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Abstract 

Ritual tooth-is a very important ceremony in the cycle of life of the Hindus. The Hindu community in the city of 

Surabaya was a migrant from Bali who has long lived in the city of metropolis and changes very quickly. This 

research examines the meaning of the ritual of tooth (Metatah) for participants of Balinese Hindu at temple of 

Jagat Karana in Surabaya. The main research is: (1) how the tooth ceremony in Surabaya and (2) how the 

participants of the Hindus Bali Surabaya interpret the tooth ceremonies. This research uses the semiotic and the 

culture change theories, and also the concept of ritual tooth-related rites of passage. The method are 

qualitative;  with the data has collect by observation, in-depth interviews and the use of the documents. Data 

collected in stages as follows: (1) the observation location research, collecting documents, photo/video 

ceremony tooth, (2) interview with cast of Parisada Hindu Dharma Indonesia Surabaya (PHDI), female Hindu 

Dharma Indonesia (WHDI) city of Surabaya, Surabaya Banjar, pastor of prayer, the four participants of the 

ritual of the tooth and Sangging (a miserly teeth), data processing (3) and (4) the writing of the report. The 

results showed the tooth filing ceremony in Surabaya conducted over two days, en masse, at the time of school 

holidays in Pura Agung Jagat Karana. While in Bali process execution gear cutting ceremony held four days. 

Participants in Surabaya interpret Hindu ceremony as a ritual purification cutting teeth to control/eliminate six 

enemies in humans (Sad Ripu) the desires (kama), anger (krodha), greedy/gluttonous (lobha), lust (moha), 

drunkenness (mada), and envy (matsarya) and participants have not been able to carry out the meaning of teeth 

cutting ceremony to the fullest because of the influence of environmental and human imperfection itself. 
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pacara potong gigi termasuk dalam upacara yang berkaitan dengan ritus peralihan. 

Upacara potong gigi merupakan peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Dari 

masa-masa yang harus dilewati dalam lingkar hidup manusia, sering dianggap 

sebagai suatu masa yang berbahaya bagi manusia. Umat Hindu di Bali telah mengenal istilah 

potong gigi dengan istilah Metatah. Metatah berasal dari kata tatah yaitu bahasa Bali yang 

berarti pahat. Upacara Potong Gigi mengandung makna yang dalam bagi kehidupan, yaitu: 

(1) pergantian perilaku untuk menjadi manusia sejati yang dapat mengendalikan diri dari 

godaan nafsu,  (2) memenuhi kewajiban orang tuanya terhadap anaknya untuk menemukan 

hakekat manusia yang sejati dan (3) untuk dapat bertemu kembali kelak di surga antara anak 

dengan orang tuanya setelah sama-sama meninggal (Purwita, 1992: 12).  

Makna inilah yang sangat penting untuk dipahami, dihayati, ditingkatkan secara 

berkesinambungan, karena kita sebagai umat Hindu tidak ingin kehilangan jiwa, hati nurani, 

terasing dari masyarakat dan kehilangan kepribadian dalam masyarakat metropolis di Era 

U 
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Globalisasi ini. Maka dari itu, dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi diEra 

Globalisasi, dalam penelitan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Umat Hindu Bali 

khususnya di Kota Surabaya memaknai upacara potong gigi dengan tujuan agar Umat Hindu 

Bali di kota Surabaya lebih memahami makna upacara potong gigi. Karena itulah, peneliti 

memilih judul penelitian: Makna Upacara Potong Gigi (Metatah) Bagi Peserta Umat Hindu 

Bali di Pura Agung Jagat Karana Kota Surabaya, karena peneliti sebelumnya juga pernah 

mengikuti upacara potong gigi di Pura Agung Jagat Karana. Selain itu peneliti juga mengenal 

para pengurus yang ada di Pura Agung Jagat Karana sehingga mempermudah berinteraksi 

dengan informan, dalam rangka pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang penelitian di 

atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah: (a) Bagaimana pelaksanaan Upacara 

Potong Gigi di Kota Surabaya? dan (b) Bagaimana peserta umat Hindu Bali di Kota Surabaya 

memaknai Upacara Potong Gigi? Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian, adalah: (a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Upacara Potong Gigi di 

Kota Surabaya dan (b) Untuk mengetahui bagaimana peserta umat Hindu Bali di Kota 

Surabaya memaknai Upacara Potong Gigi. 

 

Upacara Potong Gigi dan Ritus Peralihan 

Upacara potong gigi merupakan salah satu bentuk dari ritus peralihan. Arnold Van Gennep 

membagi ritus dan upacara yang menyangkut lingkar hidup ke dalam tiga tahap, yaitu: (1) 

tahap perpisahan (separation), (2) tahap peralihan (marge), (3) integrasi kembali 

(agregation). (Koentjaraningrat, 1993:32). Konsep lifecycle (lingkar hidup) pada upacara 

potong gigi dikenal dengan istilah Manusa Yadnya yaitu: (1) upacara pagedog-gedongan 

(upacara bayi dalam kandungan), (2) upacara bayi lahir, (3) upacara kepus puser, (4) upacara 

bayi berumur 42 hari, (5) upacara nyambutin, (6) upacara satu oton, (7) upacara meningkat 

dewasa, (8) upacara potong gigi dan (9) upacara perkawinan. 

Barthes menerapkan teori tanda dasar yang secara singkat diperkenalkan pada analisis 

berbagai jenis tatanan dan menunjukkan hal ini bisa menampilkan makna-makna implisit 

yang tertanam di dalamnya (Danesi, 2010:27). Semiotik menurut Saussure adalah bahwa 

selama perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau berfungsi sebagai tanda 

(Tinarbuko, 2009:11). Menurut Geertz (Geertz, 1992:5) kebudayaan adalah sesuatu yang 

semiotik atau bersifat semiotis, yaitu hal-hal berhubungan dengan simbol yang dikenal serta 
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diberlakukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Sebab kebudayaan merupakan makna-

makna dan manusia berada dalam makna-makna itu sendiri.  

Tylor mendefinisikan kebudayaan adalah kebudayaan merupakan suatu yang kompleks 

yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat-istiadat dan setiap 

kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai masyarakat maka perubahan-perubahan 

kebudayaan adalah setiap perubahan dari unsur-unsur tersebut (Soekanto, 1990:309). Salah 

satu penyebab adanya perubahan kebudayaan ialah perubahan lingkungan, yang dapat 

menimbulkan perubahan adaptif dalam kebudayaan. Proses-proses yang terlibat dalam 

perubahan kebudayaan adalah penemuan baru (invention), difusi, hilangnya unsur 

kebudayaan dan akulturasi (Haviland, 1999:253). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian secara kualitatif. Dalam 

mengumpulkan data dipergunakan beberapa cara, yaitu dengan cara wawancara mendalam 

dengan informan mengenai makna upacara potong gigi bagi peserta Umat Hindu Bali di Pura 

Agung Jagat Karana Kota Surabaya. Pengamatan yang dilakukan peneliti antara lain pertama,  

mengamati persiapan apa yang dilakukan oleh warga Banjar Baler Bale Agung, Desa 

Mendoyo tanggal 1 April 2012. Pengamatan ini dilakukan hanya dijadikan sebagai acuan 

penelitian bagi peneliti untuk memberi tambahan informasi mengenai pelaksanaan upacara 

potong gigi di Bali. Kedua, peneliti melaksanakan pengamatan upacara potong gigi di 

Surabaya yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2012 melalui video pelaksanaan upacara 

potong gigi di Pura Agung Jagat Karana Surabaya tahun 2007. Disini peneliti melihat 

jalannya upacara potong gigi dari awal dan sampai akhir pelaksanaan upacara potong gigi. 

Selain itu juga didukung berupa buku, jurnal, internet, dokumentasi berupa foto dan video 

untuk melengkapi data penelitian. Data yang telah terkumpul akan dianalisis, sehingga 

diharapkan akan dihasilkan dalam bentuk laporan penelitian. 

 

Lingkup Penelitian 

Berdasarkan data dari arsip Banjar Surabaya No: 01/I/S.GAS/BS/2012, tertulis jumlah umat 

Hindu di Kota Surabaya adalah 1.144 kepala keluarga. Dari 1.144 kepala keluarga ini 

kemudian dibagi menjadi 22 sektor masing-masing sektor diberi nama sesuai dengan wilayah 

kecamatan yang ada di Surabaya. Misalnya umat Hindu yang ada di wilayah kecamatan 

Rungkut diberi nama Banjar Surabaya Sektor Rungkut. 
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Pada awalnya Pura ini bernama Kuil Jagad Kirana yang diresmikan pertama kali oleh 

Kepala Staf KODAMAR V Maritim Commodore R. Sahiran. Peresmian ini dilaksanakan 

pada hari Sabtu Umanis Saraswati Wuku Watugunung dan bertepatan pada tanggal 29 

November 1969. Pada tanggal 26 September 1987, pura ini berubah menjadi Pura Agung 

Jagat Karana. Pura ini didirikan mulai tahun 1968 dan mulai digunakan pada tahun 1969. 

Pada tanggal 20 September 1987 Pura Agung Jagat Karana Surabaya ini diresmikan 

penggunaanya oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur, yaitu oleh Bapak Wahono. 

Pura Agung Jagat Karana ini terletak di Jalan Ikan Lumba-Lumba No.1 Surabaya 

(Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya) dengan luas area 7.703m
2
 

di sekitar pemukiman rumah penduduk. bangunan Pura Agung Jagat Karana ini terdapat tiga 

bangunan inti yang disebut dengan Mandala. Bangunan pura yang letaknya di bagian depan 

disebut dengan Nista Mandala yang digunakan untuk kegiatan upacara dan kegiatan non 

upacara. Bangunan pura yang letaknya di bagian tengah disebut dengan Madya Mandala. 

Bangunan ini terletak di sebelah kanan dari Nista Mandala dan digunakan untuk persiapan 

upacara dan tidak boleh ada kegiatan lain selain kegiatan keagamaan. Bangunan yang paling 

utama dari bangunan pura ini disebut dengan Mandala Utama. Bangunan ini hanya 

digunakan sebagai tempat persembayangan dan hanya orang bersih yang dapat memasuki 

tempat ini. Apabila orang yang sedang cuntaka (menstruasi) dilarang memasuki bangunan 

Mandala Utama ini. 

 

Tahapan Metatah di Bali 

Di Bali pelaksanaan upacara potong gigi dilaksanakan selama 4 hari. Seperti pada saat 

peneliti melakukan pengamatan proses upacara potong gigi di Banjar Baler Bale Agung, 

Dangin Tukad Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Upacara potong gigi dilaksanakan 

sesudah melaksanakan upacara Puja Kalib. Upacara Puja Kalib adalah upacara yang 

dilakukan bagi mereka yang baru meningkat dewasa baik wanita maupun bagi pria. Masa ini 

sering disebut sebagai masa pubertas. Pada masa pubertas  anak  mengalami perubahan-

perubahan fisik di bagian tubuh mereka. Misalnya laki-laki, sudah keluar jakun, berkumis 

dan suara menjadi besar dan perempuan sudah mengalamai menstruasi pertama. 

 Berdasarkan ketentuan dalam Pustaka Rontal Dharma Kahuripan dan Rontal Puja 

Kalapati dalam buku Cudamani menjelaskan mengenai ritual upacara potong gigi  adalah 

sebagai berikut: (1) Magumipidangan, yaitu upacara mohon air suci untuk membersihkan diri 
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secara ritual. Upacara ini dilaksanakan di dapur, (2) Ngekeb, yaitu upacara yang dilakukan di 

tempat tidur yaitu upacara ritual untuk menjalani pingitan, (3) Mabyakala, yaitu upacara 

ritual untuk membersihkan diri dari pengaruh roh jahat. Upacara ini dilakukan di halaman 

depan rumah, (4) Ke Merajan atau ke tempat suci di lingkungan rumah, (5) Menuju ke 

tempat potong gigi, (6) Kembali ke tempat ngekeb atau tempat tidur untuk mengganti 

pakaian, (7) Mejaya-mejaya di merajan, (8) Sembahyang ke pura-pura yang menjadi tempat 

pujaannya dan (9) Kegiatan upacara potong gigi selesai 

Sarana upakara ini juga digunakan di pelaksanaan upacara potong gigi. banyak sekali 

sarana upakara yang dibutuhkan dalam melaksanakan upacara potong gigi ini. Sarana-sarana 

utama upakara yang dibutuhkan dalam upacara potong gigi antara lain: (1) Sajen, (2) Balai-

balai lengkap dengan dipan, balai-balai, dipan untuk upacara potong gigi dibuat yang baru. 

Tempat ini sama seperti tempat tidur dan diisi perlengkapan seperti bantal, kasur, seperai atau 

tikar yang berisi gambar Semara Ratih (Dewa cinta dan kasih), (3) Kelapa kuning, kelapa ini 

dilubangi sedemikian rupa dan airnya dibuang untuk dijadikan tempat membuang air liur 

peserta upacara potong gigi dan setelah itu kelapa kuning ini dipendam dibelakang sanggah, 

(4) Sebuah bokor yaitu tempat yang berisi perlengkapan kikir gigi seperti cermin, pahat dan 

daun sirih dan (5) Beberapa potong kain yang digunakan untuk menutupi badan peserta 

potong gigi pada saat proses potong gigi berlangsung. 

 

Metatah di Surabaya 

Di Surabaya, upacara potong gigi dilaksanakan secara masal dan diikuti kurang lebih 70-100 

peserta. Pelaksanaan upacara potong gigi dilaksanakan di Pura Agung Jagat Karana 

Surabaya. Program pelaksanaan upacara potong gigi masal ini dibuat oleh Parisada Hindu 

Dharma Kota Surabaya dan dilaksanakan oleh Wanita Hindu Dharma Indonesia Kota 

Surabaya bekerja sama dengan Banjar Surabaya dan Yayasan Jagat Karana. Tujuan diadakan 

upacara potong gigi secara masal ini dilakukan untuk membantu bagi warga yang belum 

melaksanakan upacara potong gigi karena faktor ekonomi, mereka yang tidak mendukung 

dan tidak mampu melaksanakan upacara potong gigi di Bali. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian bahwa peserta umat  

Hindu kota Surabaya memaknai potong gigi sebagai upacara yang dilaksanakan saat anak 

mulai menginjak dewasa dengan tujuan untuk menghilangkan enam musuh pada diri manusia 

(sadripu). Menurut Geertz ( Geertz, 1992:5),  kebudayaan adalah sesuatu yang semiotik atau 
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bersifat semiotis, yaitu hal-hal berhubungan dengan simbol yang dikenal serta diberlakukan 

oleh masyarakat yang bersangkutan. Sebab kebudayaan merupakan makna-makna dan 

manusia berada dalam makna-makna itu sendiri. Makna upacara potong gigi diungkapkan 

oleh generasi muda Hindu Kota Surabaya yang sebelumnya mereka sudah melaksanakan 

upacara potong gigi. 

Indra Wahyono (27 tahun), memaknai upacara potong gigi sebagai suatu upacara untuk 

mengendalikan sadripu dengan memotong enam gigi yang melambangkan sucinya diri 

manusia. Kadek Yogi (18 tahun), memaknai upacara potong gigi sebagai upacara yang sangat 

penting bagi umat Hindu agar manusia dapat mengurangi hawa nafsu dan pertanda manusia 

sudah menginjak dewasa. Ni Luh Shanti (22 tahun), memaknai upacara potong gigi sebagai 

upacara yang sakral, mempunyai banyak makna dan setelah potong gigi anak-anak remaja 

bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Putu Prayasita (27 tahun), memaknai upacara 

potong gigi sebagai kewajiban orang tua dan makna upacara potong gigi sangat dalam sekali 

karena merupakan hak dan kewajiban sosial masyarakat Hindu. Hal ini sesuai dengan teori 

Arnold Van Gennep mengatakan bahwa rangkaian ritus dan upacara termasuk dalam tahap-

tahap pertumbuhan atau lingkaran hidup manusia. Dalam upacara potong gigi, berarti 

berpisah/ meninggalkan masa kehidupan yang lama (masa kanak-kanak), menuju masa yang 

baru yaitu masa dewasa yang diharapkan mampu untuk diterima di lingkungannya.  

Demikian pula, sudah dipahami makna yang terkandung dalam upacara potong gigi 

yaitu mengurangi hafa nafsu. Dua buah gigi taring dan empat gigi seri adalah simbol dari 

hafa nafsu. Enam gigi itulah yang dipotong/ diratakan secara simbolis sebagai pertanda untuk 

mengendalikan, mengurangi sadripu yaitu enam musuh di dalam diri manusia. Enam musuh 

itu adalah kama (keinginan), kroda (kemarahan), lobha (tamak), moha (kebingungan karena 

gejolak hawa nafsu), mada (kemabukan), matsarya (iri hati). Hal ini sesuai dengan teori 

semiotik yang dikemukan oleh Barthes bahwa tanda menduduki status sebagai simbol 

(Sunardi,  2005:55).  

Upacara potong gigi di Pura Agung Jagat Karana Surabaya dilaksanakan selama 2 hari, 

yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 17 – 18 Nopember 2007. Penetapan hari dan bulan 

tersebut didasarkan atas pertimbangan dari rapat pengurus panitia upacara potong gigi, yang 

disesuaikan dengan hari baik pelaksanaan upacara potong gigi. Jumlah peserta yang ikut 150 

peserta yang berasal dari masing-masing sektor yang ada di Surabaya bahkan ada peserta 
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yang berasal dari Bali. Adapun proses pelaksanaan  potong gigi dimulai dari hari pertama. 

sabtu 17 Nopember 2007  yaitu: (1) Peserta berkumpul di Pura Agung Jagat Karana Surabaya 

jam 16.00 wib. Selanjutnya peserta bersiap-siap untuk melaksanakan persembahyangan 

bersama di Mandala Madya yang dipimpin oleh Ratu Peranda. (2) Sebelum 

persembahyangan dimulai, pemangku dan srati melaksanakan matur piuning (ijin kepada 

para Dewa untuk melaksanakan upacara potong gigi) dengan diiringi kidungan-kidungan 

suci. (3) Setelah matur piuning  mulailah mengadakan persembahyangan bersama  yang 

dipimpin oleh Ratu Peranda. (4) Pelaksanaan  oton ngekeb. Diawali melukat (peserta dan 

orang tuanya membersihan diri dengan air suci) agar diri manusia menjadi bersih dan suci, 

setelah itu  diadakan oton ngekeb yaitu upacara ritual peringatan kelahiran. (5) Jam 19.00 wib 

peserta masuk ke dalam Mandala Utama Pura Agung Jagat Karana untuk melaksanakan 

persembahyangan bersama dan dilanjutkan sujud ke orang tua untuk memohon doa restu. (6) 

Jam 21.00 wib peserta dipingit selama satu malam, peserta beristirahat di dalam kamar yang 

telah disediakan oleh panitia upacara potong gigi di Mandala Madya. Saat pingitan peserta 

tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar dan tidak boleh keluar dari Pura. 

Setelah pelaksanaan pingitan selesai, dilanjutkan pelaksanaan hari kedua. Minggu 18 

Nopember 2007 yaitu: (1) Jam 04.00 wib, seluruh peserta bangun tidur kemudian mandi dan 

setelah itu peserta merias wajah dengan menggunakan riasan khas Bali. (2) Jam 08.00 wib, 

peserta keluar dari kamar dan bertemu dengan orang tuanya. disini masing-masing peserta  

membawa banten yang ditaruh dibokoran (tempat banten yang dibuat dari alumunium). (3) 

Peserta potong gigi diantar oleh  orang tuanya, kerabatnya menuju balai manusa yadnya di 

Nista Mandala untuk melaksanakan upacara potong gigi. (4) Semua peserta duduk   

menunggu giliran  untuk melaksanakan ritual rajah yang dilaksanakan oleh Ratu Peranda. 

(5) Setelah melaksanakan ritual rajah, peserta kembali  menunggu giliran untuk 

melaksanakan ritual kikir gigi yang dilaksanakan oleh sangging (tukang kikir gigi). (6) 

Selesai melaksanakan ritual kikir gigi, peserta melaksanakan upacara mewinten (pensucian 

diri lahir dan batin) yang dipimpin oleh Ratu Peranda, dan (7) Pelaksanaan upacara selesai. 

 

Kesimpulan 

Penelitian tentang Makna Pelaksanaan Upacara Potong Gigi (Metatah) Bagi Masyarakat 

Hindu Bali Di Pura Agung Jagat Karana Surabaya, menghasilkan kesimpulan sebagai 
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berikut: (1) Proses pelaksanaan upacara potong gigi di Kota Surabaya dilakukan selama dua 

hari, secara masal, pada waktu liburan sekolah di Pura Agung Jagat Karana Surabaya, (2) 

Peserta Umat Hindu di Kota Surabaya memaknai upacara potong gigi sebagai upacara 

pensucian untuk mengendalikan/ menghilangkan enam musuh dalam diri manusia (Sad Ripu) 

yaitu keinginan (kama), kemarahan (krodha), tamak/rakus (lobha), hawa nafsu (moha), 

kemabukan (mada), dan iri hati (matsarya) dan (3) Peserta belum mampu memaknai upacara 

potong gigi secara maksimal karena pengaruh lingkungan dan ketidaksempurnaannya. 

 Berdasarkan simpulan di atas berikut ini diajukan beberapa saran yang ditujukan 

kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut: (1) Upacara potong gigi secara masal di Pura 

Agung Jagat Karana Surabaya perlu dijadwal secara rutin untuk mempermudah umat Hindu 

dalam mempersiapkan upacara tersebut, (2) Parisada Hindu Dharma Indonesia (lembaga 

tertinggi Agama Hindu) Kota Surabaya perlu secara berkesinambungan untuk memberikan 

sosialisasi/ pembinaan sehingga umat Hindu di kota Surabaya semakin memahami makna 

upacara potong gigi dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, (3) Peserta 

potong gigi harus selalu berusaha meningkatkan pemahaman dan mengamalkan makna 

upacara tersebut untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan (4) Umat Hindu Dharma tetap 

harus melaksanakan upacara potong gigi agar tidak kehilangan jiwa, hati nurani, kepribadian 

sebagai umat yang beragama Hindu di dalam perkembangan kebudayaan yang sangat pesat. 
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