menetukan frekuensi adanya hubungan tertentu 
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Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung:Mandar Maju,1990),     

h. 87. 



 

untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala 

dengan gejala dalam masyarakat.
12

 

Penelitian ini mengarah pada pemaparan suatu peristiwa Tradisi 

Mapandes yang berhubungan dengan pengaruh terhadap keimanan umat 

Hindu Bali dalam menguatkan kepercayaan kepada Yang Maha Esa. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah 

data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.
13

 

Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, dalam 

penelitian yang menjadi  sumber data primer penelitian ini adalah 

informasi yang didapat dari masyarakat Pekon Kiluan diantaranya adalah 

Tokoh agama, tokoh adat dan warga Hindu Bali Pekon Kiluan tentang  

upacara mapandes. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang 

sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya 

mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.
14

 

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang 

diperoleh dari buku-buku literatur dan informasi lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder 
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menjadikan tambahan data untuk Peneliti dalam melengkapi data dan 

memperkuat hasil dalam penelitian. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki atau diteliti.
15

 Menurut Sutrisno Hadi metode 

observasi ialah sebagai metode ilmiah biasa diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematik terhadap fenomena – fenomena yang 

diselidiki.
16

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi 

Non partisipan karena disamping melakukan pengamatan dan pencatatan, 

juga dapat berkecimpung dalam masyarakat itu secara langsung, ikut 

melaksanakan bersama mereka sehingga mudah untuk memahami gejala 

yang ada. 

 

b. Interview   

Metode ini dipergunakan untuk mengetahui tentang pendapat dan 

keyakinan. Metode interview ialah Metode pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis, dua orang atau lebih 

berdasarkan kepada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang lebih 

hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu masing-masing pihak dapat 

menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. 
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Selanjutnya metode interview dapat digunakan untuk menguji 

kebenaran data yang diperoleh dengan metode lain. Dalam metode 

interview ada tiga bagian yaitu: 

1. Interview terpimpin. 

2. Interview tak terpimpin. 

3. Interview bebas terpimpin. 

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan adalah interview bebas 

terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang akan menyimpang 

dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara langsung dengan teknik Snowball yang dilakukan secara acak 

terhadap masyarakat Hindu Bali di Pekon Kiluan. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data 

dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, photo, 

notulen rapat, dan leger agenda. 

Dokumentasi disini, terkait dengan dokumen yang diperoleh dari 

penelitian untuk memastikan ataupun menguatkan fakta tertentu, yaitu 

berupa foto-foto dokumenter yang terkait dengan tradisi Mapandes di 

Pekon Kiluan. 

 

 

 



 

4. Metode Pendekatan 

1. Pendekatan Antropologis 

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Antropologi.  Agama tidak diteliti secara tersendiri, tetapi 

diteliti dalam kaitannya dengan aspek – aspek budaya yang berada pada 

sekitarnya. Biasanya Agama tidak terlepas dari unsur- unsur mite atau 

simbol.
17

 Pendekatan yang digunakan  oleh para ahli antropologi dalam 

meneliti wacana keagamaan adalah pendekatan kebudayaan. Yaitu, 

melihat agama sebagai inti kebudayaan.
18

 Dalam konteks penelitian ini 

pendekatan antropologi digunakan dalam melihat fenomena tradisi 

Mapandes. 

Pendekatan jenis ini sangat efektif digunakan dalam penelitian 

lapangan (Field Research), karena penelitian lapangan berhubungan 

langsung dengan masyarakat atau obyek yang diteliti, disini peneliti 

berhubungan langsung dengan masyarakat Hindu Bali di Pekon Kiluan. 

Oleh sebab itu, pendekatan Antropologis ini sangat tepat menurut peneliti 

gunakan dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian 

tersebut. Sedangkan dalam konteks penelitian ini pendekatan Antropologis 

digunakan dalam melihat bagaimana asal mula manusia dan 

kepercayaannya yang dikaitkan sedang bidang keilmuan. 
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5. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan tahap akhir dari penelitian. Jadi 

keseluruhan data yang dipergunakan terkumpul. Maka data tersebut 

dianalisa. Dalam proses penganalisaannya digunakan analisa kualitatif, 

menurut Kartini Kartono adalah data yang tidak dapat diselidiki secara 

langsung, misalnya data mengenai intelegensi, opini, keterampilan, 

aktivitas, sosialitas, kejujuran atau sikap simpati dan lain-lain.
19

 

Dalam melakukan pengelompokan akhir dilakukan 

pengelompokan data yang ada, agar dapat diambil pengertian yang 

sebenarnya sebagai jawaban penelitian dalam skripsi ini. Selanjutnya 

setelah data dikumpulkan dan dianalisis, maka sebagai langkah selanjutnya 

akan ditarik kesimpulan dan saran-saran mengenai bagian-bagian akhir 

dari penulisan penelitian ini. 
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BAB II 

POTONG GIGI DALAM TINJAUAN TRADISI DAN AGAMA 

 

 

A. Makna Agama dan Keagamaan 

1. Pengertian Agama dan Religi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "agama" didefinisikan 

sebagai suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan (dewa dan sebagainya) 

dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu. Kata "agama” dapat juga didefinisikan sebagai seperangkat nilai-

nilai atau norma-norma ajaran moral spiritual kerohanian yang mendasari dan 

membimbing hidup dan kehiupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai 

warga masyarakat. 

"Religi" merupakan masyarakat yang disakralkan. Religi adalah imanen, 

tidak berdasarkan wahyu, dan lebih berfungsi sebagai penguat atau daya 

pertahanan untuk hal-hal yang sudah ada. Religi berasal dari rasa takut manusia, 

meskipun juga mengandung rasa percaya bahwa sesuatu di dalam alam ini akan 

melindunginya, di mana perlindungan ini lebih bersifat mengikat dan menekan, 

sehingga untuk mendapatkannya manusia harus menjalani peraturan-peraturan 

tertentu. 

Dalam masyarakat sederhana, religi merupakan sumber utama hubungan 

erat sosial. Pembagian dunia dalam yang sakral dan yang tidak kudus merupakan 

ciri khas pemikiran religius. Hal-hal yang sakral bukan diartikan dewa-dewa atau 

roh-roh, melainkan apa saja yang dapatmenjadi sakral atau dijadikan sakral. Beda 

antara yang sakral dari yang profan adalah mutlak, namun tidak berarti bahwa 



 

manusia itu atau benda ini tidak dapat beralih tempat dari yang profan ke yang 

sakral dan sebaliknya. Besar serta tinggi nilai keskralan sesuatu, dapat dilihat dari 

tindakan-tindakan manusia dalam masyarakat. 

Prilaku keagamaan yang berbentuk peribadatan merupakan salah satu 

bentuk ungkapan pengalaman keagamaan. Durkhein melihat bahwa “Ritus 

merupakan cara yang digunakan oleh kelompok sosial untuk mengukuhkan 

dirinya kembali secara peridik. Manusia yang merasa dirinya disatukan dengan 

suatu komunitas kepentingan dan tradisi, berkumpul dan menyadari kesatuan 

moral mereka.
20

 

Dalam kaitannya dengan alam pikir manusia, religi merupakan gejala 

esensial yang bukan saja menambah ide kepada intelek yang sudah dimiliki oleh 

manusia, melainkan sumber gagasan dasar kerangka pemikiran seluruhnya. 

 

2. Agama dan Budaya 

Kata agama berasal dari bahasa Sansekerta dari kata a berarti tidak dan 

gama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak 

kacau
21

. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari 

seorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan 

alam sekitarnya tidak kacau. Karena itu menurut Hinduisme, agama sebagai kata 

benda berfungsi memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar 

hubungannya dengan realitas tertinggi, sesama manusia dan alam sekitarnya. 
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Ketidak kacauan itu disebabkan oleh penerapan peraturan agama tentang 

moralitas,nilai-nilai kehidupan yang perlu dipegang, dimaknai dan diberlakukan. 

Pengertian itu jugalah yang terdapat dalam kata religion (bahasa Inggris) 

yang berasal dari kata religio (bahasa Latin), yang berakar pada kata religare yang 

berarti mengikat. Dalam pengertian religio termuat peraturan tentang kebaktian 

bagaimana manusia mengutuhkan hubungannya dengan realitas tertinggi 

(vertikal) dalam penyembahan dan hubungannya secara horizontal. 

 Agama itu timbul sebagai jawaban manusia atas penampakan realitas 

tertinggi secara misterius yang menakutkan tapi sekaligus mempesonakan  Dalam 

pertemuan itu manusia tidak berdiam diri, ia harus atau terdesak secara batiniah 

untuk merespons.Dalam kaitan ini ada juga yang mengartikan religare dalam arti 

melihat kembali kebelakang kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan 

tuhan yang harus diresponnya untuk menjadi pedoman dalam hidupnya. 

Islam juga mengadopsi kata agama, sebagai terjemahan dari kata Al-Din 

seperti yang dimaksudkan dalam Al-Qur‟an surat Ali Imron ayat 19.
22

  Agama 

Islam disebut Din dan Al-Din, sebagai lembaga Ilahi untuk memimpin manusia 

untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Secara fenomenologis, agama 

Islam dapat dipandang sebagai kesatuan syari‟at yang diwajibkan oleh Tuhan 

yang harus dipatuhinya, karena melalui syari‟at itu hubungan manusia dengan 

Allah menjadi utuh. Cara pandang ini membuat agama berkonotasi kata benda 

sebab agama dipandang sebagai himpunan doktrin. 
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Komaruddin Hidayat seperti yang dikutip oleh Muhammad Wahyuni Nifis  

lebih memandang agama sebagai kata kerja, yaitu sebagai sikap keberagamaan 

atau kesolehan hidup berdasarkan nilai-nilai ke Tuhanan. Walaupun kedua 

pandangan itu berbeda sebab ada yang memandang agama sebagai kata benda dan 

sebagai kata kerja, tapi keduanya sama-sama memandang sebagai suatu sistem 

keyakinan untuk mendapatkan keselamatan disini dan diseberang sana. Dengan 

agama orang mencapai realitas yang tertinggi. Brahman dalam Hinduisme, 

Bodhisatwa dalam Buddhisme Mahayana, sebagai Yahweh yang diterjemahkan 

“Tuhan Allah” (Ulangan 6:3) dalam agama Kristen, Allah subhana wata‟ala dalam 

Islam.  

Raymond William menawarkan tiga defenisi tentang culture atau „budaya‟ 

dalam arti yang sangat luas yang dikutip oleh Fauzie Nurdin, pertama, budaya 

dapat digunakan untuk mengacu suatu proses umum perkembangan intelektual, 

spiritual dan estetis, kedua, budaya bisa berarti pandangan hidup tertentu dari 

masyarakat, periode atau kelompok tertentu, ketiga, budaya bisa merujuk kepada 

karya dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik.
23

 Tapi 

kebudayaan tidak saja terdapat dalam soal teknis tapi dalam gagasan yang terdapat 

dalam fikiran yang kemudian terwujud dalam seni, tatanan masyarakat, ethos 

kerja dan pandangan hidup. Yojachem Wach berkata tentang pengaruh agama 

terhadap budaya manusia yang immaterial bahwa mitologis hubungan kolektif 

tergantung pada pemikiran terhadap Tuhan. Interaksi sosial dan keagamaan 
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berpola kepada bagaimana mereka memikirkan Tuhan, menghayati dan 

membayangkan Tuhan.  

Wahyu membentuk suatu struktur psikologis dalam benak manusia yang 

membentuk pandangan hidupnya, yang menjadi sarana individu atau kelompok 

individu yang mengarahkan tingkah laku mereka. Tetapi juga wahyu bukan saja 

menghasilkan budaya immaterial, tetapi juga dalam bentuk seni suara, ukiran, 

bangunan. 

Dapatlah disimpulkan bahwa budaya yang digerakkan agama timbul dari 

proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif 

pemeluk suatu agama tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu 

faktor geografis, budaya dan beberapa kondisi yang objektif. 

Faktor kondisi yang objektif menyebabkan terjadinya budaya agama yang 

berbeda-beda walaupun agama yang mengilhaminya adalah sama. Oleh karena itu 

agama Kristen yang tumbuh di Sumatera Utara di Tanah Batak dengan yang di 

Maluku tidak begitu sama sebab masing-masing mempunyai cara-cara 

pengungkapannya yang berbeda-beda. Ada juga nuansa yang membedakan Islam 

yang tumbuh dalam masyarakat dimana pengaruh Hinduisme adalah kuat dengan 

yang tidak. Demikian juga ada perbedaan antara Hinduisme di Bali dengan 

Hinduisme di India, Buddhisme di Thailan dengan yang ada di Indonesia. Jadi 

budaya juga mempengaruhi agama. Budaya agama tersebut akan terus tumbuh 

dan berkembang sejalan dengan perkembangan kesejarahan dalam kondisi 

objektif dari kehidupan penganutnya. Tapi hal pokok bagi semua agama adalah 

bahwa agama berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus membudayakannya 



 

dalam arti mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk-bentuk budaya 

yaitu dalam bentuk etis, seni bangunan, struktur masyarakat, adat istiadat dan lain-

lain. Jadi ada pluraisme budaya berdasarkan kriteria agama. Hal ini terjadi karena 

manusia sebagai homoreligiosus merupakan insan yang berbudidaya dan dapat 

berkreasi dalam kebebasan menciptakan berbagai objek realitas dan tata nilai baru 

berdasarkan inspirasi agama.
24

 

 

3. Interelasi Antara Agama dan Masyarakat 

Kaitan agama dengan masyarakat banyak dibuktikan oleh pengetahuan 

agama yang meliputi penulisan sejarah dan figur nabi dalam mengubah kehidupan 

sosial, argumentasi rasional tentang ati dan hakikat kehidupan, tentang Tuhan dan 

kesadaran akan maut menimbulkan relegi dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

sampai pada pengalaman agama para tasauf. 

Bukti-bukti itu sampai pada pendapat bahwa agama merupakan tempat 

mencari makna hidup yang final dan ultimate. Agama yang diyakini, merupakan 

sumber motivasi tindakan individu dalam hubungan sosialnya, dan kembali pada 

konsep hubungan agama dengan masyarakat, di mana pengalaman keagamaan 

akan terefleksikan pada tindakan sosial dan invidu dengan masyarakat yang 

seharusnya tidak bersifat antagonis. 

Peraturan agama dalam masyarakat penuh dengan hidup, menekankan 

pada hal-hal yang normative atau menunjuk kepada hal-hal yang sebaiknya dan 

seharusnya dilakukan. Contoh kasus akibat tidak terlembaganya agama adalah 
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“anomi”, yaitu keadaan disorganisasi sosial di mana bentuk sosial dan kultur yang 

mapan jadi ambruk. Hal ini, pertama, disebabkan oleh hilangnya solidaritas 

apabila kelompok lama di mana individu merasa aman dan responsive dengan 

kelompoknya menjadi hilang. Kedua, karena hilangnya consensus atau 

tumbangnya persetujuan terhadap nilai-nilai dan norma yang bersumber dari 

agama yang telah memberikan arah dan makna bagi kehidupan kelompok.
25

 

 

4. Tradisi Keagamaan 

Tradisi keagamaan pada dasarnya merupakan pranata keagamaan yang 

sudah dianggap baku oleh masyarakat pendukungnya. Dengan demikian tradisi 

keagamaan sudah merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan dan 

perilaku masyarakat. Dan tradisi keagamaan sebagai pranata primer dari 

kebudayaan memang sulit untuk berubah, karena keberadaannya didukung oleh 

kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri dan jati diri 

masyarakat pendukungnya. 

 Para ahli antropologi membagi kebudayaan dalam bentuk dan isi. 

Menurut Koentjaraningrat bentuknya kebudayaan terdiri atas tiga, yaitu : 

1. Sistem kebudayaan (cultural system) 

Sistem kebudayaan berwujud gagasan, pikiran, konsep, nilai-nilai budaya, 

norma-norma, pandangan-pandangan yang benruknya abstrak serta berada dalam 

pikiran para pemangku kebudayaan yang bersangkutan. 

2. Sistem sosial (social system) 
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Sistem sosial beruwud aktivitas, tingkah laku bepola, perilaku, upacara-

upacara serta ritus-ritus yang wujudnya lebih konkret. Sistem sosial adalah bentuk 

kebudayaan dalam wujud yang lebih konkret dan dapat diamati. 

3. Benda-benda budaya (material culture) 

Benda-benda budaya disebut juga sebagai kebudayaan fisik atau kebudayaan 

material. Benda budaya merupakan hasil tingkah laku dan karya pemangku 

kebudayaan yang bersangkutan. 

Selanjutnya isi kebudayaan, menurut koenjaraningrat terdiri atas tujuh 

unsur, yaitu: bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem 

pengetahuan, religi dan kesenian. Dengan demikian dilihat dari bentuk dan isi, 

kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu tatanan yang mengatur kehidupan 

suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan lingkungan yang terbentuk oleh 

norma-norma dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat pendukungnya. 

Nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pedoman hidup itu kemudian 

berkembang dalam berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga terbentuk dalam 

satu sistem sosial. Dari sistem ini selanjutnya terwujud pula benda-benda 

kebudayaan dalam bentuk benda fisik. 

Dalam kaitannya dengan pembentukan tradisi keagamaan, secara konkret, 

pernyataan Koentjaraningrat tersebut dapat digambarkan melalui proses penyiaran 

agama, hingga terbentuk suatu komunitas keagamaan. Sebagai contoh, masuknya 

agama kenusantara sejak abad keempat (Hindu Budha), ketujuh (Islam) dan ke 16 

(Kristen). Meskipun keempat agama tersebut disiarkan ke Nusantara dalam kurun 



 

waktu yang berbeda, namun pengaruhnya terhadap prilaku masyarakat 

pendukungnya di Indonesia masuh terlihat nyata. 

Pengalaman agama umumnya bersifat individual. Tetapi karena 

pengalaman agama yang dimiliki umumnya selalu menekankan pada pendekatan 

keagamaan bersifat pribadi, hal ini senantiasa mendorong seseorang untuk 

mengembangkan dan menegaskan keyakinannya itu dalam sikap, tingka laku dan 

praktek-praktek keagamaan yang dianutnya. Inilah sisi-sisi sosial 

(kemasyarakatan) yang meliputi unsur pemelihara dan pelestarian sikap para 

individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. 

Bagaimana pengaruh tradisi keagamaan terhadap sikap keagamaan ini 

dapat dilihat dari contoh yang paling sederhana. Seorang muslim yang dibesarkan 

di lingkungan keluarga yang taat akan menunjukan sikap yang menolak ketika 

diajak masuk ke kelenteng, Pure dan Gereja. Sebaliknya hatinya akan tenteram 

saat menjejakan kakinya ke Masjid. Demikian pula seorang penganut agama 

katolik dan agama yang lainnya akan mengalami hal yang serupa. 

Dalam konteks pendidikan, tradisi keagamaan merupakan isi pendidikan 

yang bakal diwariskan generasi tua kepada generasi muda. Sebab pendidikan 

menurut Hasan Langgulung, dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut 

pandang individu dan masyarakat. Dari sudut pandang individu, maka pendidikan 

diartikan sebagai upaya untuk mengembangakan potensi individu. Sedangkan dari 



 

sudut pandang masyarakat, pendidikan merupakan pewarisan nilai-nilai budaya 

oleh generasi tua kepada generasi berikutnya.
26

 

 

5. Pengalaman Keagamaan 

Ada 4 teori mengenai hubungan antara sikap dan tingkah laku: 

a) Reason action model theory 

Menurut teori ini, tingkah laku individu dapat diramalkan dari tujuan 

tingkah laku yang terbentuk dari: attidute towards the behavior (sejauh mana 

individu menilai positif atau negatif dari konsekuensi tingkah laku tertentu) dan 

norma subyektif sejauh mana ia percaya bahwa significant others menyetujui atau 

menolak tingkah laku tersebut. Contoh: saya akan melakukan tingkah laku 

tertentu kalau tingkah laku tersebut berdampak positif pada saya dan orang lain 

menyukai/menyetujui tingkah laku saya tersebut. 

b) Planned behavior theory 

Hampir sama dengan Reason action model theory hanya saja 

menambahkan 1 elemen lain yaitu: persepsi akan kemampuan untuk melakukan 

hal tersebut. Intense akan menentukan tingkah laku ditampilkan atau tidak. 

c) Attitude to behavior process model 

Beberapa kejadian dapat mengaktifkan pengetahuan tentang norma social 

dan sikap sehingga keduanya akan membentuk definisi kita tentang situasi 

(persepsi) yang akan menentukan tingkah laku yang ditampilkan. Contoh: ketika 

melihat kecelakaan lalu lintas di jalan, norma social Susi mengenai tolong-
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menolong (yang diajarkan sejak kecil) mendorong Susi untuk menolong korban 

kecelakaan itu. 

d) Balance Theory dan Cognitive Dissonance Theory 

Menurut teori ini tingkah laku dapat mempengaruhi sikap dan sebaliknya 

sikap dapat mempengaruhi tingkah laku. Perubahan dapat terjadi bila tidak ada 

konsistensi antara sikap dan tingkah laku. Dalam teori ini, kita sering menyadari 

ada hal-hal yang tidak sejalan dengan diri kita yang membuat diri kita tidak 

nyaman (dissonance) untuk itu kita berusaha membuatnya balance lagi melalui 

dua pilihan: mengubah sikap atau mengubah perilaku. Bila ada situasi yang 

menekan atau menuntut keseragaman, tingkah laku akan merubah sikap dan bila 

ada situasi yang tidak menekan, sikap akan merubah tingkah laku. Contoh sikap 

merubah tingkah laku: Susi mencintai Boby dan mau berpacaran dengannya, tapi 

karena mengetahui bahwa Boby itu perokok dan Susi tidak menyukai rokok maka 

Susi tidak jadi berpacaran dengan Boby. Contoh tingkah laku mempengaruhi 

sikap: Istri yang tidak suka bola, tapi karena sering menemani suami menonton 

bola, si istri tersebut jadi suka bola.
27

 

Ada tiga komponen dalam hubungan psikologis antara sikap dengan pola 

tingkah laku seseorang, yaitu kognisi, afeksi, dan konasi yang bekerja secara 

komplek yang merupakan bagian yang menentukan sikap seseorang terhadap 

sesuatu obyek, baik yang berbentuk konkret maupun obyek yang abstrak. 

Komponen kognisi akan menjawab tentang apa yang dipikirkan atau 

dipersepsikan tentang obyek. Komponen afeksi dikaitkan dengan apa yang 
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dirasakan terhadap obyek (senang atau tidak senang). Sedangkan komponen 

konasi berhubungan dengan kesediaan atau kesiapan untuk bertindak terhadap 

obyek. Dengan demikian sikap yang ditampilkan seseorang merupakan hasil dari 

proses berpikir, merasa, dan pemilihan motif-motif tertentu sebagai reaksi 

terhadap sesuatu obyek. 

Mata rantai hubungan antara sikap dan tingkah laku terjalin dengan 

hubungan faktor penentu, yaitu motif yang mendasari sikap. Motif sebagai tenaga 

pendorong arah sikap negatif atau positif akan terlihat dalam tingkah laku nyata 

(overt behaviour) pada diri seseorang atau kelompok. Sedangkan motif yang 

dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat diperkuat oleh komponen 

afeksi biasanya akan berperan sebagai central attitude  yang akhirnya akan 

membentuk predisposisi. Proses ini terjadi dalam dalam diri seseorang terutama 

pada tingkat usia dini. Predisposisi itu merupakan sesuatu yang yang telah 

dimiliki seseorang semenjak kecil sebagai hasil pembentukan dirinya sendiri. 

Dalam hubungan ini tergambar bahwa pembentukan sikap keagamaan dapat 

menghasilkan bentuk pola tingkah laku keagamaan dengan jiwa keagamaan.
28

 

William James menilai secara garis besar sikap dan perilaku keagamaan 

itu dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu : 

1. Tipe Orang yang Sakit Jiwa (The Sick Soul) 

Sikap keberagamaan orang yang sakit jiwa ini ditemui pada mereka yang 

pernah mengalami latar belakang kehidupan keagamaan yang terganggu. 

Maksudnya orang tersebut meyakini suatu agama dan melaksanakan ajaran agama 
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tidak didasarkan atas kematangan beragama yang berkembang secara bertahap 

sejak usia kanak-kanak hingga menginjak usia dewasa seperti lazimnya yang 

terjadi pada perkembangan secara normal. Mereka beragama akibat dari suatu 

penderitaan yang mereka alami sebelumnya, mereka yang pernah mengalami 

penderitaan ini terkadang secara mendadak dapat menunjukkan sikap yang taat 

hingga ke sikap fanatik terhadap agama yang diyakininya. Penderitaan tersebut 

disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern : 

Faktor intern yang menjadi penyebab dari timbulnya sikap keberagamaan 

yang tidak lazim ini adalah : 

a) Temperamen, merupakan salah satu unsur pembentuk kepribadian, tingkah 

laku yang didasarkan kondisi temperamen memegang peranan penting dalam 

sikap keagamaan seseorang. 

b) Gangguan Jiwa, orang yang mengidap gangguan jiwa menunjukkan kelainan 

dalam sikap dan tingkah lakunya. 

c) Konflik dan Keraguan, konflik kejiwaan yang terjadi pada diri seseorang 

mengenai keagamaan mempengaruhi sikap keagamaannya. Konflik dan 

keraguan ini dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap agama seperti 

taat, fanatik ataupun agnostis hingga ke ateis. 

d) Jauh dari Tuhan, orang yang dalam kehidupannya jauh dari ajaran agama, 

lazimnya akan merasa dirinya lemah dan kehilangan pegangan saat 

menghadapi cobaan. Perasaan ini mendorongnya untuk lebih mendekatkan 

diri kepada Tuhan, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan sikap 

keagamaan pada dirinya. 



 

 Faktor ekstern yang turut mempengaruhi sikap keberagamaan secara 

mendadak, adalah : 

1. Musibah, terkadang musibah yang serius dapat mengguncangkan kejiwaan 

seseorang. Keguncangan jiwa ini sering pula menimbulkan kesadaran pada 

diri manusia dalam berbagai macam tafsiran. 

2. Kejahatan, terkadang mereka yang hidup dalam garis kejahatan akan 

merasakan dirinya itu berdosa karena perbuatannya tersebut, sehingga 

dapat mengguncang batinnya menuju perubahan. 

2. Optimis dan gembira 

Orang yang sehat jiwa selalu menghayati segala bentuk ajaran agama 

dengan perasaan optimis. Segala bentuk musibah dan penderitaan bukan berarti 

itu karena Tuhan marah, namun lebih kepada kesalahan dan keteledoran sendiri. 

Mereka yakin bahwa Tuhan bersifat pengasih dan penyayang, mereka selalu dapat 

mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpanya. 

1. Ekstrover dan tak mendalam 

2. Sikap optimis dan terbuka yang dimiliki orang yang sehat jiwa ini 

menyebabkan mereka mudah melupakan kesan-kesan buruk dan luka hati 

yang tergores sebagai ekses agamis tindakannya. Mereka senang kepada 

kemudahan dalam melaksanakan ajaran agama, sehingga akibatnya, mereka 

kurang senang mendalami ajaran agama, dosa mereka anggap sebagai akibat 

perbuatan mereka yang keliru. 

 

 



 

3. Menyenangi ajaran ketauhidan yang liberal 

Walaupun keberagamaan orang dewasa ditandai dengan keteguhan dalam 

pendirian, ketetapan dalam kepercayaan, baik dalam bentuk positif, maupun 

negatif, namun dalam kenyataan yang ditemui masih banyak juga orang dewasa 

yang berubah keyakinan dan kepercayaan.
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3. Tradisi Potong Gigi di Indonesia 

a. Pengertian Tradisi Potong gigi 

Sumber sastra mengenai upacara potong gigi adalah lontar Kala Pati, kala 

tattwa, Semaradhana dan sang Hyang Yama dalam lontar kala Pati 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. 

Selain itu disebutkan bahwa Bethara Gana lahir dari Dewi Uma setelah 

Dewa Siwa dibangunkan Dari tapa semadhinya oleh Dewa Semara (Asmara) 
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namun kemudian Dewa Siwa menghukum Dewa Semara bersama istrinya, Dewi 

Ratih, dengan membakarnya sampai menjadi abu. kemudian menyebarkan abu 

tersebut ke dunia dan mengutuk manusia agar tidak bisa hidup tanpa brepasangan 

(laki-perempuan) dalam suami istri. Dalam lontar Sang Hyang yama disebutkan 

bahwa upacara potong gigi boleh dilaksanakan bila naka sudah menginjak 

dewasa, ditandai dengan menstruasi untuk wanita dan suara yang membesar untuk 

pria.Biasanya hal ini muncul di kala usia 14 tahun.
30

 

 

b. Macam - macam tradisi Potong Gigi 

Tradisi dalam bingkai budaya banyaklah bentuk dan ragam dengan 

pelaksanaannya, tradisi Potong gigi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan 

hal ini sepengetahuan penulis ada dua yaitu : 

1. Tradisi Mapandes disebut pula matatah, masangih yang dimaksud adalah 

memotong atau meratakan empat gigi seri dan dua taring kiri dan kanan, pada 

rahang atas, yang secara simbolik dipahat 3 kali, diasah dan diratakan. 

Rupanya dari kata masangih, yakni mengkilapkan gigi yang telah diratakan, 

muncul istilah mepandes, sebagai bentuk kata halus (singgih) dari kata 

masangih tersebut yang dilakukan oleh masyarakat beragama Hindu yang 

keturunan Bali. 

2. Tradisi Kerik Gigi yang dimiliki oleh Suku Mentawai di Sumatra Barat tradisi 

tersebut sudah dilakukan sejak jaman nenek moyang mereka sebagai simbol 

mencapai kedewasaan dalam hal ini tradisi kerik gigi hanya dilakukan untuk 
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kalangan wanita Suku Mentawai, proses kerik gigi ini bermaksud untuk 

menyampaikan keindahan yang dimiliki oleh seorang wanita untuk memikat 

kaum pria selain itu juga bertujuan untuk memberikan kedamain jiwa seorang 

wanita yang giginya dikerik. 

 

c. Potong gigi Hindu Bali 

Tujuan upacara potong gigi dapat disimak lebih lanjut dari lontar kalapati 

dimana disebutkan bahwa gigi yang digosok atau diratakan dari gerigi adalah 

enam buah yaitu dua taringdan empat gigi seri di atas. Pemotongan enam gigi itu 

melambangkan symbol pengendalian terhadap sad Ripu (enam musuh dalam diri 

manusia).cMeliputi kama (hawa nafsu), Loba (rakus), Krodha (marah), mada 

(mabuk), moha (bingung) dan Matsarya (iri hati). Sad Ripu yang tidak 

terkendalikan ini akan membahayakan kehidupan manusia,maka kewajiban setiap 

orang tua untuk menasehati anak-anaknya serta memohon kepada Hyang Widhi 

Wasa agar terhindar dari pengaruh sad ripu. Makna yang tersirat dari mitologi 

Kala Pati,kala Tattwa,dan Semaradhana ini adalah mengupayakan kehidupan 

manusia yang selalu waspada agar tidak tersesat dari ajaran agama (dharma) 

sehingga di kemudian hari rohnya dapat yang suci dapat mencapai surge loka 

bersama roh suci para leluhur, bersatu dengan Brahman (Hyang Widhi). Dalam 

pergaulan muda-mudi pun diatur agar tidak melewati batas kesusilaan seperti 

yang tersirat dari lontar Semaradhana. 

Upacara potong gigi biasanya disatukan dengan upacara Ngeraja Sewala 

atau disebutkan pula sebagai upacara “menek kelih”, yaitu upacara syukuran 



 

karena si anak sudah menginjak dewasa, meninggalkan masa anak-anak menuju 

ke masa dewasa. 

Urutan upacara : 

1. Setelah sulinggih ngarga tirta,mereresik dan mapiuning di Sangah Surya, 

maka mereka yang akan mepandes dilukat dengan padudusan madya, setelah 

itu mereka memuja Hyang raitya untuk memohon keselamatan dalam 

melaksanakan upacara. 

2.  Potong rambut dan merajah dilaksanakan dengan tujuan mensucikan diri serta 

menandai adanya peningkatan status sebagai manusia yaitu meningalkan masa 

anak-anak ke masa remaja. 

3. Naik ke bale tempat mepandes dengan terlebih dahulu menginjak caru sebagai 

lambing keharmonisan, mengetukkan linggis tiga kali (Ang, Ung, Mang) 

sebagai symbol mohon kekuatan kepada Hyang Widhi dan ketiak kiri 

menjepit caket sebagai symbol kebulatan tekad untuk mewaspadai sad ripu. 

4. Selama mepandes, air kumur dibuang di sebuah nyuh gading afar tidak 

menimbulkan keletehan. 

5. Dilanjutkan dengan mebiakala sebagai sarana penyucian serta menghilangkan 

mala untuk menyongsong kehidupan masa remaja. 

6. Mapedamel berasal dari kata “dama” yang artinya bijaksana. Tujuan 

mapedamel setelah potong gigi adalah agar si anak dalam kehidupan masa 

remaja dan seterusnya menjadi orang yang bijaksana, yaitu tahap menghadapi 

suka duka kehidupan, selalu berpegang pada ajaran agama Hindu, mempunyai 

pandangan luas dan dapat menentukan sikap yang baik, karena dapat 



 

memahami apa yang disebut dharma dan apa yang disebut adharma. Secara 

simbolis ketika mepadamel,dilakukan sebagai berikut  

a. Mengenakan kain putih, kampuh kuning dan selempang samara ratih sebagai 

symbol restu dari Dewa Semara dan Dewi Ratih (berdasarkan lontar 

Semaradhana tersebut). 

b. Memakai benang pawitra berwarna tridatu (merah, putih, hitam) sebagai 

symbol pengikatan diri terhadap norma-norma agama. 

c. Mencicipi Sad rasa yaitu enam rasa berupa rasa pahit dan asam sebagai 

simbol agar tabah menghadapi peristiwa kehidupan yang kadang-kadang 

tidak menyenangkan,rasa pedas sebagai simbol agar tidak menjadi marah bila 

mengalamai atau mendengar hal yang menjengkelkan, rasa sepat sebagai 

symbol agar taat ada peraturan atau norma-norma yang berlaku,rasa asin 

sebagai simbol kebijaksanaan, selalu meningkatkan kualitas pengetahuan 

karena pembelajaran diri,dan rasa manis sebagai simbol kehidupan yang 

bahagia lahir bathin sesuai cita-cita akan diperoleh bilamana mampu 

menhadapi pahit getirnya kehidupan,berpandangan luas,disiplin,serta 

enantiasa waspada dengan adanya sad ripu dalam diri manusia. 

d. Natab banten, tujuannya memohon anugerah Hyang Widhi agar apa yang 

menjadi tujuan melaksanakan upacara dapat tercapai. 

e. Metapak,mengandung makna tanda bahwa kewajiban orang tua terhadap 

anaknya dimulai sejak berada dalam kandungan ibu sampai menajdi dewasa 

secara spiritual sudah selesai, makna lainnya adalah ucapan terima kasih si 

anak kepada orang tuanya karena telah memelihara dengan baik, serta 



 

memohon maaf atas kesalahan-kesalahan anak terhadap orang tua, juga 

mohon doa restu agar selamat dalam menempuh kehidupan di masa datang.
31
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Pekon Kiluan 

a. Sejarah Singkat Pekon Kiluan 

Menurut cerita mengenai sejarah asal usul nama Pekon Kiluan yakni, 

dahulu kala ada seorang leluhur bernama Khadin Mas Antawijaya yang berasal 

dari Putih Doh tepatnya dari Pekon Panca Marga Cukuh Balak, Tanggamus.             

Dia orang sakti yang dibuang karena berbuat kejahatan demi kebaikan layaknya 

seperti Robinhood. Hal tersebut sudah meresahkan keluarganya kemudian Khadin 

Mas Antawijaya diasingkan namun beberapa kali dilakukan pengasingan, 

kebiasaanya tersebut kembali diulangi. Pada akhirnya Khadin Mas Antawijaya di 

buang di Teluk Kiluan dengan cara di rendam di Selat Tengkalik disekitar 

Karang Kekah, konon sebelum dieksekusi dia mengajukan permohonan agar 

kelak jasadnya disemayamkan di Teluk Kiluan. Kadin Mas Antawijaya 

dieksekusi dengan cara ditusuk dengan membelakangi laut hingga terbentuklah 

Teluk Kiluan yang kini bentuknya menjorok kedalam. Dari sanalah asal dari kata 

Kiluan yang berarti permohonan.
32

 Cerita lain yang berkembang asal  dari  kata  

kiluan  adalah  kilauan  karena  berkilaunya  teluk  kiluan  ketika petang hari.
33

 

Teluk Kiluan dahulunya merupakan tempat persinggahan kapal-kapal 

ekspedisi  pengangkut  kayu  yang  akan  melanjutkan  perjalanannya  ke  Selat 

Sunda.  Pekon  Kiluan  dahulunya  salah  satu  pedukuhan  (dusun)  dari  Pekon 
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Negeri  Kelumbayan  setelah  pemekaran  pada  tahun  2007  memisahkan  diri 

menjadi Pekon Kiluan Negeri. Awalnya Pekon Kiluan masih sulit untuk dihuni 

sebagai tempat bermukim karena masih banyaknya binatang buas dan masih 

lebatnya hutan belantara, Pekon Kiluan dahulu merupakan ladang kayu 

masyarakat suku Lampung  yang tinggal di daerah Kelumbayan mayoritas 

berasal dari  daerah perkampungan Kelumbayan yang tidak ditempati secara 

menetap. Awal mula penduduk yang menempati Teluk Kiluan menurut cerita, 

pada bulan Januari tahun 1977 seorang nelayan pengangkut kayu berasal dari 

Sulawesi bernama Harun singgah di Teluk Kiluan untuk mengerjakan proyek 

seorang saudagar kaya dari  Bojonegoro  yang bernama Dul Salam dan 

seorang saudagar kaya lainnya dari Anyer bernama Haji Latif. Kemudian 

Harun membuka lahan teluk Kiluan namun tidak ditinggali secara tetap.
34 

Pada bulan Agustus tahun 1977 Pekon Kiluan ditempati oleh transmigrasi 

yang berasal dari Bali. Mereka adalah pengungsi peristiwa meletusnya Gunung 

Agung Bali sebanyak 35 Kepala Keluarga, sebelumnya pengungsi 

bertransmigrasi dari Blitang Sumatera Selatan. Atas izin dari pemilik lahan  yaitu  

Haji  Azhari  Gelar  Pangeran  Jaya  Sampurna  atau  lebih  dikenal dengan 

panggilan Mangku Bumi dibawah Yayasan Sangun Ratu sebanyak 37 Kepala 

Keluarga menempati lahan di Teluk Kiluan dan diperbolehkan bercocok 

tanam.
35 

Semenjak itu penduduk Pekon Kiluan semakin banyak didatangi 

pendatang seperti dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan penduduk suku Lampung 
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sendiri yang sebelumnya tinggal di kampung-kampung daerah perbukitan. Hal 

tersebut menjadikan keragaman  nama-nama daerah yang ditinggali pendatang 

yang  bercorak  asal  daerah  mereka  seperti  dusun  Sukamahi,  dusun  Bali  Jati 

Agung dan dusun Bandung Jaya. 

Semenjak pemekaran dari Pekon Negeri Kelumbayan pada tahun 2006 

Pekon Kiluan berdiri sendiri dengan nama Kiluan Negeri. Proses pemekaran 

yang memakan waktu cukup lama akhirnya pada tanggal 12 April 2007 Pekon 

Kiluan diangkat Pelaksana Jabatan Kepala Pekon yaitu bapak Kadek Sukresene. 

Kemudian satu tahun setelahnya diadakan pemilihan umum dan tepat 11 April 

2007 Pekon Kiluan resmi definitif dengan bapak Kadek Sukresene sebagai 

Kepala Pekon terpilih. Hingga saat ini terhitung dua periode Pekon Kiluan di 

pimpin oleh bapak Kadek Sukresene dan dalam masa jabatan yang beliau pimpin 

perkembangan pembangunan cukup baik. 

 

b. Letak  Geografis 

Pekon  Kiluan  Negeri  Kecamatan  Kelumbayan  Kabupaten  Tanggamus 

secara  geografis  terletak  antara  05°45‟54”-05°48‟00‟‟  LS  dan  105°05‟06‟‟-

105°07‟05‟‟BT. Pekon Kiluan yang berada di kawasan Teluk Kiluan merupakan 

pemekaran dari  Pekon Kiluan Negeri memiliki daratan dari daerah pesisir pantai 

hingga perbukitan. 

Berdasarkan letak geografis yang berada di bawah khatulistiwa, Teluk 

Kiluan mempunyai iklim tropis humid yang dipengaruhi oleh tiupan angin laut 

lembab  dan  musim  dari Samudera  Indonesia.  Pada bulan  November sampai 

bulan  Maret  angin  bertiup  dari  arah  Barat  dan  Barat  Laut.  Pada  bulan  Juli 



 

sampai bulan Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. 

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta 

Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, 

Penghapusan dan Penggabungan Pekon, maka pada tahun 2004 Pekon Kiluan 

Negeri memiliki batas-batas geografis sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara, berbatasan dengan hutan Register 25 Gunung Tanggang 

dan Pekon Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Lampung Selatan 

(sekarang Pesawaran). 

2) Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  laut  Teluk  Kelumbayan,  Teluk 

Semaka dan Selat Legundi. 

3) Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan 

Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Bawang, Kecamatan Punduh 

Pidada, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Pesawaran). 

Berdasarkan profil Pekon Kiluan luas wilayah menurut penggunaan: luas 

pemukiman 15 ha/m, luas persawahan 20 ha, luas perkebunan 1200 ha, luas 

kuburan 3 ha, luas pekarangan 10 ha, perkantoran 200m², luas prasarana umum 

lainnya 5 ha. 

Pekon Kiluan Negeri terdiri atas beberapa dusun yaitu, Dusun Sukamahi, 

Dusun Kiluan Balak, Dusun Bandung Jaya, Dusun Teluk Baru, Dusun Teluk 

Bekhak  dan  Dusun  Rawong.  AdapunKepala  dusun  Pekon  Kiluan  tercantum 

dalam tabel sebagai berikut: 

 



 

 

Tabel 1 

NAMA APARATUR PEKON KILUAN 

 

No Nama Jabatan 

1 Kadek Sukresene Kepala Pekon 

2 Sulaiman Sekretaris Pekon 

3 Johan Kepala Dusun Sukamahi 

4 Nasrudin Kepala Dusun Kiluan Balak 

5 Rusdi Kepala Dusun Bandung Jaya 

6 Artawijaya Kepala Dusun Teluk Baru 

7 Sunaryo Kepala Dusun Teluk Bekhak 

8 Kasirun Kepala Dusun Rawong 

Sumber :  Dokumen Pekon KiluanTahun 2016. 

 

Tabel 2 

Luas Wilayah Pekon Kiluan 

 
 

Nama Dusun 

Luas Wilayah 

(ha) 

Jumlah Penduduk 

(jiwa) Kiluan Balak 1.739 808 

Bandung Jaya 143 165 

Teluk Baru 192 121 

Teluk Bekhak 207 127 

Rawong 261 176 

Sukamahi 228 216 

Jumlah 2.761 1.679 

Sumber : Monografi Pekon Kiluan Tahun 2016 

 

c. Demografi Pekon Kiluan 

 Pekon  Kiluan  adalah  sebuah  pekon  multietnis,  karena  penduduknya 

terdiri dari bermacam suku Lampung, Bali, Sunda, Jawa dan Bugis. Penganut 

keyakinannya  pun  beragama  mayoritas  penduduk  Pekon  Kiluan  menganut 

agama  Islam,  Hindu  dan  Kristen.  Keseluruhan  jumlah  penduduk  dengan 

keadaaan sosial atau pendidikan, keadaan keagamaan, gambaran ekonomi dan 



 

mata pencaharian. Lebih lanjut dapat dilihat dalam uraian berikut: 

1. Keadaan Sosial 

Pada tahun 1977 Pekon Kiluan di huni oleh pengungsi asal Bali, sekitar 

Jawa Barat dan Jawa Tengah, pada awalnya di Pekon Kiluan belum tersedia 

sarana prasarana pendidikan yang memadai oleh Tokoh Masyarakat setempat 

sekaligus  perintis  Pekon  Kiluan  yaitu  Bapak  Wayan  Mudana  dibangunlah 

sekolah dasar impres. Karena pada awalnya pengungsi dan pendatang memiliki 

keyakinan yang berbeda bapak Wayan berinisiatif untuk membangun masjid, 

pura dan  gereja berdampingan
36

, namun  hal  tersebut  tidak  terlaksana dengan 

mempertimbangkan berbagai hal. Menurut ketua Parisada Hindu Dharma Pekon 

Kiluan Ketut Sukendra mengemukakan bahwa hubungan sosial masyarakat di 

Pekon  Kiluan  cukup  baik  dan  selama  ini  belum  pernah  terjadi  konflik  dan 

selama ini terjalin interaksi yang cukup harmonis.
37

 

Saat ini sarana prasarana pendidikan yang ada di Pekon Kiluan cukup 

memadai dengan tersedianya taman belajar anak-anak/PAUD, Sekolah Dasar 

Negeri,  SMP  Negeri  Satu  Atap  dan  untuk  SMA  memang  belum  tersedia 

biasanya masyarakat yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan bisa lanjutkan 

di kecamatan ataupun tempat yang mudah dijangkau dari Pekon Kiluan. 

Pekon Kiluan terdiri dari orang penduduk yang mayoritas tamatan SD 

berjumlah 472 orang atau sekitar 30% SMP/MTs berjumlah 516 orang  atau 35 

%, SMA berjumlah 222 orang atau sekitar 18 %, adapun Diploma 8 orang dan 

Sarjana  12  orang  berjumlah  sisanya  putus  sekolah/buta  huruf    dan  belum 
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bersekolah. 

Jumlah   penduduk   Kiluan   berdasarkan   tingkat   pendidikan   saat   ini 

tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 3 

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No Tingkat pendidikan Jumlah 

1 Belum Sekolah 125 

2 Tidak Tamat SD 53 

3 Tamat SD/Sederajat 472 

4 Tamat SLTP/Sederajat 516 

5 Tamat SLTA/Sederajat 222 

6 Tamat Akademi D1-D3 8 

7 Tamat Akademi S1 12 

8 Tamat Pesantren 3 

Jumlah 1411 

Sumber : Monografi Pekon Kiluan Tahun 2016 

2. Kehidupan Keagamaan 

Kehidupan keagamaan yang ada di Pekon Kiluan cukup semarak, 

heterogennya masyarakat yang ada sehingga menambah keragaman. Mayoritas 

penduduk Pekon Kiluan beragama Islam banyak juga yang beragama Hindu 

dikarenakan penduduk yang berasal dari Bali ada juga beberapa yang menganut 

agama Kristen. Toleransi yang terjalin oleh masyarakat semakin memperkuat 

hubungan antar sesamanya. Tabel 4 

Sarana Ibadah di Pekon Kiluan 

 
 

NO 

Nama Tempat Ibadah  

Alamat Masjid Pura Mushalla 

1 Nurul Iman  Al Islah Sukamahi 

2   Baiturrahim Teluk Baru 

3  Khayangan Tunggal  Bali Jati Agung 

4  Khayangan Ped  Bali Jati Agung 

5 Nurul Huda  Al –Huda Kiluan Balak 

6   Al- Amin Teluk Bekhak 

7 Al- Ikhlas   Bandung Jaya 

8   Baitutarbiyah Rawong 

Sumber : Observasi Lapangan Januari 2016 



 

3. Gambaran Ekonomi dan Mata Pencaharian 

Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan terletak  di wilayah Kabupaten 

Tanggamus sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa letaknya jauh dari 

pusat Kabupaten, dengan medan jalan raya yang cukup sulit diperlukan sekitar 

60 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk mencapai pusat 

kecamatan. Pekon Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus 

termasuk  wilayah  pekon yang swasembada. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

macam kegiatan maupun sarana dan prasarana sosial yang cukup memadai baik 

secara ekonomi maupun budaya. 

Keadaan   ekonomi   penduduk   Pekon   Kiluan   terbagi   menjadi   tiga 

tingkatan,  yaitu  golongan  ekonomi  bawah  (40%),  menengah  (45%),  dan 

golongan atas (15%). Dengan kondisi yang demikian tingkatan kehidupan 

perekonomian   masyarakat   Pekon   Kiluan       dapat   dikategorikan   sebagai 

masyarakat yang cukup dan standar. Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan 

kemakmuran suatu daerah dapat dilihat melalui keadaan sosial ekonomi 

masyarakatnya. Tingkat kemajuan masyarakat  salah  satunya dapat  

diperhatikan  dari  tingkat  pendidikan.  Dalam uraian sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa tingkat pendidikan itu tentu saja akan semakin meningkat 

dalam tahun mendatang karena di Pekon Kiluan terdapat fasilitas  atau  sarana   

perekonomian  berupa  koperasi  serta  didukung  oleh banyaknya toko dan 

ada juga warung yang cukup memadai untuk penduduk pekon  Kiluan.  

Sedangkan  tingkat  kemakmuran  masyarakat  antara lain  dapat diperhatikan 

dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan 



 

papan yang rata-rata sudah permanen dan sudah memenuhi sandang dan pangan 

bagi penduduk Pekon Kiluan.
38

 

Dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut, tidak mungkin dapat lepas 

dari pendapatan masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan pada tabel di atas, 

bahwa sebagian besar masyarakat Pekon Kiluan mata pencahariannya bergerak 

dalam bidang pertanian, pedagang dan wiraswasta, pegawai negeri dan lain-lain. 

Oleh karena itu, maka selaku kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari 

nafkah, juga anggota keluarga lain membantu untuk menambah penghasilan. 

Wajar saja bila di Pekon Kiluan para anggota keluarga baik laki-laki maupun 

wanita bekerja. 

Selanjutnya salah satu kebutuhan pokok yang menjadi ukuran ekonomi 

adalah  keadaan  rumah  (pemilik  rumah).  Di  mana  kondisi  rumah  penduduk 

Pekon Kiluan, jika dilihat dari bahan bangunannya sudah cukup baik, karena 

sebagian  besar  sudah  ditembok  atau  permanen  tapi  ada  juga  yang  masih 

memakai paku dan kayu. Selain hal di atas, yang juga dapat dijadikan ukuran 

kondisi ekonomi masyarakat adalah pemilik barang-barang. Menurut data 

monografi Pekon  Kiluan sampai tahun 2015 bahwa pemilik barang terdiri dari 

sarana transportasi dan komunikasi. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di Pekon Kiluan Kecamatan 

Kelumbayan Kabupaten Tanggamus jumlah rata-rata tiap keluarga sebanyak 4 

orang. Jumlah tersebut berdasarkan tipe rumah tangga termasuk keluarga 

sederhana (cukup), karena dari empat orang tadi, nantinya rata-rata mempunyai 
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empat atau tiga orang lagi. Hubungan sosial antar warga masyarakat di Pekon 

Kiluan rukun dan damai, apabila di antara warga tersebut punya hajat atau ada 

yang kesusahan atau ada yang meninggal dunia mereka dengan suka rela akan 

bergotong royong dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Kegiatan 

sosial ini ada yang melalui organisasi atau perkumpulan-perkumpulan. 

Di samping itu terdapat pula interaksi sosial yang terbentuk kerja sama 

yaitu kegiatan gotong royong. Bentuk kerja sama itu dapat diwujudkan berupa 

tenaga, bahan material, atau pun uang. Sedangkan gotong royong dalam bentuk 

kerja bakti seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan, biasanya 

dipimpin oleh tokoh masyarakat dan dibantu oleh aparat pekon dan penduduk 

pun turut bergabung membantu bergotong royong memperbaiki jalan dan dalam 

kegiatan yang lainnya tidak hanya memperbaiki jalan saja. Adapun lembaga 

Pemekonan yang ada di Pekon Kiluan dipandang cukup aktif dalam kegiatan 

pembiayaan terhadap sarana dan prasarana. Jumlah  penduduk  wilayah  Teluk  

Kiluan  pada  tahun    2015  sebanyak 1.411 jiwa dengan kepadatan penduduk 

rata-rata 6.08 jiwa/km².  

Adapun mata pencaharian utama penduduknya adalah petani sebanyak 

60%, 30% nya nelayan dan 10% nya pegawai dan pedagang. Sehubungan 

dengan dikenalnya Pekon Kiluan sebagai salah satu tujuan wisata maka 

beberapa penduduk menggunakan kesempatan tersebut sebagai pemandu wisata 

namun pekerjaan tersebut masih sebagai pekerjaan sampingan karena kunjungan 

wisata sifatnya masih musiman seperti saat libur hari minggu dan libur 



 

nasional.
39

 

Para petani Pekon Kiluan umumnya menanami areal pertanian dengan 

padi disamping itu juga mayoritas bertani tanaman kakao, dan pisang. Selain 

tanaman perkebunan, juga ditanami oleh tanaman tahunan seperti kelapa, 

cengkeh, lada dan berbagai macam palawija. Cara bertanam mereka umumnya 

belum  intensif,  karena  masih  tergantung  pada  kondisi  alam  yang  ada  (padi 

sawah tadah hujan atau padi darat). Lain halnya dengan tanaman perkebunan 

seperti kakao dan lada, umumnya mereka sudah memiliki ketrampilan untuk 

pola bertanamnya.  Tetapi pada pengolahan hasil perkebunan contohnya kakao, 

mereka masih mengusahakan ”ala kadarnya”, biasanya mereka menjual hasil 

bumi yang belum diolah.
40

 

Nelayan Pekon Kiluan memiliki cara yang berbeda dalam menangkap 

ikan ada yang sudah melakukan dengan modern yaitu menangkap dengan jaring 

dengan menggunakan kapal bagan dan ada juga dengan hanya menggunakan 

kapal jukung dan alat tangkap tradisional seperti pancing dan jala rawai. Selain 

itu pada bulan April hingga Desember penduduk Kiluan mempunyai mata 

pencaharian tambahan sebagai nelayan ubur-ubur dan juga untuk ibu-ibu bahkan 

juga  anak  remaja menjadi  buruh  pensortir ubur-ubur  yang diperlukan  untuk 

kebutuhan eksportir. 

Melihat  keadaan  di  lapangan  kegiatan  ekonomi  yang  berhubungan 

dengan pariwisata cukup menunjukkan perkembangan dengan dibangunnya 

penginapan-penginapan serta homestay yang disewakan oleh warga ketika libur 
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akhir   minggu   yang   banyak   dikunjungi   wisatawan.   Rumah-rumah   yang 

disewakan tentunya sangat membantu perekonomian warga Pekon Kiluan dan 

juga menambah pemasukan pemerintah Pekon itu sendiri karena di tariknya 

regulasi. 

Apabila dirinci maka mata pencaharian penduduk Pekon Kiluan adalah 

sebagai berikut: 

1. Jumlah yang terbanyak adalah petani, dan petani didaerah ini 

dikelompokkan kedalam tiga bagian yaitu: 

a. Petani  pemilik,  ialah  mereka  yang pekerjaannya petani  dan  memiliki 

tanah garapan sendiri. 

b. Petani penggarap, ialah mereka yang pekerjaannya petani tetapi tidak 

mempunyai tanah sendiri, melainkan menggarap tanah milik orang lain yang 

hasilnya dibagi menurut perjanjian, biasanya lahan ditanami singkong yang 

masa panennya lebih singkat dan sewaktu-waktu lahan bisa diambil alih 

kembali oleh pemiliknya.  

c. Petani  buruh,  ialah  mereka  yang  pekerjaannya  petani,  tetapi  hanya 

sebagai buruh bayaran saja, tidak memiliki tanah garapan sendiri, dan tidak 

mendapat bagian hasil atas pekerjaannya. Ia hanya mendapat bayaran sebagai 

upah, seperti buruh harian atau borongan. 

2. Nelayan, umumnya nelayan sudah memiliki kapal bagan  yang cukup 

memadai untuk mendapatkan hasil tanggapan selain itu juga masih ada 

nelayan-nelayan  tradisional  yang  masih  menggunakan  kapal  jukung 

untuk mendapatkan tangkapannya. Pada bulan April hingga Desember 



 

terdapat musim panen ubur-ubur yang juga sebagai mata pencaharian 

nelayan Pekon Kiluan dan juga nelayan-nelayan pulau disekitar Teluk 

Kiluan. 

3. Pedagang,  pada  umumnya  mereka  ini  adalah  sebagai  pedagang  kecil 

yang hanya mempunyai tempat di depan rumahnya, seperti membuka 

warung makan, toko kelontong, toko bangunan, dan pedagang keliling. 

4. Pegawai Negeri, pegawai negeri yang ada di pekon ini kebanyakan dari 

mereka yang bertugas sebagai tenaga pendidik. 

5. Pengelola wisata, pengelola tour wisata sifatnya masih musiman 

sehubungan dengan kunjungan wisata yang saat ini hanya datang pada saat 

liburan. 

Tabel 5 

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Teluk Kiluan 

 

No Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1 Pegawai Negeri Sipil 8 orang 

2 Guru Honorer 8 orang 

3 Petani 422 orang 

4 Nelayan 78 orang 

5 Buruh tani 50 orang 

6 Wiraswasta 12 orang 

7 Pengelola Wisata 18 orang 

Sumber : Monografi Pekon Kiluan tahun 2016 

4. Sarana dan Struktur Pemerintahan 

Adapun sarana publik yang terdapat di Pekon Kiluan tergolong lengkap 

seperti terdapat   PAUD, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama 

Negeri, Balai Pekon, Puskesmas, Lapangan Sepak Bola, lapak-lapak 

penampungan ikan namun belum tersedianya pasar. Adapun struktur 

pemerintahan tercantum dalam tabel sebagai berikut: 



 

 

Tabel 6 

Struktur Pemerintahan 

 

No Nama Jabatan 

1. Kadek Sukresene Kepala Pekon 

2. Sulaiman Sekretaris Pekon 

3. Taryono Kaur Keuangan 

4. Andi Mapaine Kaur Umum 

5. Sutrisno Kaur Pembangunan 

6. Marsin Kaur Pemerintahan 

7. Nengah Subrata Kesra 

8. Ni Iluh Artoni Ketua PKK 

Sumber  : Wawancara dengan Kepala Pekon Kiluan 

Organisasi-organisasi yang terdapat di Pekon Kiluan diantaranya:    

POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Waspada), DARWIS (Kelompok Sadar 

Wisata), Pengelola Hutan Mangrove, BHP (Badan Himpunan Pemekonan) dan                    

LPM ( Lembaga Permusyawaratan Masyarakat). 

d. Kehidupan Umat Islam dan Hindu di Pekon Kiluan 

Kehidupan keagamaan masyarakat Pekon Kiluan yang heterogen, dimana 

selalu berusaha menjaga kerukunan hidup beragama, toleransi yang sangat tinggi 

antara  masyarakat  muslim  dengan  masyarakat  non  muslim  sehingga  tidak 

terlihat  adanya  konflik  antara  individu  dan  kelompok  yang  mempersoalkan 

agama masing-masing hal itulah yang dikemukakan oleh ketua Parisada Pekon 

Kiluan.
41

 Demikian hal yang diungkap oleh Ni Nengah Mudiani, sudah 39 tahun 

saya tinggal disini namun tidak pernah terjadi konflik, tapi kita tidak tahu 

kedepannya saya berharap aman-aman saja ungkap beliau.
42
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Masyarakat Pekon Kiluan mayoritas beragama Islam. Banyaknya 

transmigrasi sehingga beragam pula keyakinan penduduknya  seperti Hindu dan 

Kristen. Jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 7 

Jumlah Penduduk di Pekon Kiluan berdasarkan Agama 

 

No Agama Jumlah Laki-Laki Jumlah Perempuan Jumlah 

1. Islam 613 648 1261 

2. Hindu 72 69 141 

3. Kristen 4 5 9 

Jumlah 1411 

Sumber : Monografi Pekon Kiluan Tahun 2016 

 

a. Kehidupan Beragama Umat Islam di Pekon Kiluan 

Masyarakat Pekon Kiluan pada setiap lingkungan umumnya bersifat aktif 

dalam mengamalkan ajaran agama, hal ini terlihat dari ramainya ketika sholat 

Maghrib dan Isya yang dilakukan berjamaah di masjid oleh kaum laki-laki baik 

tua maupun muda. Sedangkan para perempuan cenderung lebih suka 

melaksanakan shalat di rumah dan untuk diwaktu Dzuhur dan Ashar cenderung 

sepi karena banyak penduduk yang masih berada di sawah dan kebun. Kegiatan 

belajar mengajar di Pekon Kiluan cukup aktif diantaranya rutinnya kegiatan 

mengaji di  TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) yang dilakukan setelah sepulang 

sekolah dilaksanakan setiap hari setelah shalat Dzuhur sampai setelah shalat 

Ashar.   Hal   ini   dilakukan   berbeda   disetiap   dusunnya   ada   juga   yang 

melaksanakannya setelah shalat Isya dan Subuh. 
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Dengan kondisi masyarakat yang selalu menjaga kerukunan hidup 

beragama,  kegiatan  keagamaan  tetap  berjalan  dengan  baik  meskipun  ada 

pemeluk agama yang berbeda di Pekon Kiluan. Masyarakat Pekon Kiluan yang 

menganut   agama   Islam   telah   mengadakan   suatu   kegiatan   rutin   yang 

dilaksanakan oleh kaum muslimin antara lain: 

a. Mengadakan  kelompok  mengaji  anak-anak  di  masing-masing  dusun anak-

yang dilaksanakan setiap hari kecuali minggu setelah shalat dzuhur hingga 

ashar,
43

 didusun yang lain seperti dusun Sukamahi dan Bandung Jaya 

diadakan juga selepas shalat Isya atau setelah shalat subuh.
44

 

b. Mengadakan khataman Al-qur‟an yang dilaksanakan enam bulan sekali. 

c. Memperingati hari-hari besar Islam. 

d. Pengajian  yasinan  rutin  bapak-bapak  yang  dilakukan  setiap  Kamis 

malam dengan cara bergiliran di tiap-tiap rumah setiap minggunya. 

e. Pengajian rutin ibu-ibu setiap hari Jumat ba‟da dzuhur bergiliran di tiap- tiap  

rumah  tiap  minggunya.  Berbeda  dengan  pengajian  yang dilaksanakan oleh 

kelompok bapak-bapak yaitu dengan membaca surat yasin dan tahlil, 

pengajian ibu-ibu lebih semarak dengan tabuhan rebana dan nyanyian 

shalawat. 
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Tabel 8 

Struktur Kepengurusan Jamaah Muslimat Pekon Kiluan 

 

No Jabatan Nama Anggota 

1 Penasehat Rusniah 

Marsunah 

Aminah Manaf 

2 Ketua Sahnuniawati 

3 Bendahara Komariah 

4 Sekretaris Rosmila 

Sumber : Wawancara dengan Ketua Pengajian 

Semua jenis kegiatan keagamaan yang ada di Pekon Kiluan dilaksanakan 

bersama-sama untuk meningkatkan persaudaraan antar sesama muslim. Kegiatan 

keagamaan umat Islam yang dinilai cukup semarak adalah pada saat perayaan 

hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan peringatan hari-hari besar Islam yang lain 

seperti Isra‟ Mi‟raj, Maulid Nabi dan sebagainya. 

b. Kehidupan Beragama Umat Hindu di Pekon Kiluan 

Berdasarkan data Pekon Kiluan penganut agama Hindu di Pekon Kiluan 

sebanyak 141 dengan terdiri dari 72 orang laki-laki dan 69 orang perempuan. 

Kegiatan keagamaan umat Hindu Pekon Kiluan cukup aktif dengan diadakannya 

sembahyang bersama di Pura setiap bulan purnama dan tilem yang dilakukan 

setiap lima belas hari sekali. Umat Hindu Pekon Kiluan dibawah nangun 

kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia dengan struktur kepengurusan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

 

Tabel 9 

Struktur Kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia 

 

No Jabatan Nama 

1. Pelindung Kadek Sukresena 

2. Pembina Wayan Mudana 

3. Ketua Ketut Sukendra 

4. Wakil Ketua Gede Subagiana 

5. Bendahara Putu Eko 

6. Anggota Seluruh umat Hindu di Pekon Kiluan 

Sumber : Wawancara dengan Ketua PHDI Pekon Kiluan 

Adapun pola kehidupan bermasyarakat beragama Hindu seperti pada 

umumnya  banyak  dipengaruhi  ajaran  Hindu.  Contoh  seperti  dalam  bentuk 

upacara dan tata cara melaksanakan ibadah serta alat perlengkapannya yang 

berupa sajen-sajen. Kegiatan ini bertempatkan di pura-pura yaitu yang terdiri 

dari; pura untuk persatuan sanak saudara yang dinamakan sanggar atau sanggah, 

sedangkan pura untuk persatuan penduduk satu desa dinamakan Balai Agung, 

dan juga pesraman untuk kegiatan belajar mengajar di pura. Kegiatan-kegiatan 

keagamaan mereka diantaranya adalah; Upacara ngaben yaitu upacara 

pembakaran jenazah. 

Selain  itu  juga  mereka  melakukan  dan  memperingati  hari-hari  besar 

agama Hindu lainnya diantaranya hari raya Nyepi yaitu tahun baru saka dengan 

cara menyepikan diri, hari raya Galungan adalah untuk memperingati hari raya 

kebangkitan menentang penderitaan atau merayakan kemenangan dharma 

melawan adharma. Hari raya Kuningan adalah upacara yang merayakan sebagai 

hari kemenangan dan kepahlawanan  yang dimenangkan sejak hari Galungan 

oleh Durga sampai akhirnya perang adalah sepuluh hari lamanya.   



 

Hari raya Saraswati yaitu hari raya turunya ayat-ayat kitab suci atau hari 

lahirnya Weda di dunia ini. Diadakan juga sembahyang purnama dan tilem setiap 

15 hari menurut penanggalan agama Hindu.
45

 Selain itu juga di Pekon Kiluan 

rutin diadakan sembahyang bersama di pura pada tanggal kepitu dilaksanakan 

pada pertengahan bulan desember, kesange dilaksanakan bertepatan hari Nyepi, 

kedase dilaksanakan pada bulan kesepuluh atau dimaknai juga sebagai bulan 

pembersihan.
46

 

Masalah pembinaan umat Hindu di Pekon Kiluan ini dibawah pimpinan 

Mangku I Ketut Suardana. Pada setiap Sabtu Kliwon mereka mengadakan 

perkumpulan khusus bagi umat Hindu yang diisi dengan ceramah keagamaan, 

dalam ceramah tersebut selain membicarakan tentang pembinaan umat Hindu itu 

sendiri juga membicarakan kerukunan hidup terhadap penganut agama lain, 

sehingga penganut agama Hindu dapat bekerjasama dengan penganut agama 

lain, seperti gotong royong, tolong menolong, dalam hidup bertetangga.
47

 

Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda atau remaja Hindu sendiri 

tidak jauh berbeda dengan masyarakat Islam, antara lain: 

a. Membentuk organisasi kepemudaan. 

b. Mengadakan kerja bakti atau gotong royong dalam pembangunan desa yang 

dilakukan satu bulan sekali. 

c. Mengadakan  pertemuan  setiap  bulan  sekali  dan  mengundang  tokoh agama 

untuk memberi pelatihan agama yang bertujuan membentuk para remaja 
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menjadi generasi penerus. 

d. Memperingati hari-hari besar agama seperti. 

Ikut serta upacara sembahyang bersama setiap purnama dan tilem yang diadakan 

15 hari sekali menurut penanggalan agama Hindu. 

 

B. Tradisi Mapandes Hindu Bali Pekon Kiluan 

1. Tradisi Mapandes Pekon Kiluan 

 Upacara pada masa transisi dari anak-anak menuju masa selanjutnya yang 

dijalankan oleh masyarakat Bali adalah upacara potong gigi atau mepandes, yaitu 

mengikir dan meratakan gigi bagian atas yang berbentuk taring. 

Berdasarkan mitilogi Patahnya taring Ganesa, pada suatu hari Raksasa 

Nilarudraka melakukan tapa yang sangat dahsyat ia memohon kepada kekuatan 

kepada Dewa Siwa. Karena tapanya yang sangat kuat maka ia mendapatkan 

anugerah 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 membantu para Dewa dengan kekuatan 

Jnananya lahirlah seorang anaknya Ganesa, yang berkepalakan gajah yang 

memiliki kekuatan sangat hebat. Pada suatu ketika 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 mapandes, patahnya taring Ganesa pada waktu remaja merupakan simbol 

kedewasaan atau simbol perubahan status dari masa anak-anak menjadi remaja. 

Dan setelah patahnya taring 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.
48

 

Didasari pada tradisi yang sudah ada dari tanah leluhur keturunan 

masyarakat Kiluan yang keturunan Bali dan menganut agama Hindu 

sesungguhnya tidaklah berbeda dalam prosesi pelaksanaannya hanya saja tidak 

semua yang sifatnya kebutuhan sekunder dalam pengadaan barang sesajiannya 

bisa ditiadakan dan digantikan. 

 

2. Prosesi Mapandes 

Upacara ini dapat dijadikan satu dengan upacara meningkat dewasa, dan 

mapetik, dan penambahan upakaranya tidaklah begitu banyak. 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 merajah, naik kebalai penatahan turun mengijak peras , muspa bersama 

dan berakhir dengan mejaya-jaya. 

1. Persiapan upacara mepandes (potong gigi) 
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a. 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. 

b. 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 (kadang-kadang dapat dilengkapi 

dengan suci), 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. “Pengilap” yaitu sebuah cincin bermata mirah. 

f. Untuk pengurip-urip, adalah empu kunir (inan kunyit) yang dikupas 

sampai bersih, dan kapur. 

g. Sebuah bokor yang berisi kikir, cermin dan pahat. (Biasanya “pengilap” 

yang tersebut di atas ditaruh pada bokor ini, demikian pula pengurip-urip” 

nya. 



 

h. Sebuah tempat sirih lengkap dengan sirih lekesan, tembakau, pinang, dan 

gambir (di dalam lekesan itu sudah berisi kapur). 

i. 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. 

j. Banten “tetingkeb” yang akan diinjak waktu turun nanti (dapat diganti 

dengan segehan agung). 

k. Bokor berisi bunga dan kuwangen, kelengkapan untuk muspa saat baru 

naik dan akan mulai mapandes. 

2. Persiapan banten yang akan digunakan antara lain: 

a. Banten untuk Mapandes 

1. Upakara yang paling kecil Banten pabyakalaan, prayascita, 

pengelukatan, dan tataban seadanya. 

2. Upakara yang lebih besar Seperti diatas, tetapi tatabannya memakai 

pulagembal. 

b. Banten untuk  sanggih 

1. Satu soroh banten suci 

2. Peras, Sodan ditambah tipat 

3. Canang dan sesari 

c. Banten sekaa gender dan kidung 

1. Banten Pejati 

2. Peras 

3. Sodan 



 

3. Tata cara pelaksanaan upacara mapandes. 

Seperti biasa dilakukan upacara mabyakala dan maprayascita, lalu 

bersembahyang kehadapan Batara Surya, dan Sang Hyang Semara Ratih. Acara 

dilanjutkan dengan upacara Pengekeban, yang selanjutnya orang yang akan 

diupaacarai naik balai tempt upacara Mepandes, serta duduk menghadap ke hulu 

(ke luanan). Pimpinan upacara mengambil cincin yang akan dipakai untuk              

nga- “rajah” pada beberapa tempat yaitu : 

1. Pada dahi (antara kedua kening)  

2. Pada taring sebelah kanan  

3. Pada gigi atas  

4. Pada gigi bawah  

5. Pada lidah bawah Pada dada  

6. Pada nabi puser  

7. Paha kanan dan kiri  

Penulisan “Rerajahan” tersebut sesuai dengan pilihan pimpinan upacara 

(Sangging) yang memimpin upacara Metatah tersebut. Setelah itu diperciki “tirtha 

pesangihan”, kemudian ditidurkan menengadah, ditutupi dengan kain/ rurub dan 

selanjutnya acara dipimpin oleh “sangging” yaitu orang yang bisa melaksanakan 

hal tersebut. Tiap kali “pedangal” diganti; Ludah serta pedangal yang sudah 

dipakai dibuang ke dalam “kelungah” kelapa gading. Bila dianggap sudah cukup 

rata, lalu diberi pengurip-urip (kunir), kemudian berkumur dengan air cendana, 

selanjutnya makan sirih (ludahnya ditelan tiga kali), dan sisanya dibuang ke dalam 



 

kelapa gading. Sore hari, setelah berganti pakaian dilaksanakan acara natab/ 

ngayab dipimpin oleh sulinggih atau orang yang wajar untuk maksud tersebut. 

Setelah selasai merajah kemudian dilanjutkan dengan prosesi yang 

selanjutnya. Diantaranya: 

1. Pendeta atau orang yang terhormat dalam upacara ini minta restu di tempat 

suci, lalu anak anak atau remaja yang akan melaksanakan potong gigi 

dipercikan air suci/tirta, setelah itu mereka memohon keselamatan untuk 

melaksanakan upacara. 

2. Pendeta melakukan potong rambut dan menuliskan lambang lambang suci  

dengan tujuan mensucikan diri serta menandai adanya peningkatan status 

sebagai manusia, untuk meninggalkan masa kanak kanak ke masa remaja. 

3. Anak-anak yang akan di potong giginya naik ke bale tempat pelaksaaan 

Mepandes dengan terlebih dahulu menginjak sesajen yang telah disediakan 

sebagai symbol mohon kekuatan kepada Sang Hyang Widhi Wasa(Tuhan 

Yang Maha Esa). 

4. Setelah pemotongan gigi berlangsung, bekas air kumur kumur  dibuang di 

dalam buah kelapa gading, ini bertujuan agar tidak mengurangi nilai 

kebersihan dan kesakralan dalam menjalankan upacara ini. 

5. Lalu dilanjutkan dengan  melakukan penyucian diri oleh pendeta agar dapat 

menghilangkan bala/kesialan untuk menyongsong kehidupan masa remaja. 

6. Melaksanakan Mapedamel yang bertujuan sebagai symbol restu dari Dewa 

Semara dan Dewi Ratih agar dalam kehidupan masa remaja dan seterusnya 

menjadi orang yang bijaksana, dalam mengarungii kehidupan di masa datang. 



 

Di saat melakukan upacara ini anak anak mengenakan kain putih dan kuning, 

memakai benang pawitraberwarna tridatu (merah, putih dan hitam) sebagai 

simbol pengikat diri terhadap norma norma agama, kemudian anak anak yang 

dipotong giginya mencicipi 6 rasa (pahit, asam, pedas, sepat, asin dan manis) 

yang mempunyai arti dan makna makna tertentu. 

7. Setelah proses mapedamel dilakukan, dilanjutkan dengan upacara Natab 

Banten, yang bertujuan memohon anugerah kepada Hyang Widhi agar apa 

yang menjadi tujuan dapat tercapai. 

Setelah proses upacara tersebut dilakukan dilanjutkan dengan Metapak, 

tujuannya adalah memberitahukan kepada anaknya bahwa kewajiban sebagai 

orang tua dari melahirkan, mengasuh dan membimbing sudah selesai, diharapkan  

sang anak kelak setelah upacara ini menjadi orang yang berguna, sebaliknya si 

anak  kepada orang tua nya menghaturkan sembah sujud ungkapan terima kasih  

sudah dengan susah payah berkorban jiwa dan raga untuk melahirkan mereka, 

mengasuh, membesarkan,  mendidik dan membimbing mereka menuju jalan yang 

baik dan benar sampai dewasa. 

Wawancara dengan para narasumber Menurut Kadek Suwasena yang 

dirasakan setelah menngikuti masanggih/ mapandes  saya mengerti akan makna 

tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
49

 Menurut Ketut Soklat yang 

dirasakan setelah menngikuti masanggih/ mapandes saya lebih percaya diri kekita 

bekumpul dengan banyak orang karena secara tidak langsung setelah saya 
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menikuti Mapandes saya diwajibkan untuk ikut serta dalam semua acara adat .
50

 

Menurut Kadek Sukresene yang dirasakan setelah menngikuti masanggih/ 

mapandes kedewasaan dan tanggung jawab dia sebagai umat Hindu bertambah 

dengan bukti diikut sertakan dirinya dalam beberapa prosesi adat.
51

  

Menurut I Nyoman Sumatra yang dirasakan setelah menngikuti masanggih/ 

mapandes saya merasakan keangkuhan yang saya miliki mulai menemukan titik 

kesadaran sesungguhnya kehidupan didunia hanya sebatas permainan saja.
52

 

Menurut Wayan Sudana yang dirasakan setelah menngikuti masanggih/ 

mapandes saya mulai mendapatkan cara berpikir yang berbeda setelah mengikuti 

Mapandes dengan dibuktikannya saya harus memberikan pemikiran positif untuk 

keselamatan kehidupan sesama manusia.
53

 Menurut Ni Made Sukerni yang 

dirasakan setelah menngikuti masanggih/ mapandes gigi saya lebih indah dari 

pada sebelum diratakan.
54

 Menurut Wayan Artoni yang dirasakan setelah 

menngikuti masanggih/ mapandes kedewasaan dan tanggung jawab dia sebagai 

umat Hindu bertambah dengan bukti diikut sertakan dirinya dalam beberapa 

prosesi adat.
55

 

 Menurut I Komang Sutamo yang dirasakan setelah menngikuti masanggih/ 

mapandes saya terus belajar untuk memahami untuk mengurangi amarah, 

serakah, dengki dan kebingunan dalam memaknai kehidupan menuju Moksa.
56

 

Menurut Ni Putu Sri Puspa Purnama Yanti yang dirasakan setelah menngikuti 
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masanggih/ mapandes saya berpikir selain tanggung jawab orang tua terhadap 

anaknya dalam makna Mapandes saya menyadari untuk ambil bagian dari hidup 

saya untuk bertanggung jawab dalam keselamatan kehidupan sesama manusia .
57

  

Adapun beberapa pendapat yang dirasakan tidak jauh berbeda oleh pelaku 

Mapandes yang baru beberapa tahun melakukan prosesi Mapandes yaitu Menurut  

Putu Mila Yuningsih yang dirasakan setelah menngikuti masanggih/ mapandes 

saya mulai berpikir untuk tidak gantung kepada orang tua saya dengan dibuktikan 

saya belajar usaha sendiri dirumah.
58

 Menurut Ni Wayan Ari Kristiyanti yang 

dirasakan setelah menngikuti masanggih/ mapandes muncul kepercayaan diri 

saya akan indahnya gigi saya yang sudah rapih setelah diratakan.
59

  

Menurut I Ketut Sumantra yang dirasakan setelah menngikuti masanggih/ 

mapandes saya merasa sifat buruk berupa benci yang berlebihan kepada 

seseorang dan malas saya mulai sedikit berkurang dari diri saya.
60

 Menurut 

Wayan Sugiarti yang dirasakan setelah menngikuti masanggih/ mapandes 

kedewasaan dan tanggung jawab bertambah dengan bukti tanpa harus disuruh 

dalam hal positif saya begegas melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari 

ataupun adat dengan kesadaran dan tanggung jawab.
61
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BAB IV 

MAKNA TRADISI MAPANDES HINDU BALI 

 

A. Makna Tradisi Mepandes bagi masyarakat Hindu Bali 

Tradisi adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai seni, 

budaya, norma dan kebiasaan masyarakat yang lazim dilakukan di suatu daerah 

yang kebiasaan tersebut masih terus dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini.  

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang 

diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, 

karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.  

Sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan sehari-

sehari. Tradisi merupakan bentuk norma-norma yang terbentuk dari bawah 

sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat, budaya dalam satu 

masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang di jadikan pedoman hidup oleh 

masyarakat khususnya masyarakat Hindu Bali. Hal tersebut dijadikan acuan 

dalam bertingkah laku bermasyarakat dan keagamaan. 

Kecermatan dalam mengambil sikap untuk memahami tradisi dalam 

proses peningkatan kehidupan seseorang maka diperlukanlah sifat dan sikap 

kedewasaan dalam hal ini symbol kedewasaan atau symbol perubahan satus dari 

masa anak-anak menjadi remaja yang mendasari orang tua untuk melakukan 

tradisi mapandes, perubahan pola pikir remaja tersebut dari yang tidak tahu 

menuju pendewasaan diri dengan mengendalikan atau mengalahkan sifat-sifat 

Raksasa dalam diri manusia atau yang sering disebut dengan Sad Ripu. 



 

Adapun makna yang dikandung dalam upaca mapandes ini adalah:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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). 

4. Magumi Padangan. Upacara ini disebut juga Masakapan Kapawon dan 

dilaksanakan di dapur, mengandung makna bahwa tugas pertama seseorang 

yang sudah dewasa dan siap 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 

5. 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. 

6. 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.
62

 

Keyakinan Manusia  bahwa kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di 

akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib, dengan 

hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan 

hilang pula. Adapun sastra suci yang melandasi pelaksanaan upacara mapandes 

antara lain disebutkan dalam: 

1. Lontar Kalapati 

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. 

2. Lontar Kala Tattwa 

Lontar Kala tattwa menyebutkan bahwa Bathara Kala sebagai putra Dewa 

Siwa dengan Dewi Uma tidak bisa bertemu dengan ayahnya di sorga sebelum 
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taringnya dipotong. Oleh karena itu, manusia hendaknya menuruti jejak Bathara 

kala agar rohnya dapat bertemu dengan roh leluhur di sorga. 

3. Lontar Smaradhana 

Dalam lontar Semaradhana disebutkan bahwa Bethara Gana sebagai putra 

Dewa Siwa yang lain dapat mengalahkan raksasa Nilarudraka yang menyerang 

sorgaloka dengan menggunakan potongan taringnya. 

Persaksian dan persembahyangan ke Pamarajan. Upacara ini mengandung 

makna untuk: 

a. Memohon wara nugraha Hyang Guru dan leluhur (kawitan) bahwa pada hari 

itu keluarga yang bersangkutan menyelenggarakan upacara potong gigi. 

b. Menyembah ibu-bapa, sebagai perwujudan dan kelanjutan tradisi Veda, 

seorang anak wajib bersujud kepada orang tuanya, karena orang tua juga 

merupakan perwujudan dewata (matri devobhava, pitridevobhava), juga 

sebagai wujud bhakti kepada Sang Hyang Uma dan Siva, sebagai ibu-bapa 

yang tertinggi dan yang sejati. 

c. Ngayab Caru Ayam Putih, simbolis sifat keraksasaan dinetralkan dan 

berkembangnya sifat-sifat kedewataan. 

d. Memohon Tirtha, sebagai simbolis memohon kesejahtraan, kabahagiaan dan 

keabadiaan. 

e. 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. 



 

f. 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. 

Demikianlah sepintas makna yang terkandung dari rangkaian upacara 

Mapandes, yang tidak lain guna membimbing umat manusia lebih meningkatkan 

Sraddha dan Bhaktinya kepada Sang Hyang Widhi, para dewata dan leluhur 

 Landasan dasar pemahaman upacara mepandes dalam lontar kalapati 

disebutkan bahwa  gigi yang digosok atau diratakan dari gerigi adalah enam buah 

yaitu dua buah taring dan empat gigi seri bagian atas. pemotongan enam gigi itu 

melmbangkan symbol pengendalian terhadap Sad Ripu (enam musuh daalm diri 

manusia) yang meliputi: 

1. Kama (hawa nafsu) 

2. Loba (rakus/tamak/keserakahan) 

3. Krodha (marahan) 

4. Mada (mabuk) 

5.  Moha (bingung) 

6. Matsarya (Iri hati/ dengki)
63

 

Dan pula tujuan dari pelaksaan upacara mepandes ini selain untuk 

mengendalikan Sad Ripu yang ada pada diri manusia. Diataranya: 

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 Bhuta, Kala, Pisaca, Raksasa dan Sadripu yang 
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mempengarhui pribadi manusia, di samping secara biologis telah terjadi 

perubahan karena berfungsi hormon pendorong lebido seksualitas. 

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

Tuhan Yang Maha Esa, para dewata dan leluhur. Singkatnya seseorang akan 

dapat meningkatkan Sraddha dan Bhakti kepada-Nya. 

3. Menghindarkan diri dari 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 Yajna dalam pengertian yang luas (termasuk 

menanamkan pendidikan budhi pekerti, menanamkan nilai-nilai moralitas dan 

agama) sehingga seseorang anak benar-benar menjadi seorang putra yang 

suputra. 

 

Kesempurnaan dalam memohon agar prosesi upacara Mapandes berjalan dengan 

lancar dan mendapatkan berkah dari sang hyang widhi maka ada Beberapa Mantra 

dalam upacara Mapandes diantara lainnya adalah :  

a. Mantra kikir : OM Sang Perigi Manik, aja sira geger lunga, antinen kakang 

nira Sri Kanaka teka kekeh pageh, tan katekaning lara wigena, teka awet-awet-

awet. 

b. Mantra waktu pemotongan gigi yang pertama : (OM lunga ayu, teka ayu 

(diucapkan 3 kali)). 



 

c. Mantra pangurip-urip : (OM urip uriping bayu, sabda idep, teka urip, Ang 

Ah). 

d. Mantra lekesan : OM suruh mara, jambe mara, timiba pwa sira ring lidah, 

Sang Hyang Bumi Ratih ngaranira, tumiba pwa sira ring hati, Kunci Pepet 

arannira, katemu-temu delaha, samangkana lawan tembe, metu pwa sira ring 

wewadonan Sang Hyang Sumarasa arannira, wastu kedep mantranku.
64

 

 

B. Manfaat Tradisi Mapandes bagi masyarakat Hindu Bali 

Mengenai masalah agama atau keagaamaan, para pakar ilmuan berbeda 

pendapat. Agama bisa didefinisikan sebagai suatu peraturan yang mengatur 

keadaan manusia, maupun mengenai suatu yang ghaib ataupun mengenai budhi 

pekerti, pergaulan hidup bersama. Jadi agama adalah suatu norma yang mengatur 

kehidupan baik secara bentuk wujud manusia ataupun secara ghaib. Dengan 

memakai konsekuwensi yang telah diberikan kepada kehidupan  manusia. 

Manusia akan merasa selamat dan nyaman jika memiliki agama dalam dirinya. 

Agama yang menyangkut kepercayaan serta berbagai prakteknya, benar-

benar merupakan sosial dan sampai saat ini senantiasa ditemukan dalam setiap 

masyarakat manusia dimana kita memiliki berbagai catatan termasuk yang biasa 

diketengahkan  dan ditafsirkan oleh para ahli arkeologi. Dalam masyarakat yang 

sudah mapan, agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang 

melengkapi keseluruhan sistem sosial. Akan tetapi masalah agama berbeda 

dengan masalah pemerintah dan hukum. 
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Agama melukiskan sebagai kebutuhan dasar dan untuk membela diri terhadap 

segala kekacauan yang mengancam manusia. Hampir seluruh masyarakat 

mempunyai agama “tidak ada bangsa bagaimanapun primitifnya, yang tidak 

memiliki agama”. Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku 

kehidupan individu dan kelompok, juga memberi harapan kelanggengan hidup 

sesudah mati dan mengingkat diri dari kehidupan duniawi yang penuh penderitaan 

untuk mencapai kemandirian spiritual. 

Demikian pula, agama yang telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi 

manusia yang paling sublime, sejumlah besar moralitas, sumber tatanan 

masyarakat dan perdamaian batin individu; sesuatu yang memuliakan dan yang 

membuat manusia beradab. Akan tetapi, agama pula telah di tuduh sebagai 

penghambat kemajuan manusia dan mempertinggi fanatisme dan sifat tidak 

toleran, pengacuhan, tahayul (kesia-siaan). 

Manusia pada dasarnya percaya akan adanya kekuatan ghaib, yang sangat 

luar biasa atau supranatural yang berpengaruh terhadap individu atau kelompok 

sehingga menimbulkan sikap mental, rasa takut, pasrah yang akhirnya akan 

menimbulkan perilaku berdo‟a, memuja dan bersandar pada agama. Dalam agama 

terdapat peraturan hukum yang harus dipahami oleh manusia. Agama menguasai 

seseorang hingga membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan cara 

menjalankan  ajaran-ajaran agama untuk mencoba mencari keselamatan. Dalam 

kehidupannya manusia mengalami ketidak pastian, yaitu waktu kematian. Selain 

tidak bisa diramalkan, kematian juga berada di luar jangkauan kekuatan manusia. 



 

Sekalipun mengetahui bahwa kematian merupakan kepastian, namun tidak 

ada seorang-pun yang mengetahui kapan kematian itu akan terjadi, hal ini 

membuat manusia kecewa atau cemas. Dalam menghadapi kekecewaan tersebut 

manusia tidak berdaya, akhirnya manusia menyadarkan diri pada agama. Dengan 

demikian, agama selain membawa aturan-aturan dan hukum-hukum, juga 

berfungsi membantu manusia dalam menghadapi masalah hidupnya. 

Tanpa suatu penelitian ilmiah pun, cukup berdasarkan pengalaman sehari-

hari, dapat dipastikan bahwa setiap manusia menginginkan keselamatan baik 

dalam hidup sekarang ini, maupun sesudah mati. Jaminan untuk itu mereka 

temukan dalam agama. Terutama karena agama mengajarkan dan memberikan 

jaminan dengan cara-cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan yang 

pencapainnya mengatasi kemampuan manusia secara mutlak. Hanya manusia 

agama (homo religious) dapat mencapai titik itu, entah itu manusia yang hidup 

dalam masyarakat primitif atau masyarakata modern. 

Oleh karena itu mapandes sebagai bagian dari fungsi agama telah 

memberikan unsur-unsur pengalaman manusia yang diperoleh dari ketidak 

pastian, ketidak berdayaan dan keterasaingan yang merupakan kateristik 

fudamental manusia. Dalam hal ini, fungsi agama ialah menyediakan dua hal. 

Yang pertama, suatu cakrawala pandang tentang dunia luar yang tak terjangkau 

oleh manusia, dalam arti dimana frustasi dapat dialami sebagai sesuatu yang 

mempunyai makna. Yang kedua adalah sarana ritual yang memungkinkan 

hubungan manusia dengan hal di luar jangkauannya, yang memberikan jaminan 

dan keselamatan bagi manusia dalam mempertahankan moralnya. 



 

Dalam proses penghayatan hidup maka melalui upacara Mapandes ini 

membuahkan pengalaman baru bagi Gede Subagiana  untuk meningkatkan proses 

keimanan yang didapatkan dari pengalaman yang dirasakan yaitu perubahan 

tanggung jawab ketika sebeluh dipanggur dan sesudah dipanggur menjadi lebih 

berani untuk mengambil sikap (tanggung jawab) dan diperkuat lagi dengan 

keindahan pola berpikir.
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Kewajiban orang tua (ibu-bapa) untuk menyelenggarakannya upacara 

Mapandes dan bila kita kaji secara seksama, seorang anak sesungguhnya adalah 

pula leluhur kita yang menjelma untuk meningkatkan kualitas kehidupannya (lahir 

dan batin) yang pada akhirnya dapat mengantarkannya guna mewujudkan 

Jagadhita (kesejahtraan dan kebahagian hidup di dunia ini) dan Mokṣa 

(bersatunya Ātman dengan Paramātman). 

Menurut Kadek Sukresene yang dirasakan setelah menngikuti masanggih/ 

mapandes kedewasaan dan tanggung jawab dia sebagai umat Hindu bertambah 

dengan bukti diikut sertakan dirinya dalam beberapa prosesi adat.
66

 

Dalam melakukan Yajña ini, landasan yang paling mendasar bagi Sang 

Yajamana (yang melaksanakan atau yang memiliki upacāra itu), Sang Amancagra 

(tukang bebanten dan sangging), dan Sang Pandita (yang memimpin dan 

menyelesaikan upacāra) adalah ketulusan hati. Ketulusan ini patut pula diikuti 

oleh para Athiti tamu undangan) guna Yajña tersebut berhasil Śiddhakarya. 

Untuk mengembangkan ketulusan hati, utamanya Sang Yajamana bersama 

keluarga hendaknya dapat melakukan berbagai Brata, seperti Upavaśa 
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(mengendalikan diri untuk tidak menikmati makanan) pada saat puncak upacāra 

berlangsung, dan senantiasa memusatkan pikiran kehadapan Sang Hyang Widhi, 

para dewata dan leluhur untuk keberhasilan dari Yajña yang diselenggarakan. 

 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan diatas berdasarkan hasil penelitian lapangan 

yang dipadukan dan didukung dari buku penunjang, maka dapat penulis 

simpulkan tentang makna dan Fungsi Tradisi Mapandes Hindu Bali Di Pekon 

Kiluan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus sebagai berikut : 

1. Makna Upacara Mapandes yang terjadi di Pekon Kiluan adalah untuk 

Melenyapkan kotoran dan cemar pada diri pribadi seorang anak yang menuju 

tingkat kedewasaan. Kotoran dan cemar tersebut berupa sifat negatif yang 

digambarkan sebagai sifat Bhuta, Kala, Pisaca, Raksasa dan Sadripu yang 

mempengaruhi pribadi manusia, di samping secara biologis telah terjadi 

perubahan karena berfungsi hormon pendorong lebido seksualitas. Sebagai 

simbolis meningkatnya seorang anak menjadi dewasa, yakni manusia yang 

telah mendapatkan pencerahan, 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. Janji untuk mengendalikan dan membersihkan diri pribadi dari 

unsur-unsur Bhuta Kala, yakni sifat jahat yang muncul dari dalam maupun 

karena pengaruh dari luar (lingkungan pergaulan). 

2. Manfaat Upacara Mapandes merupakan penghantar orang tua (ibu-bapa) 

untuk seorang anak meningkatkan kualitas kehidupannya lahir dan batin yang 



 

pada akhirnya dapat mengantarkannya guna mewujudkan Jagadhita 

(kesejahtraan dan kebahagian hidup di dunia ini) dan Mokṣa (bersatunya 

Ātman dengan Paramātman), kemudian memberikan jaminan dan keselamatan 

bagi manusia dalam mempertahankan moralnya. Adapun beberapa manfaat 

yang didapat setelah melakukan dan mengikuti prosesi Mapandes antara 

lainnya adalah : 

- Memperindah gigi 

- Meningkatkan kepercayaan diri 

- Bertanggung jawab  

- Untuk menujukkan kedewasaan  

- Pola berpikir mulai ada perubahan 

B. Saran-saran  

1. Hendaknya orang yang mengikuti proses Mapandes terus miningkatkan 

keyakinan dan menghindari dari hal yang bertentangan dengan agama. 

2. Hendaknya masyarakat Hindu Pekon Kiluan Melestarikan budaya dan tradisi 

Mapandes agar semakin kuat nilai identitas Pekon Kiluan dan menjadi wadah 

pilihan hiburan dan tempat tujuan wisata didaerah Lampung. 

  



 

3. Kepada tokoh agama Hindu di Pekon Kiluan dalam rangka membina dan 

mengajarkan agama lebih ditingkatkan dan disesuaikan dengan keadaan 

situasi lingkungan masyarakat.  

 

C. Penutup  

Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas pemberian 

karunia-Nya hingga penulis skripsi ini dengan judul “MAKNA TRADISI 

MAPANDES HINDU BALI DI PEKON KILUAN KECAMATAN 

KELUMBAYAN KABUPATEN TANGGAMUS”. 

Penulisan skripsi ini sudah penulis usahakan semaksimal mungkin, 

namun demikian masih banyak kekurangan dan kelemahan. Itu semua merupakan 

keterbatasan kemampuan penulis. Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi 

ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Aamin yaa rabbal aalamiin. 
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