
BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Pengertian Tradisi Pengobatan Manyangge

Tradisi pengobatan manyangge adalah sebuah tradisi pengobatan yang

ada di Desa seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan

Singingi. Tradisi ini bersumber dari ajaran nenek moyang atau orang-orang

terdahulu dan diajarkan secara turun-temurun. Dalam tradisi pengobatan

manyangge ini dukun melaksanakan upacara sesajen sebagai tanda

permohonan terhadap makhluk gaib atau jin dan juga sekaligus menyediakan

ramuan obat.1

Sesajen merupakan sebagai syarat agar makhluk gaib mau menjampi-

jampikan ramuan obat yang telah disediakan di dalam sangkar bersamaan

dengan perlengkapan sesajen. Diyakini bahwa penyakit yang diderita oleh

pasien bersumber dari makhluk gaib/jin karena kesalahan yang dilakukan oleh

manusia atau pasien, seperti manusia secara tidak sengaja mengganggu

aktifitas mereka. Misalnya, makhluk gaib (jin) sedang beristirahat disuatu

tempat, pada saat itu manusia lewat dengan bersuara keras di tempat mereka

beristirahat sehingga terganggulah waktu istirahat makhluk gaib atau jin

tersebut dan juga terkadang manusia secara tidak sengaja menabrak mereka.

Akhirnya jin marah dan kemarahan mereka menyebabkan manusia sakit. Jadi,

karena penyakit yang diderita oleh pasien tersebut bersumber dari makhluk

1Wawancara dengan Bapak Ajiz (63 tahun), Dukun Manyangge di Desa Seberang Pulau

Busuk, Pada  Rabu, 04 Desember 2013.
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gaib, maka makhluk gaib dianggap memiliki kekuatan dan kemampuan atas

suatu penyakit tapi dengan perantara dukun yang telah memiliki ilmu terutama

bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut.2

B. Asal Usul Tradisi Pengobatan Manyangge

Tidak diketahui pasti mengapa terdapat praktek pengobatan manyangge

di Desa Seberang Pulau Busuk yang mana di dalam pengobatan ini sang dukun

mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib (jin) dalam pelaksanaan

manyangge tersebut. Namun, menurut keterangan seorang dukun bahwa tradisi

pengobatan manyangge ini berasal dari sebuah tradisi yang didapati dari

warisan orang tua atau nenek moyang yang sebelumnya juga memiliki

kemampuan dan ada juga yang didapati dari hasil belajar kepada guru-guru

tertentu.3

Secara teoritis terdapat beberapa kemungkinan akan hal tersebut.:

- Secara Antropologi

Secara Antropologi, kemungkinan hadirnya tradisi pengobatan

manyangge tersebut yaitu berasal dari kenyataan bahwa segala sesuatu yang

ada alam raya ini sangat tergantung kepada alam lainnya, baik alam yang

nyata maupun tidak. Oleh karena, itu diperlukan hubungan yang stabil

antara keduanya, jika kedua alam ini tidak bisa dijalankan secara seimbang,

maka manusia pun akan mendapatkan asosiasi dari padanya ataupun sebab-

akibat darinya, yaitu berupa penderitaan ataupun penyakit. Untuk

2Ibid.
3Ibid.
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menanggulangi hal tersebut, diperlukan cara atau perantara yang memiliki

kemampuan yang bisa berhubungan dengan dunia gaib. Cara atau perantara

tersebut diantaranya tradisi pengobatan manyangge. Dengan tradisi tersebut,

maka masyarakat meyakini bahwa hubungan antara makhluk ghaib dengan

manusia bisa berdampingan dan bersaudara serta dengannya pula bisa

mengobati suatu penyakit.

Selanjutnya dasar-dasar Ilmu gaib (Magic). Ilmu gaib adalah teknik-

teknik atau kompleks cara-cara yang digunakan manusia untuk

mempengaruhi alam sekitarnya, agar alam sekitarnya menurut pada

kehendak manusia. Karena berbagai teknik ilmu gaib itu berkenaan dengan

alam sekitarnya, yang berada di luar batas akal dan system pengetahuannya,

maka dasar-dasanya bukan konsep-konsep, teori-teori, dan pendirian-

pendirian yang telah diabstraksikan dari pengalaman dan observasi yang

nyata. Dengan demikian, dasar dari ilmu gaib adalah: (1) kepercayaan

kepada kekuatan sakti; dan (2) hubungan antara sebab dan akibat,

berdasarkan asosiasi. Asosiasi adalah bayangan-bayangan baru, sehingga

terjadi serangkaian bayangan. Hubungan-hubungan yang mengakibatkan

suatu asosiasi adalah misalnya, persamaan waktu, wujud, totalitas, maupun

suatu bagiannya saja, dan persamaan bunyi. Orang yang mendengar

“hujan”, mungkin segera teringat pada katak, karena ia bisa mendengar

bunyi katak apabila hari hujan; asosiasi “hujan” dengan “katak” disebabkan

oleh persamaan waktu. Contoh-contoh lain lain: apabila kita melihat gambar

seseorang, maka kita segera teringat kepada orang tersebut; bayangan dari
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gambar orang dan orangnya sendiri disebabkan oleh persamaan wujud.

Apabila seseorang melihat sebuah sapu tangan, maka akan terbayang dalam

ingatan orang tersebut si pemiliki sapu tangan itu; bayangan sapu tangan

dan pemiliknya diakibatkan oleh hubungan bagian dan totalitas.4

Perbuatan-perbuatan dan upacara-upacara ilmu gaib yang dilakukan

dengan teknik-teknik yang didasarkan pada kepercayaan pada kekuatan

sakti, misalnya membasmi penyakit dengan jimat, karena jimat dipercaya

memiliki kekuatan sakti yang dapat mengusir penyakit tersebut. Perbuatan-

perbuatan ilmu gaib yang tekniknya didasarkan pada anggapan bahwa hal-

hal yang dapat dirangkaikan karena adanya hubungan asosiasi, dapat juga

mempunyai hubungan sebab-akibat, seperti penggunaan katak dalam

upacara-upacara untuk mengundang hujan, menusuk-nusuk gambar

seseorang dengan tujuan untuk membunuhnya, memberikan ikan beranak

kepada pengantin baru, dengan maksud agar pengantin baru itu kelak

dikarunia banyak anak, dan sebagainya.

Dasar-dasar tersebut di atas merupakan teori dari ilmu gaib. Tetapi

kecuali satu teori, berbagai teknik ilmu gaib selalu menggunakan mantra-

mantra untuk menyatakan tujuan yang ingin dicapai, yang diikuti dengan

kata-kata dan suara-suara yang seringkali tidak mengandung arti, tetapi

dianggap dapat menguatkan mantra-mantra karena mengandung kesaktian

(tetapi juga kekuatan untuk mengutuk).

4 Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi II, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1997), hal. 216-217.
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Syarat-syarat yang penting agar suatu perbuatan ilmu gaib dapat

berhasil adalah semangat, kesungguhan, dan konsentrasi dari pelakunya.

Suatu upacara ilmu gaib itu juga harus dilakukan dengan sempurna, dengan

mengikuti semua aturannya dengan teliti. Karena itu, suatu perbuatan ilmu

gaib tidak sama dengan religi, karena kegiatan-kegiatan dalam religi tidak

diisi dan didorong oleh suatu ketekunan untuk mencapai tujuan. Di

Malaysia, misalnya, ada dukun-dukun yang disertai rasa benci dan marah

menusuk-nusuk boneka lilin yang diisi dengan potongan-potongan kuku,

rambut, air liur, dan bagian-bagian lain dari tubuh orang yang ingin disakiti

atau dibunuh. Perbuatan itu dilakukan dengan penuh konsentrasi, sambil

mengucapkan kutukan: “ini bukan lilin! Bukan, bukan, bukan. Ini adalah

jantung si Anu yang ingin saya binasakan. Binasalah, binasalah, binasalah!”.

Perbuatan magic yang dilakukan tanpa konsentrasi dan kesungguhan, tidak

akan mencapai sasarannya, dan akan menghilangkan dampak yang ingin

dicapai dalam upacara.5

Selanjutnya faktor Antropologi budaya merupakan salah satu faktor

yang menyebabkan praktek tradisi pengobatan manyangge di Desa

Seberang Pulau Busuk tersebut tetap ada, dan sampai saat ini praktek tradisi

pengobatan manyangge tersebut sangat dibutuhkan dan diminati oleh

masyarakat Seberang Pulau Busuk.

5Ibid., hal. 220.
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C. Penyakit yang Diobati dengan Pengobatan Manyangge

Adapun penyakit yang bisa diobati dengan pengobatan manyangge

adalah penyakit takono. Penyakit takono adalah istilah yang diberikan oleh

masyarakat Seberang Pulau Busuk. Takono dalam bahasa Indonesia berarti

terkena. Jadi penyakit takono yaitu penyakit yang disebabkan oleh takono atau

terkena di suatu tempat. Penyakit takono ini ada dua jenis, antara lain:6

1. Kalintesan7

Kalintesan adalah nama sebuah penyakit yang berciri-cirikan:

rasa sakit datang secara tiba-tida, badan dingin, berkeringat banyak dan

terkadang tidak sadarkan diri ketika berada disuatu tempat. Biasanya

penyakit seperti ini jarang bisa disembuhkan dengan obat rumah sakit. Jika

penyakit ini belum juga sembuh dengan obat rumah sakit dalam beberapa

hari, biasanya penyakit yang seperti ini jika dibawa ke dukun, dukun akan

mengobatinya dengan pengobatan manyangge.8

2. Penyakit-penyakit Parah

Penyakit-penyakit parah ini biasanya pasien yang mengalami sakit

dalam waktu yang lama; berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Kebanyakan pasien seperti ini sudah berobat di berbagai rumah sakit,

6 Wawancara dengan Bapak Ajiz (63 tahun), Dukun Manyangge di Desa Seberang Pulau

Busuk, Pada  Kamis, 05 Desember 2013.
7Kalintesan berasal dari kata linte¸dalam bahasa Indonesia yang artinya lintas atau

melintas atau juga lewat. Dalam hal ini kalintesan artinya nama subuah penyakit yang disebabkan

oleh Jin karena kesalahan manusia yang melintas atau lewat di tempat keberadaan Jin .
8Ibid.
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namun belum juga sembuh. Penyakit yang seperti ini, jika dibawa ke dukun

maka diobati dengan pengobatan manyangge.9

D. Perlengkan dan Proses Pengobatan Manyangge

1. Tahap Pertama

Tahap pertama merupakan tahap dimana seorang dukun melihat

apa penyakit yang diderita oleh pasien dan dimana pasien tersebut terkena

penyakit. Pada tahap ini dukun menggunakan beberapa jenis

perlengkapan, antara lain:10

a. 1 buah limau timun

Limau timun adalah limau yang berbentuk seperti buah

mentimun. Limau timun dimasukkan sebagai perlengkapan karena

diyakini bahwa limau timun ini adalah limau yang tertua. Menurut

sejarah, dahulu ada satu pohon limau timun, dimana dalam satu batang

pohon limau tersebut memiliki beraneka jenis buah limau, yaitu limau

timun, limau kape (jeruk nipis), dan limau puruik (jeruk purut).

Menurut dukun limau timun adalah limau yang tertua, maka limau

timun ini diyakini bisa melihat suatu penyakit.11

b. Pisau

Pisau merupakan sebuah benda yang digunakan untuk

memotong atau mengupas benda. Pisau merupakan perlengkapan tahap

9Ibid.
10 Ibid.
11Ibid.
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awal yaitu tahap dimana seorang dukun melihat penyakit pasiennya.

Pisau berfungsi sebagai pemotong limau. Jika tidak ada pisau, boleh

digunakan benda lain.12

c. Mangkok

Mangkok juga merupakan perlengkapan dalam melihat apa

penyakit yang diderita oleh pasien dan dimana tempat pasien tersebut

terkena penyakit. Mangkok diisi dengan air putih. Jadi, Mangkok

memiliki fungsi sebagai tempat air putih tersebut. Jika mangkok tidak

ada, maka diperbolehkan wadah lain yang bisa menjadi tempat

menampung air.13

d. 1 batang lilin

Adapaun perlengkapan selanjutnya yaitu satu batang lilin. Lilin

dalam perlengkapan ini tidak ditentukan jenis lilinnya. Lilin yang sudah

dinyalakan memiliki makna pilosofi yaitu sebagai pemberi cahaya di

saat dukun melihat penyakit yang diderita oleh pasien.

Adapun tata cara melihat penyakit yang diderita oleh pasien dan

dimana tempat pasien tersebut terkena penyakit, antara lain:14

- Potong limau timun dengan pisau menjadi 2 bagian

- Kemudian masukkan kedalam mangkok yang berisi air

- Diletakkan di samping lilin yang sudah dinyalakan

12Ibid.
13Ibid.
14Ibid.
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- Selanjutnya limau yang ada didalam mangkok tersebut diputar-

putar, saat itu dukun membacakan jampi-jampi. Adapun bacaan

jampi-jampinya antara lain:15

Bismillahirrahma nirrahim
Kamano ongkau, poi ka jompuan16

Mangapo kajompuan, mambawo limau nan sabuah
Untuak apo liamu nan sabuah, untuak manengok panyakik sianu
Kamano ongkau, poi kapagaran
Mangapo kapagaran, manengok panyakik sianu di manonyo
takono
Tawar Allah tawar Muhammad tawar bagindo Rasulullah

Artinya dalam bahasa Indonesia:

Bismillahirrahmanirrahim
Kemana engkau, pergi kejompuan
Mengapa kejompuan, membawa satu buah limau untuk melihat
penyakit sianu
Kemana engkau, pergi kepegaran
Mengapa kepegaran, melihat penyakit sianu dimana dia terkena
penyakit
Tawar Allah tawar Muhammad tawar baginda Rasulullah

Setelah itu barulah dukun mengetahui penyakit yang

diderita pasien dan dimana pasien tersebut terkena penayakit.

Adapun Perlengkapan tahap pertama dapat dilihat pada

gambar di bawa ini.17

15 Wawancara nenek Kia (usia 64 tahun), Dukun manyangge di Desa Seberang Pulau

Busuk, Pada Sabtu, 07 Desember 2013.
16 Jompuan dan pagaran  adalah tempat keberadaan jin.
17 Perlengkapan yang digunakan untuk melihat penyakit, pada Senin, 15 Maret 2014.
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2. Tahap ke Dua

Tahap kedua dilaksanakan setelah tahap pertama yaitu setelah

mengetahui apa penyakit yang diderita oleh pasien dan dimana tempat

terkenanya, barulah masuk ke tahap ini yaitu tahap dilaksanakannya

upacara manyangge, yaitu mengantar sesajen beserta ramuan obat dengan

maksud meminta bantuan kepada makhluk gaib untuk menjampi-

jampikan ramuan obat yang telah disediakan. Bersamaan dengan itu

sesajen harus disediakan sebagai permohonan kita kepada makhluk gaib

tersebut.

Adapun perelengkapan sesajen tersebut antara lain:18

a. Nasi Punjung dan telor ayam

18 Wawancara dengan Bapak Ajiz (63 tahun), Dukun Manyangge di Desa Seberang Pulau

Busuk, Pada  Kamis, 05 Desember 2013.
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Nasi punjung adalah nasi putih yang dibentuk runcing,

sedangkan telor ayam yang digunakan adalah telor ayam rebus,

minimal satu buah. Telor ayam rebus merupakan salah satu syarat

dalam perlengkapan sesajen yang sudah menjadi ketentuan dari nenek

moyang. Telor ayam rebus tersebut di buka kemudian diletakkan di atas

nasi punjung.

Nasi punjung termasuk perlengkapan penting dalam

manyangge, begitu juga telor ayam rebus, karena diyakini bahwa

makhluk gaib juga memiliki kebutuhan seperti makhluk hidup, yaitu

kebutuhan makan.19

b. Ayam ponggal

Ayam ponggal atau ayam bakar merupakan salah satu

perlengkapan sesajen sebelum melaksanakan dalam upacara

manyangge. Ayam ponggal yang digunakan minimal satu ekor

sedangkan maksimalnya tidak ditentukan, tergantung bagaimana pasien

tersebut sangggup menyediakannya. Menurut keterangan dukun, lebih

banyak, lebih baik. Ayam ponggal tersebut harus lengkap hati dan

jantungnya. Jika tidak, berarti ayam tersebut belum bisa dinamakan satu

ekor dan belum memenuhi syarat.

Ayam ponggal termasuk perlengkapan yang sangat penting.

Diyakini bahwa makhluk gaib memiliki kehidupan seperti manusia,

19Ibid.
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yaitu memiliki kebutuhan makan dan minum, ayam ponggal salah

satunya, yang berfungsi sebagai lauk pauknya ketika makan.

Ayam ponggal atau ayam bakar dimasak seperti ayam bakar

biasa, yaitu memakai semua bahan yang dibuat untuk ayam bakar.

Adapun cara pembuatannya:

- Ayam dibersihkan namun tidak dipotong-potong, karena sudah

menjadi ketentuan dari nenek moyang, yaitu ayam bakar minimal 1

ekor yang lengkap dengan hati dan jantungnya.

- Kemudian dimasak sebentar dalam kuali dengan memakai bumbu-

bumbu ayam bakar, yaitu lingkuas, jahe, kunyit, kemiri, garam, sasa

dan sedikit santan,

- Kemudian barulah ayam dibakar seperti bakar ayam biasa.20

c. Air putih

Air putih yang digunakan yaitu air yang sudah dimasak,

kemudian dimasukkan ke dalam sebuah botol atau tabung. Air putih

berfungsi sebagai air minum oleh makhluk gaib (jin). Air putih

dimasukkan ke dalam perlengkapan sesajian kerena sama halnya

dengan manusia jika makan dianjurkan minum air putih. Selain itu, air

putih sudah menjadi ketentuan dari nenek moyang.21

d. Rokok

20Ibid.
21Ibid.
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Adapun jenis rokok yang diganakan tidak ditentukan. Rokok

dimasukkakan kedalam perlengkaan manyangge karena diyakini

makhluk gaib juga berkeinginan untuk merokok, apalagi setelah makan.

Makhluk gaib juga memiliki jenis kelamin seperti manusia, jika

makhluk gaib tersebut berjenis kelamin laki-alaki biasanya setelah

makan, mereka menginginkan rokok.22

e. Sirih pawal

Sirih pawal yaitu daun sirih yang dibentuk atau digulung

didalamnya ada perlengkapan seperti, kapur, gambir dan pinang.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa makhluk gaib memiliki jenis

kelamin. Jika makhluk gaib tersebut berjenis kelamin perempuan

biasanya setelah makan, mereka menginginkan sirih pawal.23

f. Bubur

Bubur juga termasuk salah satu perlengkapan dalam

manyangge, namun tidak ditentukan jenis buburnya. Bubur dimasak

seperti biasa, misalnya bubur tepung dan sebagainya. Diyakini bahwa

makhluk gaib juga memiliki keinginan terhadap bubur.24

g. Lilin

Lilin juga termasuk ke dalam perlengkapan manyangge. Fungsi

lilin ini  berbeda dengan fungsi lilin yang telah dijelaskan di atas.

Ketika lilin ini sudah dinyalakan, disaat itulah dukun mengetahui

22Ibid.
23Ibid.
24 Ibid.
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apakah makhluk gaib sudah ada disekitarnya atau belum, dengan

melihat gerakan api lilin tersebut.25

h. Sangkar

Sangkar merupakan tempat peralatan manyangge. Sangkar

terbuat dari pelepah pohon rombia yang sudah di iris, kemudian

dibentuk menjadi sangkar. Semua peralatan manyangge, ramuan obat

dan lilin yang sudah dinyalakan dimasukkan ke dalam sangkar.

Dalam melaksanakan manyangge perlengkapan di atas harus

dipenuhi karena sudah menjadi katentuan dari nenek moyang terdahulu.

Jika salah satu perlengkapan diatas belum cukup, maka upacara

manyangge belum bisa dilaksanakan. Namun, banyaknya tidak

ditentukan seberapa pasien tersebut sanggup menyediakannya.26

i. Katiomban

Katiomban adalah sebuah hiasan yang terbuat dari  daun kelapa

yang di gantungkan di sekeliling sangkar. Katiomban merupakan salah

satu perlengkapan dalam manyangge namun katiomban ini tidak

diharuskan, jika tidak ada maka tidak ada masalah. Katiomban ini

hanya sebagai hiasan agar  terlihat indah.27

Untuk Perlengkapan ramuan obat biasanya berupa berbagai

macam jenis daun, seperti berikut ini:28

25 Ibid.
26 Ibid.
27Ibid.
28Ibid.
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a. Satawe

Satawe merupakan salah satu bahan ramuan obat. Adapun

cirri-ciri daun satawe yaitu: batangnya berwarna hijau tua dan

memanjang, daunnya berwarna hijau dan panjang.

Kemudian makna filosofi yang diyakini secara turun-temurun

bahawa satawe sesuai dengan namanya yaitu dalam bahasa

Indonesia Sitawar, yang bermakna bisa memberikan penawar

terhadap apapun. Karena sebagai penawar maka berdasarkan

keyakinan masyarakat setempat peran daun satawe dalam ramuan

obat merupakan hal yang sangat penting.

b. Sidingin (cocor bebek)

Selanjutnya salah satu ramuan obat yang disediakan adalah

adalah daun sidingin (Cocor bebek). Adapaun ciri-cirinya yaitu

memiliki daun dan batang yang tebal serta bisa berkembang biak

melalui daunnya.

Adapun makna yang diyakini oleh masyarakat setempat

terhadap daun ini yaitu mampu memberikan aura dingin terhadap

pasiennya. Sehingga pasien mampu merasakan aura dingin disaat

badan terasa panas.

c. Pudung hitam

Daun pudung hitam merupakan salah satu jenis daun yang

termasuk ke dalam syarat ramuan obat. Adapun ciri-cirinya yaitu

memiliki daun dan batang berwarna merah hati atau merah kehitam-

hitaman, daun yang agak lebar serta hidup dilingkungan pemukiman

masyarakat pedesaan Seberang Pulau busuk.
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Adapun makana filosofi yang terkandung di dalam daun

pudung hitam yaitu: Daun pudung hitam memiliki aura yang sangat

ganas di dalam mengusir atau menghalau penyakit di dalam tubuh

seorang pasien

d. Kumpai

Kumpai merupakan salah satu bahan ramuan obat. Adapun

cirri-cirinya; memiliki batang yang lembut bewarna hijau dan

daunnya kecil, panjang  dan bawarna hijau.

e. Jarangau

Jarangau merupakan salah satu bahan ramuan obat. Adapun

cirri-cirinya; daunnya bawarna hijau panjang sedangkan batangnya

bawarna hijau muda dan tidak terlalu keras.

Adapun makna filisofi dari daun jarangau yaitu daun ini

dapat menghilangkan bisa atau penyakit yang ada di dalam tubuh

pasien.

Semua ramuan obat di atas harus lengkap, semuanya saling

melengkapi. Jika salah satu perlengkapan ramuan obat tidak ada,

maka pengobatan belum bisa dilaksanakan.

Adapun proses manyannge antara lain:29

a) Semua peralatan manyangge disusun dengan rapi beserta ramuan

obat (diletakkan dalam sebuah wadah) dan juga lilin kemudian

masukkan kedalam sebuah sangkar.

b) Dukun pergi menghantarkan peralatan manyangge ke tempat

dimana si pasien terkena penyakit. Adapun waktu untuk

29 Ibid.
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pelaksanaan manyangge adalah ketika senja (sebelum maghrib),

diyakini bahwa pada waktu tersebut jin berkeliaran. Maka waktu

tersebut adalah waktu yang tepat untuk dukun berdialog dengan

jin.

c) Setelah dukun sampai di tempat manyangge tersebut, sanggean

atau sesajen yang telah dimasukkan dalam sangkar, kemudian

diletakkan atau digantungkan di tempat yang tingginya lebih

kurang setinggi dada. Hal yang demikian melambangkan

kesopanan kita terhadap mereka (makhluk ghaib). Sekaligus

menyalakan lilin yang sudah diletakkan di dalam sangkar. Lilin

dinyalakan gunanya untuk mengetahui apakah makhluk gaib

sudah datang atau belum. Jika lilin telah bergoyang berarti

makhluk gaib telah datang. Hal yang demikian hanya dukun yang

mengetahuinya.

d) Setelah dukun mengetahui bahwa makhluk gaib (dukun

memanggilnya dengan sebutan niniak sudah datang, dukun

mengucapkan:

Assalamualaikum wr.wb.3x
Hai niniak yg bakuaso di siko
Tarimolah hidangan kami ,ndak ponuah kate ponuah kabawah
Aia nan satitiak, nasi nan sakopal dan rokok nan sabatang
Tarimolah hidangan kami

Adapun dalam bahasa Indonesianya adalah:
Assalamualaikum wr.wb.3x
Hai makhluk ghaib yang ada disini
Terimalah hidangan kami, tidak penuh ke atas penuh kebawah
Air yang setetes, nasi sekepal dan rokok yang sebatang
Terimahlah hidangan kami
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e) Dukun pulang dan akan datang kembali pada hari berikutnya

untuk mengambil ramuan obat. Menurutnya ramuan obat tersebut

sudah di jampi-jampikan oleh makhluk gaib.

Tahap kedua mengantar perlengkapan manyangge( sesajen)

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.30

30 Peneliti dengan perlengkapan sesajen pada Sabtu, 15 Maret 204.
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3. Tahap Ketiga

Hahap yang ketiga ini merupakan tahap pemasangan obat oleh

dukun kepada pasien. Adapun tata cara pengobatannya sebagai

berikut:31

a) Ramuan obat diracik kemudian dimasukkan kedalam sebuah wadah

yang berisi air. Obat yang menurutnya  sudah dijampi-jampikan

oleh makhluk gaib. Di samping itu, dukun juga membacakan jampi-

jampi terhadap obat tersebut. Adapun jampi-jampinya sebagai

berukut:32

Bismillahirrahmanirrahim

31 Wawancara dengan Bapak Ajiz (63 tahun), Dukun Manyangge di Desa Seberang Pulau

Busuk, Pada  Jum’at, 06 Desember 2013.
32 Wawancara nenek Kia (usia 64 tahun), Dukun manyangge di Desa Seberang Pulau

Busuk, Pada Sabtu, 07 Desember 2013.
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Hai sagalo nan babiso
janganlah ongkou mancacek
mambinaso juo kadalam tubuah sianu
salah tarek ongkau mangambalikan
kambalikanlah kapangkalnyo
satinggi langik sadalam bumi
panawar nan sakalian nan babiso
indak aku yang menyombuahkan panyakik sianu itu
tapi ongkau yang punyo tawar
mohonlah ubek jampi yang manjadi panawar
yang manjadi panawar bagi nan sakik
olun diubek mako olun sombuah
poilah sagalo panyakik
poilah panyakik nan mainggok di batang tubuah sianu
tawar Allah, tawar Muhammad
tawar bagindo Rasulullah
barokat guru, barokat kalimah lailahaillallah..

Dalam bahasa Indonesia:

Bismillahirrahmanirrahim
Wahai semua yang berbisa
Jangan engkau cacatkan
dan membinasakan kedalam batang tubuhnya
salah menarik engkau mengembalikan
salah makan engkau memuntahkan
kembalikanlah kepangkalnya
setinggi langit sedalam bumi
penawar sekalian yang berbisa
tidak aku yang menyembuhkan penyakitnya
tetapi engkau yang punya tawar
Mohonlah obat jampi
yang menjadi penawar bagi yang sakit
Sebelum diobat maka belum sembuh
Pergilah segala penyakit yang menghinggap di dalam tubuhnya.
tawar Allah, tawar Muhammad
tawar baginda Rasulullah
berkat guru, barokat kalimah lailahaillallah..

b) Kemudian obat tersebut disemburkankan oleh dukun ke beberapa

bagian tubuh pasien yang dimulai dari kepala, kedua tangan dan

kedua kaki sebanyak tiga kali.
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Tahap ketiga mengenakan ramuan obat pada tubuh pasien

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.33

33 Ramuan  obat yang sudah diracik pada Senin, 15 Maret 2014.


