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KATA PENGANTAR

 Buku yang berjudul “Tradisi Lisan : Mantra 

Pengobatan” ini merupakan produk dari hasil penelitian 

yang dilakukan penulis. Buku ini memaparkan tentang 

mantra dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. 

Mulai dari definisi, ciri khas, kebermanfaatan, fungsi,dan 

refleksi kehidupan masa lalu. Tulisan dikemas dengan 

bahasa yang ringan sehingga memudahkan pembaca untuk 

memaknai pesan yang ada di dalamnya. 

 Di dalam buku ini juga ada dijabarkan beberapa 

contoh mantra yang dapat menjadi bahan kajian. Perolehan 

teks mantra ini berasal dari tetua adat yang ada di satu 

daerah sesuai dengan lokasi penelitian yaitu kaum Melayu 

Pantai Labu. Tentu, rekaman perjalanan ini kami sambut 

baik untuk diterbitkan sebagai koleksi dan bahan 

pembelajaran yang dapat memperluas pengetahuan. 

 Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada 

Sutikno, S.Pd., M.Pd., Ph.D., Rahmat Kartolo, S.Pd., 

M.Pd., Ph.D., dan juga Enny Fitriani, S.Pd., M.Psi. selaku 

penulis yang telah berjibaku menghimpun yang terserak 

menjadi sebuah buku pegangan untuk dosen, mahasiswa, 

maupun khalayak umum.

Salam literasi!

Penerbit,

Pustaka Diksi
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BAB I

KONSEP DASAR MANTRA

A. Mantra Sebagai Sastra 

Menurut A. Teeuw sastra dalam bahasa indonesia 

berasal dari bahasa Sanskerta; akar kata sas-, dalam kata 

kerja turunan berarti 'mengarahkan, mengajar, memberi 

petunjuk, atau instruksi'. Akhiran –tra biasanya 

menunjukkan alat, sarana. Maka dari itu sastra  dapat 

berarti 'alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi 

atau pengajaran'. 

Sastra merupakan manifestasi kehidupan. Gagasan 

yang terekam dalam karya sastra bisa saja muncul berlatar 

kondisi sosial yang ada di masyarakat kala itu. Penggunaan 

bahasa berestetika memperindah dan memberikan cita-rasa 

yang berbeda dari karya lainnya. Karya sastra hadir dari 

perenungan dan fenomena yang ada, tulis dengan makna 

yang mendalam. Hal ini tentu bukan semata-mata imajinasi 

pengarang melainkan wujud kreativitas dalam mengorek, 

menggali, memintal, dan mengolah gagasan yang ada 

dalam pikirannya menjadi sesuatu yang baru. 

Sastra sebagai karya manusia mengandung unsur 

seni yang menghubungkan pembaca dengan dunia 

kemanusiaan. Dalam karya seni berbagai cara manusiawi 

tampil dan menempatkan pembaca kepada pertemuan yang 

personal dengan pengarang dan dunia ciptaannya. 



Mantra Pengobatan | 1

J. Mantra Penawar Sakit Kepala ~ 30

K. Mantra Penawar Perut Kembung ~ 30

L. Mantra Penawar Sakit Gigi ~ 31

M. Mantra Penawar Sakit Mata ~ 32

N. Penawar Demam ~ 32

O. Penawar Bisa ~ 33

P. Mantra Penyakit Karang ~ 35

Q. Mantra Mengobati Taun ~ 35

R. Mantra Memulihkan Penyakit Gila ~ 36

S. Mantra Terkilir Urat ~ 36

T. Mantra Memulihkan Sakit Pinggang ~ 37

U. Mantra Melepas Uri ~ 38

V. Mantra Untuk Menghentikan Pendarahan ~ 38

W. Mantra Membelah Mulut Bayi ~ 38

X. Mantra Mengobati Campak ~ 39

Y. Mantra Sawan ~ 39

BAB IV APRESIASI SASTRA LISAN MANTRA ~ 40 

A. Pembacaan Mantra dalam Upacara Tolak Bala sebagai 

Seni Pertunjukan ~ 40

B. Apresiasi Sastra Lisan Mantra ~ 43

Daftar Pustaka ~ 50

Biodata Penulis ~ 52

Tradisi Lisan | iii

BAB I

KONSEP DASAR MANTRA

A. Mantra Sebagai Sastra 

Menurut A. Teeuw sastra dalam bahasa indonesia 

berasal dari bahasa Sanskerta; akar kata sas-, dalam kata 

kerja turunan berarti 'mengarahkan, mengajar, memberi 

petunjuk, atau instruksi'. Akhiran –tra biasanya 

menunjukkan alat, sarana. Maka dari itu sastra  dapat 

berarti 'alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi 

atau pengajaran'. 

Sastra merupakan manifestasi kehidupan. Gagasan 

yang terekam dalam karya sastra bisa saja muncul berlatar 

kondisi sosial yang ada di masyarakat kala itu. Penggunaan 

bahasa berestetika memperindah dan memberikan cita-rasa 

yang berbeda dari karya lainnya. Karya sastra hadir dari 

perenungan dan fenomena yang ada, tulis dengan makna 

yang mendalam. Hal ini tentu bukan semata-mata imajinasi 

pengarang melainkan wujud kreativitas dalam mengorek, 

menggali, memintal, dan mengolah gagasan yang ada 

dalam pikirannya menjadi sesuatu yang baru. 

Sastra sebagai karya manusia mengandung unsur 

seni yang menghubungkan pembaca dengan dunia 

kemanusiaan. Dalam karya seni berbagai cara manusiawi 

tampil dan menempatkan pembaca kepada pertemuan yang 

personal dengan pengarang dan dunia ciptaannya. 



Tradisi Lisan| 2 Mantra Pengobatan | 3

Sebagaimana halnya seni adalah perkara rakyat maka 

dengan sendirinya sastra juga perkara rakyat. Di samping 

manusia sebagai homo ludens ia juga disebut sebagai 

pecinta keindahan atau homo estetikus. (Umry, 1997)

� Sastra menyampaikan apa yang tidak terungkap. 

Dalam sastra dimunculkan aneka macam asosiasi dan 

konotasi. Dalam sebuah teks sastra dijumpai sederet arti 

yang dalam bahasa sehari-hari tidak dapat diungkapkan. 

Adakalanya, bahasa yang disampaikan tidak memiliki 

makna mutlak atau tunggal. Bisa bermacam-macam 

tergantung analisis pembacanya.

Setidaknya, ada tiga konsep karya sastra, 

diantaranya prosa, puisi, dan drama.

Beberapa fungsi sastra sebagai berikut.

1. Fungsi Estetis

 Fungsi estetis adalah fungsi keindahan dari dalam 

karya sastra yang ditampilkan melalui penggunaan bahasa-

bahasa yang indah dan memikat.

2. Fungsi Etis

 Fungsi etis adalah fungsi etika moral yang 

diberikan sastra melalui nasihat atau amanat yang 

terkandung di dalamnya.

3. Fungsi Didaktis

 Fungsi didaktis adalah fungsi pendidikan atau 

pengajaran dalam karya sastra yang dapat diperoleh 

pembaca setelah membaca karya sastra.

4. Fungsi Reflektif

 Fungsi reflektif adalah fungsi gambaran kehidupan 

dalam karya sastra yang selalu mencerminkan realitas 

sosial-budaya kapan dan dimana sastra itu diciptakan. 

Dengan membaca karya sastra, pembaca dapat mengetahui 

tradisi, kebiasaan, gambaran alam, situasi, sejarah, dan 

bahkan pola pikir masyarakat di dalam sebuah karya sastra.

5. Fungsi Rekreatif

 Fungsi rekreatif adalah fungsi hiburan yang 

diberikan oleh sastra melalui cerita, puisi, maupun dialog 

drama. Banyak pembaca yang merasa senang membaca 

sastra karena terhibur dengan dunia baru yang dibangun 

oleh sastrawan dalam karyanya. Dalam hal ini, sastra 

banyak dijadikan sebagai bacaan pengisi waktu, media 

luapan perasaan, serta wahana hiburan refleksi diri (Rani, 

2004:12).

Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang 

dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi 

yang padu dan pemilihan kata-kata kias (imajinatif). Kata-

kata betul-betul dipilih agar memiliki kekuatan 

pengucapan. Walaupun singkat atau padat, namun 

berkekuatan. (Waluyo, 2005). Penyair pun berusaha untuk 

menyeimbangkan fonologi (bunyi pengucapan) untuk 

memperindah sebuah puisi sehingga terdengar sama 

rimanya. Adakalanya, kata-kata yang disampaikan tidak 



Tradisi Lisan| 2 Mantra Pengobatan | 3

Sebagaimana halnya seni adalah perkara rakyat maka 

dengan sendirinya sastra juga perkara rakyat. Di samping 

manusia sebagai homo ludens ia juga disebut sebagai 

pecinta keindahan atau homo estetikus. (Umry, 1997)

� Sastra menyampaikan apa yang tidak terungkap. 

Dalam sastra dimunculkan aneka macam asosiasi dan 

konotasi. Dalam sebuah teks sastra dijumpai sederet arti 

yang dalam bahasa sehari-hari tidak dapat diungkapkan. 

Adakalanya, bahasa yang disampaikan tidak memiliki 

makna mutlak atau tunggal. Bisa bermacam-macam 

tergantung analisis pembacanya.

Setidaknya, ada tiga konsep karya sastra, 

diantaranya prosa, puisi, dan drama.

Beberapa fungsi sastra sebagai berikut.

1. Fungsi Estetis

 Fungsi estetis adalah fungsi keindahan dari dalam 

karya sastra yang ditampilkan melalui penggunaan bahasa-

bahasa yang indah dan memikat.

2. Fungsi Etis

 Fungsi etis adalah fungsi etika moral yang 

diberikan sastra melalui nasihat atau amanat yang 

terkandung di dalamnya.

3. Fungsi Didaktis

 Fungsi didaktis adalah fungsi pendidikan atau 

pengajaran dalam karya sastra yang dapat diperoleh 

pembaca setelah membaca karya sastra.

4. Fungsi Reflektif

 Fungsi reflektif adalah fungsi gambaran kehidupan 

dalam karya sastra yang selalu mencerminkan realitas 

sosial-budaya kapan dan dimana sastra itu diciptakan. 

Dengan membaca karya sastra, pembaca dapat mengetahui 

tradisi, kebiasaan, gambaran alam, situasi, sejarah, dan 

bahkan pola pikir masyarakat di dalam sebuah karya sastra.

5. Fungsi Rekreatif

 Fungsi rekreatif adalah fungsi hiburan yang 

diberikan oleh sastra melalui cerita, puisi, maupun dialog 

drama. Banyak pembaca yang merasa senang membaca 

sastra karena terhibur dengan dunia baru yang dibangun 

oleh sastrawan dalam karyanya. Dalam hal ini, sastra 

banyak dijadikan sebagai bacaan pengisi waktu, media 

luapan perasaan, serta wahana hiburan refleksi diri (Rani, 

2004:12).

Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang 

dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi 

yang padu dan pemilihan kata-kata kias (imajinatif). Kata-

kata betul-betul dipilih agar memiliki kekuatan 

pengucapan. Walaupun singkat atau padat, namun 

berkekuatan. (Waluyo, 2005). Penyair pun berusaha untuk 

menyeimbangkan fonologi (bunyi pengucapan) untuk 

memperindah sebuah puisi sehingga terdengar sama 

rimanya. Adakalanya, kata-kata yang disampaikan tidak 



Tradisi Lisan| 4 Mantra Pengobatan | 5

memiliki makna mutlak atau tunggal. Bisa bermacam-

macam tergantung analisis pembacanya. Atas dasar itulah, 

perlu dicari konotasi atau makna lain (dibuat dengan 

bahasa figuratif/lambang). 

Menurut Gorys Keraf dalam Idriyana (2015) 

menyatakan gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan 

pikiran dengan khas. Di dalam puisi, gaya bahasa adalah 

sarana untuk mencapai efek tertentu. Secara umum, ada 

empat jenis gaya bahasa yang sering dipakai dalam puisi, 

meliputi 1) perbandingan, 2) penegasan, 3) pertentangan, 

dan 4) sindiran.

Setidaknya ada dua unsur pembentuk puisi yaitu 

struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik adalah unsur 

pembentuk puisi yang secara langsung membentuk sebuah 

keindahan puisi, di antaranya diksi, imaji, kata 

konkret,rima, ritme, dan figuratif. Sedangkan Struktur 

batin adalah unsur pembentuk puisi yang secara tersirat 

namun turut membentuk keindahan puisi meliputi tema, 

amanat, rasa, dan nada. 

� Puisi masih terbagi dalam puisi lama dan puisi baru.  

Puisi lama lebih mementingkan bentuk dari pada isi dan 

bersifat statis. Ciri-ciri utama puisi lama yaitu puisi rakyat, 

tidak diketahui pengarangnya karena pada saat itu para 

pujangga tidak mau mengeksiskan diri dan mengabadikan 

karya dalam bentuk catatan sehingga menjadi milik 

masyarakat secara umum. Puisi lama disampaikan dari 

mulut ke mulut sehingga diistilahkan dengan satra lisan. 

Ciri lainnya adalah terikat  jumlah baris dalam setiap bait, 

jumlah suku kata dalam setiap baris, sajak atau rima, dan 

irama. Puisi lama sangat diminati masyarakat saat itu. 

Pantun, mantra, gurindam, dan syair adalah contoh puisi 

lama yang digemari.

Sementara itu, puisi baru adalah puisi bebas yang 

tidak terikat pada aturan seperti puisi lama. Jumlah bait dan 

rima serta suku kata dapat diolah seperti keinginan penyair. 

Puisi baru menonjolkan keindahan diksi dan menggunakan 

figuratif serta gaya bahasa tertentu untuk menyampaikan 

maksud di dalamnya. Biasanya, tema yang diangkat adalah 

kehidupan masyarakat kota, masalah percintaan atau 

masalah individu manusia (curahan jiwa tampak kuat, 

seperti kebahagiaan, duka mendalam, atau kekecewaan). 

Selain itu, ide nasionalis dan harapan kebangsaan mengisi 

pesan sajak-sajak yang dituliskan. Tidak ketinggalan, tentu 

saja tema keagamaan pun begitu menonjol.

B. Definisi Mantra

� Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 

'jampi' 'pesona', atau 'doa'. Banyak mantra yang tidak 

diketahui siapa pencetus pertamanya, sehingga menjadi 

milik bersama di tengah-tengah masyarakat. 

� Perkataan Mantra amat jarang disebut oleh orang 

Melayu. Mereka lebih menyebutkan istilah itu dengan 
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� Mantra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 

'jampi' 'pesona', atau 'doa'. Banyak mantra yang tidak 

diketahui siapa pencetus pertamanya, sehingga menjadi 

milik bersama di tengah-tengah masyarakat. 

� Perkataan Mantra amat jarang disebut oleh orang 

Melayu. Mereka lebih menyebutkan istilah itu dengan 
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sebutan 'jampi' atau 'serapah'. Dalam keadaan semacam ini, 

Harun Mat Piah (1989) menggunakan mantra untuk istilah 

yang merangkumi apa yang disebut dalam bahasa Melayu 

sebagai jampi, serapah, tawar, sembur, tangkal, seru, dan 

lain-lain. 

� Menyamakan mantra dengan jampi dirasa kurang 

tepat. Jampi adalah sejenis mantra yang digunakan untuk 

menyembuhkan penyakit yang biasanya dibaca pada obat 

air, minyak, dan sebagainya. Serapah digunakan untuk 

mengusir makhluk halus seperti jin, hantu, setan, juga 

untuk menghalau binatang buas (Maryati dalam Shafwan 

Hadi). Lalu, bagaimana dengan pengasih, kebal, 

penyemangat, sihir, dan lain-lain yang merupakan 

kumpulan dalam mantra? Apakah dapat ditambah dengan 

perkataan 'jampi' atau 'serapah' dipangkal, menjadi 'jampi 

penyemangat' atau 'serapah penyemangat' sedangkan 

'jampi' dan 'serapah' digunakan khusus untuk mantra 

tertentu saja seperti yang disebut di atas.

 Dengan demikian, perkataan jampi atau menjampi 

dapat digunakan untuk perbuatan membaca mantra. Istilah 

lain dalam bahasa Melayu untuk menunjukkan makna 

tersebut adalah 'orang pintar'. 'Orang pintar' menguasai 

ilmu tertentu, mempunyai banyak mantra dan kepandaian 

dalam bidang khusus yang disebut 'berilmu'. Atas 

pengertian itu pula, lahirlah istilah ilmu pengasih, ilmu 

berjalan di hutan, ilmu memilih rusa, dan lain-lain. 

� Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

ditemukan istilah 'mantra' dengan dua pengertian senada. 

Pertama, “perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan 

gaib”. Ucapan dalam hal ini dapat mendatangkan celaka 

maupun menyembuhkan sesuai dengan tujuan mantra 

tersebut. Kedua, “susunan kata yang berunsur puisi (seperti 

rima dan irama) yang dianggap mengandung kekuatan 

gaib, biasanya diucapkan oleh dukun dan pawang untuk 

menandingi kekuatan gaib yang lain”.

� Menurut Badudu dalam Aris Badara dan Sri 

Suryana Dinar (2020), mantra merupakan bentuk puisi 

lama yang dianggap sebagai puisi tertua di dunia. Puisi 

lama adalah bagian dari budaya lama. Budaya lama ini 

ditampilkan oleh masyarakat lama. Dari warisan budaya 

lama inilah diketahui kondisi masyarakat zaman dahulu. 

Baik itu dari segi adat-istiadat, kondisi sosial, ekonomi, 

pandangan hidup, serta perasaan masyarakat saat itu. 

Dengan bahasa sederhana, karya puisi zaman dahulu 

memberikan pantulan kondisi mereka di masa itu, menjadi 

cerminan masyarakat lama.

� Menurut Putri (2019), masyarakat lama adalah 

masyarakat yang mempunyai hubungan erat, padu, dan 

tidak terpecah-belah. Masyarakat lama bersifat statis. 

Dikatakan statis karena gerak-gerik masyarakat lama 

sangat dipengaruhi oleh kepercayaan, seperti animisme, 

dinamisme, dan Hinduisme. Masyarakat lama juga sangat 
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terikat oleh adat istiadat. Mereka sangat menjunjung tinggi 

adat. Adat dipandang sebagai pusaka nenek moyang.

C. Mantra Sebagai Sastra Lisan

D u n d e s  ( d a l a m  D a n a n d j a j a ,  2 0 0 2 : 1 - 2 ) 

menjelaskan bahwa kata folklore terdiri dari folk dan lore. 

Folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri 

pengenal fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat 

dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Sementara 

lore adalah tradisi. Dengan demikian, folklore berarti 

sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun 

temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang 

disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.

� Istilah mantra dapat dipadankan dengan puisi lisan 

yang merupakan bagian sastra lisan. Menurut Semi 

(1993:3) sastra lisan yang terdapat pada masyarakat suku 

bangsa Indonesia sudah lama ada. Bahkan setelah tradisi 

tulis berkembang, sastra lisan masih dijumpai juga baik 

dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Sastra lisan di 

Inonesia luar biasa kayanya dan luar biasa ragamnya. 

Melalui sastra lisan, masyarakat dengan kreativitas yang 

tinggi menyatakan diri menggunakan bahasa yang artistik, 

bahkan pada saat sekarang pun masih dijumpai tradisi lisan 

terutama digelarkan dalam upacara-upacar adat.  

� Sesuai dengan cirinya, mantra dapat digolongkan 

sebagai folklor yang diwariskan secara turun-temurun dari 

orang-orang terdahulu yang memberikan celah akses untuk 

mengetahui gambaran masyarakat pada masa itu.  Setelah 

mengenali sastra, baik prosa maupun puisi lama atau baru, 

didapati kesimpulan bahwa setiap jenis ilmu magis  

mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, yang 

menumbuhkan keyakinan bahwa mantra  mantra 

merupakan genre sastra khususnya dalam konteks tradisi 

lisan.

D. Ciri-ciri Mantra

� Soedjijono, Imam, dan Kusnan (1987) menge-

mukakan ada enam unsur yang perlu untuk mendapatkan 

pemahaman dan klasifikasi bahwa ucapan itu dikenali 

sebagai mantra dan menjadikan mantra itu berguna dan 

bermakna. Pertama, bentuk atau struktur. Kalimat atau isi 

yang ada dalam ucapan terbina dalam satu bentuk 

tersendiri. Kedua, bahasa yang merupakan alat untuk 

menyampaikan kata-kata menjadi ciri penting karena tanpa 

bahasa tidak terwujud pengucapan dan sekaligus tidak 

akan ada komunikasi. Komunikasi dalam mantra lebih 

bersifat khas karena bahasa yang digunakan bersifat bahasa 

berlambang. Ketiga, latar belakang mantra. Ini bertalian 

rapat dengan corak kepercayaan dan kehidupan 

masyarakat, tokoh luar bisa yang disebut. Keempat, tujuan 

sesuatu ucapan itu hendaklah jelas termasuk untuk 

pengobatan atau sebagainya. Kelima, pembawaan yang 
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bermaksud penggunaan mantra. Penggunaan itu hendaklah 

dipastikan makna dan tempat serta kelengkapan termasuk 

peralatan yang digunakan. Keenam, persyaratan yakni 

meliputi cara hidup yang sederhana, melakukan pertapaan 

dan cara menggunakan mantra. 

� Marjusman dkk, (1980) dalam Struktur Mantra 

Minangkabau meletakkan empat unsur yang bertanggung 

jawab membina mantra dan memastikan mantra itu 

mujarab.

 Unsur pertama yang merupakan ciri terpenting 

adalah suasana semasa penyampaian mantra, terutama 

suasana batin. Menurut mereka, kebermaknaan mantra 

bergantung kepada suasana diri pengamal, yang penuh 

konsentrasi dan penghayatan ketika melafazkan, sebelum 

dan sesudahnya. Suasana persyaratan itu berhubung 

dengan keyakinan diri dan gaya hidup yang sederhana, 

serta suasana diri yang sanggup menjauhi pantang-larang, 

bukan saja oleh dukun/datu tetapi juga orang yang meminta 

bantuannya. Kedua, diksi. Yakni kata-kata yang digunakan. 

Biasanya, kata-kata itu berkait rapat dengan corak 

kepercayaan dan pemikiran masyarakat. Ketiga, bahasa 

yang khas bagi mantra yang biasanya berbentuk 

perlambangan apabila merujuk pada suatu kuasa atau 

objek. Keempat adalah penggunaan citraan atau daya 

bayang berdasarkan pancaindera (mata, telinga, hidung, 

tangan).

� Sementara itu, Harun Mat Piah (1989) menuliskan 

setidaknya ada lima ciri dasar untuk menginterpretasi dan 

menganalisis mantra. 

1. Bahwa keseluruhan mantra melayu adalah dalam bentuk 

puisi atau sekurang-kurangnya mengandung unsur puisi 

dan puisi ini agak unik baik bentuk dan isinya, lain dari 

pada yang lain.

2. Isi dan konsep yang dikandung dipancarkan oleh sebuah 

mantra menunjukkan hubungan yang amat erat dengan 

sistem kepercayaan masyarakat, khasnya zaman dan 

konteks ketika mantra itu dicipta dan diamalkan secara 

total oleh masyarakat yang berkenaan.

3. Sebuah mantra dicipta dan diabadikan dalam satu 

perlakuan tertentu dan fungsi tertentu.

4. Pengabdiaan sebuah mantra dalam perlakuan yang 

berkenaan hanya dilakukan oleh seseorang (dukun atau 

pawang) yang telah memperoleh taulihah/perantara untuk 

menjalankan perlakuan tersebut. 

5. Kepercayaan, konsep, teks, atau tubuh puisinya, amalan 

dan perlakuannya dipraktiskan oleh orang yang mengamal-

kannya baik untuk tujuan perseorangan maupun 

masyarakat. Sama ada untuk tujuan yang baik maupun 

untuk tujuan yang jahat. 

� Dari pandangan di atas, disimpulkan bahwa semua 

sepakat untuk meletakkan unsur magis dan penggunaan 

kata (dalam bentuk pengucapan) sebagai ciri mutlak 
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mantra. Dalam pembicaraan ini, berkenaan dengan mantra 

Melayu maka terdapat 2 ciri utama yaitu:

1. Berupa teks ucapan yang terbina dari kata-kata atau ayat 

dalam bentuk puisi atau prosa berirama. 

2. Isi teks mengandung konotasi magis atau berkaitan 

dengan kuasa luar biasa. 

E. Fungsi dan Tujuan Mantra

Sutikno dkk (2019) mengatakan mantra itu 

digunakan sebagai alat komunikasi antara makhluk 

manusia dan makhluk gaib. Komunikasi bertujuan agar 

makhluk supernatural dapat memberikan permintaan yang 

diucapkan orang yang membaca mantra. Makhluk 

supernatural berubah dari sesuatu yang kuat kepada 

sesuatu yang lain yaitu melayani manusia. Dalam prosesi 

ritual tolak bala Masyarakat Melayu Serdang untuk 

pengobatan penyakit, mantra mempunyai fungsi berikut:

1. Sebagai jalan penghubung antara peserta ritual dan Allah 

Swt.

2. Sebagai satu jalan penghubung dengan Nabi Adam dan 

Nabi Muhammad;

3. Sebagai cara menghubungkan dengan malaikat; dan

4. Sebagai cara menyambung dengan makhluk-makhluk 

gaib.

 Tujuan pembacaan mantra ialah supaya (1) Allah 

Swt dapat mengabulkan permintaan peserta upacara tolak 

bala dengan memberi kesehatan, kelancaran rezeki, 

kekuatan, umur yang panjang, serta dijauhkan dari segala 

marabahaya; (2) Nabi Adam dan Nabi Muhammad 

menyaksikan permintaan yang diinginkan oleh para 

peserta ritual; (3) malaikat merekam semua perkara yang 

dikehendaki oleh peserta ritual; (4) makhluk gaib tidak 

menjadi penghalang peserta ritual dalam menjalankan 

kehidupannya.
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menyaksikan permintaan yang diinginkan oleh para 
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BAB II

MANTRA DAN RITUAL TOLAK BALA

� Jenis perdukunan dan pengobatan dalam konteks 

ini dimaksudkan semua yang digunakan oleh dukun untuk 

menyembuhkan penyakit yang menghinggapi seseorang. 

Perdukunan merupakan salah satu institusi sosial bersifat 

informal dalam masyarakat Melayu khususnya Serdang 

Bedagai. Pada zaman dahulu, mantra pengobatan yang 

dikuasai seorang dukun memainkan peranan penting 

sebagai mediator/perantaraan untuk berhubung dengan 

makhluk gaib. Harun Mat Piah (Daud, 2001) menegaskan 

bahwa dukun atau datu mempunyai aturan sehingga dapat 

mengetahui jenis penyakit serta mempunyai solusi yang 

berbasis kekuatan dan semangat untuk menentang unsur 

yang menyebabkan berbagai penyakit yang dihadapi 

seseorang. Dalam prosesi ritual tolak bala pasti 

menggunakan mantra-mantra. 

� Pada masyarakat Melayu dahulu, setiap penyakit 

yang datang dari gangguan makhluk halus (jin dan 

jembalang) dapat dipecahkan atas penyakit biasa, penyakit 

berbahaya, terjepit urat saraf dan patah tulang, penyakit 

yang berpuncak pada gangguan gaib, penyakit angin 

duduk. Penyakit tersebut memerlukan kekuatan 

konsentrasi dukun atau bomoh untuk berusaha 

menyembuhkannya. 

� Pada umumnya penyakit yang sering dihadapi 

manusia tidak semuanya mendatangkan kecelakaan. 

Dalam keadaan biasa penyakit dalam golongan tertentu 

amat jarang mendatangkan maut. Penyakit dalam golongan 

ini termasuklah sakit kepala, sakit gigi, sakit mata, sakit 

perut, sawan, sakit kulit seperti kudis, puru, campak dan 

sebagainya. Setiap penyakit  ada penyebabnya, 

umpamanya sakit gigi,  masyarakat Melayu tradisional 

percaya bahwa hal itu disebabkan oleh ulat gigi yang 

memakan bahagian dalam gigi menyebabkan gigi itu 

berlubang. Jadi ulat tersebut dibunuh untuk menghilangkan 

sakit gigi.

� Sakit kepala dipercaya bermula pada jalan angin  

yang tidak sesuai dan peredaran darah yang kurang baik, 

baik perut seperti kembung yang dikaitkan dengan angin 

atau masuk angin. Begitu juga dengan penyakit kulit 

seperti kurap, panau, kudis, campak dan yang lain.

� Penyakit yang dianggap berbahaya contohnya 

penyakit taun. Penyakit Taun merupakan penyakit yang 

ditakuti, terutama di kalangan masyarakat Melayu 

tradisional karena berbahaya dan sukara. Penyakit ini dapat 

menyerang dan menjadi wabah dalam masa yang singkat. 

Akibatnya banyak yang menjadi mangsa yakni meninggal 

dunia. Penyakit taun dapat menyebabkan pengidapnya 

selalu muntah dan mencret/diare yang terus terjadi dalam 

satu bulan. Selain itu ada namanya 'penyakit orang baik'. 
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Penyakit orang baik tumbuh pada badan manusia, seperti 

cacar tetapi bentuknya besar. Dapat mencacatkan rupa atau 

paras seseorang. Penyakit taun dan penyakit baik ini 

dipercayai berasal dari makhluk iblis yang menyerang 

manusia, baik langsung maupun tidak langsung.

A. Ritual Tolak Bala

Menurut istilah, 'tolak bala' yang terdiri dari dua 

kata yaitu 'tolak' dan 'bala'. 'Tolak' bermaksud penolakan; 

usaha untuk mengelakkan, menjauhi, sedangkan 'bala' 

berarti bahaya yang datang tiba-tiba. Oleh itu,'tolak bala' 

bermaksud usaha untuk menghindari bahaya yang 

datangnya bukan dari manusia melainkan makhluk gaib 

dan kuasa alam yang membahayakan keselamatan dan 

kesehatan atau menyebabkan berkurangnya hasil 

pendapatan.

Mantra tolak bala dilakukan secara individual dan 

juga secara bersama-sama di daerah tertentu dengan 

melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Misalnya, tradisi 

acara 'jamu laut' dilakukan di Pantai Labu yang terletak di 

Kampung Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, 

Kabupaten Deli Serdang. Upacara adat pantai merupakan 

usaha untuk menunjukkan kesyukuran masyarakat nelayan 

khususnya atas limpahan hasil laut yang diperoleh dan 

acara tersebut dilaksanakan setiap tahun. Adat tersebut 

pada dasarnya hampir sama dengan adat di beberapa daerah 

lain di Indonesia. Dalam acara 'jamu laut' tersebut, pawang 

membacakan mantra dengan menyalakan dupa. Setelah itu, 

pawang menuju ke laut dan menaburkan daun pandan yang 

sudah diiris dengan tipis. Di pihak lain, terdapat tradisi 

membuang kepala kerbau dan tulang-tulangnya berserta 

bunga-bungaan dan makanan yang disediakan.

B. Simbol Ritual Tolak Bala

Sutikno dkk (83:2019) mengatakan bahwa simbol 

adalah tanda yang memiliki makna. Makna yang 

dinyatakan mewakili pengertian abstrak, luas, dan 

menyeluruh. Dalam ritual menolak bala terdapat simbol 

yang dapat dilihat pada hidangan prosesi ritual tolak bala 

Melayu Serdang. Tok Sokbi (75 tahun) sebagai pengantar 

dalam upacara adat tersebut menjelaskan makna simbolik 

dari penawar bantuan yang ditolak seperti berikut:

1. Kayu Gaharu

Simbolik kayu gaharu mengundang para leluhur 

nenek moyang dan pelbagai makhluk gaib.

2. Pulut kuning

Pulut kuning simbol persembahan diibaratkan 

sebagai santapan makhluk tersebut sebagaimana manusia 

memakan nasi.
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3. Hewan Persembahan

Hewan persembahan merupakan sajian makanan 

untuk makhluk gaib, meliputi hidangan kepala, isi perut, 

dan daging. Pada hakikatnya kesemua itu dianggap sebagai  

seekor hewan yang dipersembahkan oleh para leluhur 

(makhluk gaib).

4. Tepung Tawar

Tepung tawar merupakan simbolik pelindung 

rumah yang bermaksud apabila rumah telah ditepung tawar 

maka sukar untuk makhluk gaib menganggu ataupun 

masuk ke dalam rumah tersebut. Alat tepung tawar ialah  

pepohonan, sedangkan alat untuk percikan ialah limau, 

mentimun, dan kasai yang digabungkan menjadi limau 

kasai. Kasai dibuat dari beras yang digiling halus lalu dberi 

pewarna mulai dari putih, merah, juga kuning. Warna putih 

melambangkan tulang, merah melambangkan daging, dan 

kuning melambangkan pelindung. Hakikat warna tersebut 

adalah untuk melindungi dari pelbagai macam bahaya.

5. Kain Putih (Tangkal)

Kain Putih atau tangkal merupakan peralatan yang 

terdiri dari kain aneka warna, yaitu merah, putih, hitam, dan 

kuning. Merah melambangkan masyarakat, putih melam-

bangkan pegawai, hitam melambangkan hulu balang, dan 

kuning melambangkan kerajaan. Titian umban pula 

merupakan peralatan yang dibuat dari daun kepau atau 

pucuk kelapa yang diikatkan pada benang kencono (benang 

emas). Kain putih dan titian umban berfungsi sebagai 

pelindung rumah.

6. Limau Purut

Limau purut melambangkan kesucian. Mampu 

membersihkan, menanggalkan, dan menghilangkan 

penyakit. Dalam upacara tolak bala, hakikat limau nipis 

sebagai simbol penghalau penyakit yang melekat di rumah 

atau pada diri manusia.

C. Unsur-unsur Ritual Menolak Bala

Sutikono, dkk (2019) Ritual 'tolak bala' refleksi dari 

keyakinan Masyarakat Melayu Kampung Bagan Serdang, 

Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang tentang 

adanya kekuatan gaib di luar dari diri manusia. Makhluk ini 

mempunyai kehidupan sendiri yang sukar dilihat dengan 

indra manusia. Mereka juga mempunyai kepercayaan 

seperti manusia, nilai yang baik dan buruk. Semua berjalan 

mengikut dinamika sendiri. Jika corak kehidupan roh-roh 

in i  t e rganggu ,  maka  dengan  send i r inya  akan 

mempengaruhi susunan kehidupan mereka.

Manusia dalam hal ini adalah makhluk yang dapat 

dilihat sementara makhluk halus tidak dapat ilihat dengan  d

indra. Jadi, kadang-kadang terdapat perbedaan antara 
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kehidupan manusia dan roh. Tidak sengaja menyentuh atau 

melanggar susunan kehidupan makhluk halus ini dalam 

bentuk ucapan dan tingkah laku seperti penggunaan kata-

kata kotor dan nada sombong. Begitu juga perbuatan tidak 

baik / tidak bermoral.

Konteks sosial tolak bala ialah keadaan sekeliling 

ketika sesuatu peristiwa ritual berlangsung. Penulis 

mendapati beberapa konteks yang melingkupi ritual 

pengobatan tradisional yaitu konteks budaya, sosial, 

situasi, dan ideologi. Konteks sosial merujuk kepada 

faktor-faktor sosial yang mempengaruhi prosesi ritual 

tolak bala adalah teks mantra. Faktor sosial berkaitan 

dengan perbedaan jenis kelamin, kelas sosial, kaum, umur, 

dan sebagainya. Konteks sosial yang disebutkan dalam 

kajian ini adalah konteks sosial peserta yang terlibat dalam 

ritual sebagai pelaku, pasien, dan masyarakat pendukung.

1. Pelaku

Pelaku ialah pawang yang mengendalikan ritual 

pengobatan tradisional tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis 

kelamin dan kelas sosial, namun yang terpenting ia 

haruslah seorang yang telah berusia dewasa dantelah 

berumah tangga.Untuk lebih baiknya lagi, memiliki 

kepribadian yang baik seperti, tidak meminum minuman 

keras, ramah terhadap orang, sopan, serta mampu 

mengerjakan yang diperintahkan agama. Di samping itu, 

sanggup belajar atau usaha memperoleh kepakaran dalam 

hal kepawangan.

2. Pasien

Ritual ini boleh diikuti oleh siapa saja yang mau, 

tanpa dibatasi oleh jenis kelamin, usia, dan kelas sosial. 

Biasanya ritual ini dilakukan oleh sekumpulan anggota 

keluarga yang tinggal serumah tetapi tidak bermaksud 

pasien luar dilarang.

3. Komunitas Pendukungnya

Komunitas pendukung ritual ini berasal dari mana 

saja, misal masyarakat Melayu Kampung Bagan Serdang, 

Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Lama-

kelamaan minat untuk menyelenggarakan ritual tersebut 

sudah mulai berkurang, malah di kota besar seperti Kota 

Medan, ritual tolak bala pengobatan tradisional sudah 

dirasakan asing oleh generasi muda. Disebabkan acara 

ritual atau upacara tolak bala ini jarang ditemui di Kota 

Medan. Sebagian masyarakat Kota Medan mengganggap 

hal ini kebudayaan yang kuno.

4. Konteks Situasi

Gambaran konteks situasi merujuk kepada waktu, 

tempat, dan prosesi ritual tolak bala sewaktu pelaksanaan, 

pertunjukan, dan persembahan sebuah tradisi lisan.
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pertunjukan, dan persembahan sebuah tradisi lisan.
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5. Waktu Membacakan Mantra

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden 

pendukung utama, didapati bahwa waktu yang sesuai untuk 

mengucapkan mantra adalah bebas. Kapan saja dapat 

dilakukan tergantung kepada pasien kapan datang dan 

berkunjung ke rumah pawang

atau orang pintar.

6. Tempat Pembacaan Mantra

Berdasarkan keputusan, tempat yang sesuai untuk 

mantra juga tidak berpengaruh (di rumah konselor jika 

pasien masih berjalan, dan dapat dimasukkan ke Rumah 

Sakit jika dia tidak dapat berjalan), tetapi ada juga 

responden yang membuat tempat membaca, yang 

bertujuan untuk lebih serius. Di samping itu, rumah para 

penjaga dianggap memiliki pagar rumah yang mampu 

menahan segala macam bahaya dan semangat jahat yang 

tidak dapat dilihat, sehingga tidak banyak pengobatan 

dilakukan di rumah para pedagang.

7. Peristiwa Ketika Membawa Mantra

Mantra dapat dibawa ketika duduk, berdiri, dan 

bersimpuh. Hal ini dimaksudkan agar lebih fokus dan 

khusuk dalam membaca mantra tersebut.Tak jarang dari 

situasi membaca mantra sambil berdiri terus pawang juga 

duduk bersimpuh, tergantung dari tingkat jenis penyakit 

tersebut apakah roh jahat tersebut memiliki kekuatan yang 

sulit untuk ditundukkan atau tidak begitu kuat.Tergantung 

dari deteksi awal sang pawang terhadap pasien yang 

menderita penyakit tersebut.

8. Pelaku Dalam Membawakan Mantra

Biasanya hanya pawang saja yang nenbacakan 

mantra dalam mengobati pasien, dan mantra dibacakan 

dengan suara yang pelan. Hal ini dimaksudkan agar sang 

pawang memperoleh kekhusukan dalam berdoa. Pawang   

dalam membawakan mantra hanya dapat dilihat gerak 

mulut saja atau bibir seperti berkomat-kamit membaca 

sesuatu sambil kadang-kadang mata pawang dipejamkan 

dalam membaca mantra tersebut.

9. Perlengkapan Dalam Membawakan Mantra

Pawang menggunakan perlengkapan semasa 

membawakan mantra pengobatan seperti ramuan sebagai 

tradisi utama pengobatan. Ada juga syarat lain yang sangat 

penting yaitu kelengkapan dan peralatan untuk mendukung 

proses berlangsungnya pengobatan. Kelengkapan dan 

peralatan mempengaruhi keberhasilan tradisi pengobatan. 

Ketiadaan salah satunya akan menyebabkan pengobatan 

tidak berjalan dengan sempurna. Kelengkapan dan 

peralatan merangkum rangkaian benda yang digunakan 

dalam pelaksanaan tradisi mantrapengobatan tradisional di 
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Kampung Bagan Serdang, Kecamaatan Pantai Labu, 

Kabupaten deli Serdang, seperti topi /lebai, keris, tali, 

gendang, dan sebagainya.

10. Pakaian Semasa Membawakan Mantra Tolak Bala 

Untuk Tujuan Pengobatan

Terdapat perbedaan pakaian semasa membawakan  

mantra. Tidak mengkhususkan pakaian dalam membawa-

kan mantra, yaitu tidak seharusnya berpakaian serba putih, 

walaupun menurut kebiasaan putih itu melambangkan 

kesucian dan mantra akan mudah diterima oleh Tuhan jika 

berpakaian putih. Asumsi atau hal tersebut dalam hal 

berpakain serba putih tidaklah menjadi suatu keharusan, 

hanya berupa wasiat yang telah diturunkan dari generasi ke 

generasi dalam hal pengobatan .

11. Cara membawakan mantra

Cara membawakan mantra pengobatan perlu hati-

hati, perlahan, dan berbisik. Pemutusan kaji (serah terima 

ilmu) mempunyai syarat tertentu agar kepemilikan mantra 

tersebut dapat diamalkan untuk mendapatkan kesaktian 

dalam mengobati pasien. Seseorang yang hanya menghafal 

mantra tidak disebut memiliki atau ahli jika belum 

melakukan pemutusan kaji seperti mandi di sungai, diarak 

keliling kampung, tidak boleh terkena cahaya selama satu 

hari satu malam, makan nasi urap secara bersama dengan 

doa dari sang pawang. Ada juga yang harus berdiam diri di 

masjid.

Syarat kehidupan yang sederhana juga harus 

dimiliki oleh seorang calon pawang. Kehidupan yang 

sederhana berkait dengan sifat kejujuran, benar, setia, 

pintar, dan bermoral. Kehidupan menahan hawa nafsu juga 

kadang kala harus dimiliki oleh seorang calon pawang 

bergantung pada pemutusan kaji dan orang yang 

mewariskannya serta sifat keilmuan yang merupakan 

tuntutan dalam memutus kaj i  tersebut .  Walau 

bagaimanapun, dalam penelitian ini, kehidupan menahan  

hawa nafsu tidak diamalkan oleh calon pawang yang 

mewarisi mantra tersebut.
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BAB III

CONTOH-CONTOH MANTRA

A. Mantra Penunduk : Mantra Pelemah Asal

Bismillahirrahmanirahim 

Assalamualaikum

Badan engkau bernama tanah 

Tanah mekhayal darah 

Engkau bernama darah muharrap 

Urat engkau bernama mahdini 

Tatkala bapak engkau mengandung darah putih 

Tatkala ibu engkau mengandung darah merah

Cih menguceh

Mani asal engkau menjadi 

Berkat lailaha illallah 

Muhammadarrasulullah

B. Mantra Pelemah

Bismillahirrahmanirrahim           

Rebah ramu engkau berdiri ramu aku 

Rebah syarak engkau berdiri syarak aku

Aku mengambil baja sejengkal dalam diri engkau 

Berkat lailaha illallah

Muhammadurrasulullah

C. Mantra Penunduk 

Gempa ali gempa gempita 

Dang sari gajah berlenggang 

Sah aku anak harimau yang garang

Batu congkol hatiku 

Nibung kering tulangku 

Berkat doa baginda Ali 

Gentar bumi gentar langit

D. Mantra Penunduk Hantu Laut 

Hai hai, anak datuk laut

Nyalah engkau, pergilah 

Jikalau engkau tidak pergi 

Aku pukul dengan ijuk tunggal 

Dengan ijuk pusaka

Aku sekal kepalamu dengan sengkalan

Aku tau asalmu jadi dari kun fayakun

Berkat kalimat laihaillallah Muhammadarrasulullah

Pua-pua adanya

E. Mantra Penunduk Buaya 

Penyikat tujuh penyikat 

Sambutlah

Pekiriman putri 

Hai si jambu rakai 

Runduk di gunung Ledang
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Embacang masak sebiji bulat 

Pengarang tujuh pengarang 

Diorak dikembang jangan 

Kalau kau sambut 

Dua hari jalan ketiga 

Ke darat kau dapat makan 

Ke laut kau dapat aku 

Aku tau asal kau jadi

Tanah liat asal kau jadi 

Tulang buku tebu asal kau jadi 

Darah kau gila, dada kau upih

F. Mantra Penghalau Setan

Bismillahirrahmanirahim 

Hantu raya jembalang raya

Datang engkau dari hutan raya

Kembalilah engkau ke hutan raya

Engkau jangan bertemu anak sidang manusia

Jika bertemu anak sidang manusia

Tunduk engkau tujuh kali kepada aku

Umat Muhammadlah yang sebenarnya

Berkat kata laihaillallah Muhammadarrasulullah

G. Mantra Agar Menang 

Allah kata salah

Muhammad kata silih

Jibrail kata fana

H. Mantra Agar Roh jahat Tidak Mengganggu

Patah ranting ditendang kuda

Mulut terkancing mata buta...Puh !

I. Mantra Penyakit Biasa 

Bismillahhirramanirrahim

Tulang badak tulang serani

Ketiga tulang serigala

Pulang balik pulanglah sendiri

Pulang semula bak nan lama

Bukan aku nan punya penawar

Tawar Allah  tawar  Muhammad

Tawar Baginda Rasulullah

Kabul berkat Lailahaillallah,

Muhammadurrasullulah

Bismillahhirahmanirrahim     

Pucuk ranting, kembang ranting 

Ranting datang dari seberang 

Aku menangkap hantu syaithan

Dari teluk dari tanjung  pura

Buatan orang

Allah mengunci, Muhammad mengunci

Mengunci Baginda Rasullullah

Berkat doa Lailahailllahllah
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J. Mantra Penawar Sakit Kepala

Bismillahhirahhmanirrahim

Kayu medang kayu meranti

Tumbuh di padang sana menanti

Aku menawar sakit kepala

Kabul berkat Laillahaillallah,

Muhammadurasullulah.

Bismillahhhirahmanirrahim

Orang tua teranguk anguk

Anak kumbang putus tali

Di kepala jangan mengetuk

Jangan mendenyut

Kabullah aku mengubati

Sakit kepala si .....

Kabul berkat kalimah Laillhaillahlah

K. Mantra Penawar Perut Kembung

Hai kembung maha kembung

Kembung sesanggup si api-api

Tak kusangka si.... kembung

Tawar Allah tawar Muhammad

Tawar Baginda Rasullullah

Dengan berkat doa Laillahillahlah.

Sirih dulu pinang dulu

Aku jampi salah makan

Turun tawar naik bias

Tawar Allah

Tawar Muhammmad

Tawar Baginda Rasulllulah

Berkat kata

Lailah haillahlah, Muhammadur Rasulullah

L. Penawar Sakit Gigi

Hei seri gagang seri gigi

Ikat tangga dengan besi

Teguh tegap anggota gigi

Sama-sama kita kembali

Berkat doa Laillahhaillah

Hai si turus, si rotan

Teguh tegap engkau gigi

Sama-sama kita mari

Sama-sama kita pergi

Lucut tangan pada jari

Lucut gigi pada gusi

Berkat doa Laillahaillahlah, Muhammadur Rasullulullah

Hei seri gagang seri gigi

Ikat tangga dengan besi

Teguh tegap anggota gigi

Sama-sama kita kembali

Berkat doa Laillahaillallah
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M. Mantra Penawar Sakit Mata 

Bismillahhirrahmanirrahim

Hai mata

Mata berlian

Allah jadi mata sejati

Cahayalah mata sekalian alam

Sakitnya tak datang lagi

N. Mantra Penawar Demam 

Bismillahhirahmanirrahim

Kurendam –rendam si bunga mawar

Campur dengan si daun pandan

Seteguk air untuk penawar

Hilang panas dalam badan

Berkat doa Laillahaillahah, Muhammadurrasulllulah.

Ada kura-kura

Ada labi-labi

Timpa mari pisau berangan

Aku memicit ibu jari

Kura-kura tak menjadi

Ah samsu tak terkata

Ah samsu tak terduduk

Kalau kau duduk juga

Aku patah balik tulang belakang kau

Berkat doa Laillahilllah.

O. Mantra Penawar Bisa 

Bismillahhirahmanirrahim

Dengan berkat tawar Ali

Tawar seperti air

Tawar sejuk seperti nasi dingin

Dengan berkat Laillahillallah

Muhammadur Rasulullah

Sejuk; tawar Muhammad

Sejuk; tawar Baginda Rasulullah

Segala yang tajam, tumpul

Segala yang bisa tawar

Segala yang nyala padam

Segala yang hangat sejuk

Dengan berkat kata Laillahaillallah,

Muhammadur Rasulullah

Bismillahirrahmanirrahim

Allah hu ! Muhammmad hu!

Berkat tawar Baginda Ali

Aku menawar sekalian yang bias

Menaikkan tawar, kuturunkan bias

Berkat tawar Datuk Tanah Melayu

Tawar Allah.

Hei bias maha bias

Aku tahu akan asal bias
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Datang daripada setitik racun yang bisa

Nyah engkau dari sini

Jikalau engkau tak mau pergi

Engkau durhaka kepada Allah

Durhaka kepada Muhammmad

Durhaka kepada guru engkau Datuk Ngah Dan

Datuk Hitam

Berkat perkataanku

Lailllahaillalllah, MuhammadurRasulullah.

Kun bisa insan bias

Bukan aku yang bias

Abu Bakar yang bias

Turunlah sekalian bias

Dalam batang tubuh si .....

Naiklah penawar bias

Ke dalam batang tubuh si ....

Berkat kata Laillahaillallah Muhammadurrasululllah

Bismillahirrahmanirrahim

Hai bismi,

Aku tahu asal kau jadi

Aku terjadi cahaya Allah

Engkau terjadi mani Allah

Ada aku baru engkau ada

Tiada aku tiada engkau ada

Kalaulah durhaka kepada aku

Kubuang ke laut yang dalam

Hak tiada kau bias

Kalau kau bisa durhaka kepada Tuhan

Kabul berkat kata Lailahaillallah

P. Mantra Penyakit Karang

Hei karang

Aku tahu asal engkau

Dari air mengalir darah 

Darah menjadi nanah Hei batu karang

Engkau pulang balik ke istana

Durhaka engkau kepada Allah

Durhaka engkau kepada Muhammad berkat doa

La ilaha illa 'llah, Muhammadar Rasulullah.

(Awang Ibrahim Rawang, Selangor)

Q. Mantra Mengobati Taun

Hei taun

Aku tahu asalmu

Pulanglah kau

Janganlah ganggu

Aku tahu tempatmu

Pergi dan keluarlah…
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R. Mantra Memulihkan Penyakit Gila

Bismi 'llahi 'I-Rahmani 'I-Rahim Ya Allah, ya Allah

Ya Rasul, ya Rasul

Sepuluh penyakit datang sepuluh penyakit pergi

Sepuluh gila datang sepuluh gila pergi

Jikalau engkau tidak pergi 

Aku rendam engkau tujuh kali 

Bukan aku yang menawar gila

Allah yang menawar gila

Bukan aku yang menawar gila

Nabi Muhammad yang menawar gila

Bukan aku yang menawar gila

Siti Fatimah yang menawar gila

Bukan aku yang menawar gila

Nabi adam yang menawar gila

Bukan aku yang menawar gila

Siti Hawa yang menawar gila

Bukan aku yang menawar gila

Malaikat empat puluh empat menawar gila berkat doa

La ilaha illah, Muhammadar Rasulullah

(Musa Awang, Kelantan)

S. Mantra Terkilir Urat

Bismi 'llahi 'I-Rahmani 'I-Rahim

Hei asal nur menjadi darah

Asal darah menjadi urat

Asal urat menyambung tulang

Asal tulang menyambung isi

Asal isi menyambung kulit

Asal kulit menyambung roma bukan aku tawar nur

Bukan aku tawar darah bukan aku tawar kulit bukan aku 

tawar isi

Aku tawar urat yang menjadi lembaga anak cucu Nabi  

Adam

Urat bernama seratus Sembilan puluh

T. Mantra Memulihkan Sakit Pinggang

Bismi 'llahi 'I-Rahmani 'I-Rahim

Hei besi kalin besi malila

Besi kalin besi tembaga

Aku tidur engkau jaga

Engkau pelihara pinggang aku

Hei sembelit mula jadi

Daripada besi khursani

Nyahlah engkau terbang ke laut subhanallah

Kalau engkau tidak nyah

Durhakalah engkau kepada Allah

Durhakalah engkau kepada Muhammad berkat kata

La ilaha illah, Muhammadar Rasulullah

(Hj. Mohammad Hassan Pekan, Pahang)
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U. Mantra Melepas Uri

Tetak duri potong duri duri duduk dalam gantang

Lepas uri dengan uri uri lekat tulang belakang

Sah-pindahmu uri

Kalau engkau tak pindah aku sumpah dengan kata

La ilaha illah, Muhammadar Rasulullah

(Zahara Ahmad Masjid Tanah, Melaka)

V. Mantra Untuk Menghentikan Pendarahan 

Jikalau engkau tidak pulang

Engkau ditimpa pisau raut

Jikalau engkau tidak pulang engkau ditimpa

Kaabahtullah berkat doa

La ilaha illa 'hah, Muhammadar Rasulullah

(Aminah Hassan Guruh, Kedah)

W. Mantra Membelah Mulut Bayi

Hei kanak-kanak!

Panjanglah usia kamu dalam dunia ini dipelihara

Oleh Dewata Mulia Raya biarlah tetap tutur katamu

Sebagai batu tajam seperti kapak

Suci bersih seperti emas sepuluh mutu menggemaskan 

hati orang

Sedap seperti sirih masin seperti garam

(Normadiah Ab, Rahman Kota Bharu, Kelantan)

X. Mantra Mengobati Campak

Bismillahi 'I-Rahmani 'I- Rahim

Assalamu 'alaikum kayu saktimu nan tumbuh di ujung

Baitul makdis urat menetas banir

Banir menetas batang batang menetas

Dahan dahan menetas

Pucuk-pucuk menetas bunga bunga menetas putik

Putik menjadi bunga campak

Buah menjadi ketumbuhan

Bukan aku yang punya tawar

Malim Karimun yang punya tawar

Kabul berkat kata La ilaha I 'Ilallah.

(Mat Aris Udin Rembau, Negeri Sembilan)

Y. Mantra Sawan

Bismi 'Hah 'I- Rahmani 'I-Rahim

Burung sekawan-kawan
Mari hinggap di ranting buluh
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BAB III

Apresiasi Sastra Lisan Mantra

A. Mantra dalam Upacara Tolak Bala sebagai Seni 

Pertunjukan

Dalam proses pembacaan mantra, jika dibanding-

kan dengan masa lampau dan kini maka ditemukan 

perbedaan yang cukup signifikan. Jika dahulu ketika 

pembacaan mantra dilakukan dengan khusyuk dan 

khidmat, suasana hening dan tenang serta jauh dari 

keramaian maka sekarang hal ini dilakukan justru di tempat 

ramai untuk dipertontonkan sehingga menjadi sebuah seni 

pertunjukan. Dalam hal ini, Mantra dapat dibaca ketika 

duduk, berdiri, dan bersimpuh. Tak jarang dari situasi 

membaca mantra sambil berdiri terus pawang juga duduk 

bersimpuh.

Piek Ardijanto Supriyadi dalam Shafwan Hadi, dkk 

(2020) Mengatakan pada zaman modern seperti sekarang 

ini puisi tidak hanya berkaitan dengan rasa senang atau 

puas karena ditulis dan dibaca orang, tetapi dapat juga 

menghasilkan rezeki. 

Demikian pula seni sastra lisan mantra yang 

dipertontonkan ini mengalami pergeseran makna. 

Acapkali, kegiatan ini justru mengikuti selera pasar 

sehingga tidak lagi sesuai dengan aslinya. Hal ini terjadi 

karena upacara tolak bala ini sudah dianggap sebagai 

komoditas yang bersifat komersil. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perubahan itu dapat disimak dalam tabel berikut; 

Tabel 3.1

Sumber (Sutikno dkk, 2019)

 Zaman dahulu, masyarakat etnis Melayu identik 

dengan pantang larang, maka sekarang ini semua lebih 

demokratis dan dapat melakukan apa saja dengan 

pertimbangan yang mengarah kepada kelogisan. Inilah 

yang mengantarkan pada pemikiran yang lebih terbuka. 

Masyarakat sekarang juga lebih bervariasi dalam 

penemuan dan mata pencaharian, jika dibandingkan 

dengan dahulu maka masyarakat lebih banyak berladang, 

No. 
Item 

Perubahan 
Dahulu Sekarang 

Faktor 

Perubahan 

1 
Transformasi 

Nilai 

Pantang 

larang 
Demokratis Sikap terbuka 

2 Penemuan monoton Bervariasi 
Kreativitas 

masyarakat 

3 Globalisasi Tidak ada Berkembang Media massa 

4 
Mata 

pencaharian 

Berladang 

Nelayan 
Bervariasi Ekonomi 
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berkebun, dan sebagai nelayan. Sekarang ini, variasi 

pekerjaan mulai dari tukang ojek, guru, dosen, berniaga, 

pedangan online, dan profesi lainnya. Tentu saja hal ini 

berpengaruh terhadap pendapatan atau ekonomi dan 

menjadikan masyarakat lebih kreatif. Ke semua ini 

bermuara pada globalisasi. Arus dan perkembangan 

teknologi tidak dapat dibendung sehingga terciptalah 

keadaan yang ada pada saat ini. 

Begitu pula dengan cara pengobatan. Jika dahulu 

orang yang sakit cenderung berobat kepada 'orang pintar' 

yang menggunakan mantra terlebih masyarakat Melayu 

Pantai Labu, sekarang tidak semua lagi seperti itu. Maka 

pengobatan seperti yang dulu tetap terjaga dengan cara 

adanya pertunjukan seni sastra lisan. Sehingga dapat 

dikatakan, kegiatan pertunjukan ini memiliki sisi lemah 

dan kurang, juga sisi kuat dan menguntungkan. 

Dengan adanya upacara beramai-ramai dalam tolak 

bala, tentu menguntungkan dari sisi ekonomi para pawang 

dan penyedia jasa lainnya, menjadi wisata yang cukup baik, 

juga memperkenalkan budaya yang ada kepada khalayak 

ramai. Tidak dipungkiri, karena mengikut selera pasar itu 

upacara dilakukan tidak lagi berdasarkan keadaan yang 

sesungguhnya melainkan karena permintaan pasar. 

Tentulah hal ini mengurangi kualitas yang asli. 

Orang yang ingin meneroka potensi sumber yang 

diperoleh dari tradisi lokal akan dibangunkan ke arah 

industri budaya kreatif. Sebagaimana yang diberitahu oleh 

Datok Umar Zainuddin (65 tahun) dalam Sutikno (2019: 

273) seperti berikut:

“Sebenarnya, kami menyadari sendiri apa yang 

kami lakukan bukan bermaksud semata-mata untuk mau 

memperkaya diri dengan ritual tolak bala. Pengobatan ini, 

dilakukan karena ritual tolak bala kalau tidak dijadikan 

ri tual  pengobatan penyakit  banyak yang t idak 

berminat.”(Wawancara, 17 Oktober 2017).

Agar kegiatan ini ramai dikunjungi, dipasanglah 

iklan di sosial media. Entah itu koran, radio, internet. 

Bahkan ada beberapa pawang yang tanpa bantuan iklan 

sekalipun tetap terkenal dan didatangi orang untuk berobat 

karena keahliannya tersebar dari mulut ke mulut. 

B. Apresiasi Sastra Lisan Mantra 

Istilah apresiasi berasal dari bahasa latin apresiatio 

yang berarti mengindahkan atau menghargai. Kata 

apresiato menurunkan kata appreciation (Inggris) atau 

appretiare (Perancis) (Nurhadi, 2007:15). Hal ini senada 

dengan dengan ungkapan Sari (2016) yang mengatakn 

presiasi adalah kesadaran untuk mengenal, memahami, 

mengakui, menilai, menghargai, dan mengindahkan nilai-

nilai seni, budaya, dan keindahan.

Berikut ini dipaparkan beberapa contoh apresiasi 

mantra:
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Mantra Penghalau Setan

Bismillahirrahmanirahim 

Hantu raya jembalang raya

Datang engkau dari hutan raya

Kembalilah engkau ke hutan raya

Engkau jangan bertemu anak sidang manusia

Jika bertemu anak sidang manusia

Tunduk engkau tujuh kali kepada aku

Umat Muhammadlah yang sebenarnya

Berkat kata laihaillallah Muhammadarrasulullah

Dalam mantra ini, permulaan kata dimulai dengan 

bismillahirrahmanirrahim yang berarti dengan menyebut 

nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. 

Makna yang dapat ditangkap adalah adanya upaya 

penyerahan dari manusia kepada Sang Pencipta yang 

merasa disayangi dan dikasihi. Hantu raya jembalang raya 

dimaksudkan adalah hantu besar dari tanah yang sewaktu-

waktu dapat muncul dan dapat berubah wujud, kata hantu 

diperjelas lagi dengan jembalang yang memang bagian 

dari golongan hantu. Kembalilah engkau ke hutan raya 

adanya permintaan untuk hantu tadi kembali saja ke tempat 

asalnya karena tidak bisa hidup bersama-sama dengan 

manusia hal ini terekam dalam kalimat Engkau jangan 

bertemu anak sidang manusia. Toh jika pun bertemu 

dengan manusia maka para hantu atau setan harus tunduk 

kepada manusa seperti kutipan berikut ini Jika bertemu 

anak sidang manusia karena manusia dianggap lebih 

tinggiderajatnya dibandingkan makhluk yang lainnya 
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manusia adalah umat Muhammad. Semua yang terjadi 
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menjelaskan keadaan yang diserang oleh sakit kembung 

luar biasa. Hal ini terungkap pada bait pertama yang 

menggunakan kata maha pada kalimat Hai kembung maha 

kembung. Lalu diungkapkan pula bahwa penyakit krmbung 

ini tidak diduga datangnya Tak kusangka si kembung. Lalu 

seakan semua dapat menjadi baik-baik saja karena ada kata 

tawar dalam kalimat Tawar Allah tawar Muhammad Tawar 

Baginda Rasullullah. Diyakinkan dengan ungkapan  

berkat doa Laillahillahlah lalu dianalisis bahwa penyakit 

kembung ini dikarenakan salah makan sehingga 

bermasalah pada lambung (menyebabkan angin/gas 

berlebih pada lambung) Sirih dulu pinang  dulu Aku jampi 

salah makan  yang bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan 

(bisa memberikan penyakit dan bisa pula menyembuh-

kannya)Turun tawar naik bisa Tawar Allah Tawar 

Muhammmad Tawar Baginda Rasulllulah 

Berkat kataLailah haillahlah, Muhammadur Rasulullah.

Mantra Penyakit Karang

Hei karang

Aku tahu asal engkau

Dari air mengalir darah 

Darah menjadi nanah Hei batu karang

Engkau pulang balik ke istana

Durhaka engkau kepada Allah

Durhaka engkau kepada Muhammad berkat doa

La ilaha illa 'llah, Muhammadar Rasulullah.

(Awang Ibrahim Rawang, Selangor)

Penyakit karang atau batu karang terdapat dalam 

saluran kencing di posisi pinggang dengan kemaluan. 

Orang yang mengidap penyakit batu karang mengalami 

masalah membuang air kencing karena salurannya tertutup 

sehingga menimbulkan rasa yang begitu sakit. Cara 

mengatasinya ialah dengan membuang batu-batu karang 

tersebut. Di dalam bidang perdukunan batu karang itu 

harus dibuang. Cara penghancurannya dengan mengguna-

kan obat tertentu dan doa mantra.

Dalam mantra penyakit batu karang, dimulai 

dengan sapaan Hei  karang la lu  sang pawang 

menyampaikan bahwa ia tahu asal-muasal penyakit itu Aku 

tahu asal engkau. Bahwa penyakit batu karang itu bermula 

dari darah dari air mengalir darah kemudian darah itu beku 

dan menjadi nanah lalu jadilah batu karang Darah menjadi 

nanah. Diharapkan kesembuhan dengan memulangkan 

penyakit ke tempatnya Engkau pulang balik ke istana. 

Seolah penyakit batu karang ini begitu zalim kepada si 

penderita  sampai-sampai disebutkan Durhaka engkau 

kepada Allah. Durhaka engkau kepada Muhammad 

apabila tidak kunjung sirna. Di akhiri dengan  berkat doa 

La ilaha illa 'llah, Muhammadar Rasulullah. Sebuah 

pengakuan bahwa kesembuhan hanya ada pada Allah saja. 
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Mantra Pendarahan Ketika Melahirkan

Jikalau engkau tidak pulang

Engkau ditimpa pisau raut

Jikalau engkau tidak pulang engkau ditimpa

Kaabahtullah berkat doa

La ilaha illa 'hah, Muhammadar Rasulullah

(Aminah Hassan Guruh, Kedah)

Salah satu masalah yang di hadapi ibu ketika 

bersalin ialah pendarahan, melebihi haid yang sewajarnya. 

Masalah ini sering terjadi pada bayi yang tidak cukup bulan 

atau keguguran. Sebagian masyarakat percaya pendarahan 

itu ada hubungannya dengan gangguan makhluk halus 

seperti pelesit dan polong yang suka minum darah yang 

keluar ketika bayi dilahirkan. Mereka pun meletakkan 

pohon berduri di bawah tempat bersalin. Bidan membaca 

mantra untuk menghentikan pendarahan tersebut.

Dalam mantra ini disebutkan Jikalau engkau tidak 

pulang  yang bermakna engkau di situ diibaratkan sebagai 

makhluk. Jadi, pendarahan itu adalah makhluk bukan 

keadaan karena didalangi oleh setan atau jin. Jika masih 

tetap di situ (dalam hal ini dimaksudkan mengganggu ibu 

hamil) maka akan diberi pisau raut seperti dalam kalimat 

Engkau ditimpa pisau raut. Pisau raut dalam hal ini 

disimbolkan sebagai benda yang ditakuti oleh makhluk 

halus. Sebagai penutup, diberi penekanan Jikalau engkau 

tidak pulang engkau ditimpa Kaabahtullah yang bermakna 

jika masih mengganggu maka Allah akan memberikan 

ganjaran yang tak terkira.
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S1 di UMN dan S2 di Universitas Medan 

Area (UMA). Dapat dihubungi melalui  pos-el . 
be�oney_208@ymail.com, atau ke nomor ponsel 
085262323418.
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