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ABSTRACT 

 

European society point of view about placenta or well-known as umbilical cord only to the extent 

named organs that help the baby while he was in his mother’s womb. After the baby is born then 

the function does not exist anymore, and will be disposed  with another medical waste. The 

European’s view and behavior are totally different with the point of view of the society in 

Pajagalan district, Sumenep City, Madura. In Sumenep, peoples do some ritual that named as 

Ngobur Tamoni. For those reason, this research try to explain those ritual by using a avalitative 

methods. The purpose of this research is to give a vivid imagination as sistematic, accurate, and 

deeply concern about this phenomenon. 

The result about this research are; First, society in Sumenep look the placenta as the baby’s 

relative that always keep save the baby itself while the baby is in the womb. So, the placenta must 

be respected and treated as well as the baby itself. Second, the procession cosmetology and 

equipment that is in this ritual is a form of parental expectations to the God for their children. 

Third, this ritual have been changed during the time it’s because the development of the society’s 

mindset that do this ritual gradually in Pajagalan District, Sumenep city. 

 

Keyword: Placenta, Traditional Ritual Ngobur Tamoni 

 

ABSTRAK 

Masyarakat Eropa memandang plasenta atau tali pusar hanya sebatas organ yang membantu bayi 

ketika berada di dalam kandungan ibunya. Setelah bayi terlahir maka fungsinya tidak ada lagi, 

akan dibuang bersama dengan sampah medis lainnya. Pandangan dan perlakuan masyarakat Eropa 

ini berbeda dengan masyarakat Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten 

Sumenep melalui sebuah ritual tradisional yang bernama Ngobur Tamoni. Untuk itu dilakukan 

penelitian mengenai ritual tradisional ini dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan 

untuk menggambarkan secara sistematik, akurat, dan mendalam mengenai fenomena tersebut. 

 Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa masyarakat di Kelurahan 

Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep menganggap plasenta adalah saudara 

dari bayinya yang telah menjaga dan menyertai bayinya ketika berada di dalam kandungan ibunya, 

maka dari itu harus dihormati dan diperlakukan khusus. Kedua, prosesi, tata rias, dan 

perlengkapan yang ada di dalam ritual tradisional ini merupakan wujud dari doa dan harapan 

orangtua kepada Tuhan untuk kebaikan anaknya. Ketiga, ritual tradisional ini mengalami beberapa 

perubahan dan perkembangan dalam prosesi, tata rias, dan perlengkapannya dikarenakan 

perkembangan zaman dan keinginan dari dalam diri manusia yang melakukan ritual tradisional ini.    

Kata Kunci: Plasenta, Ritual Tradisional Ngobur Tamoni 



77 
 

Pendahuluan 

 Masyarakat terutama di belahan bumi Barat seperti wilayah Eropa memandang tali pusar 

atau yang disebut dalam bidang medis sebagai plasenta tak ubahnya adalah sampah. Ketika bayi 

baru saja terlahir maka tali pusar akan dipotong kemudian dibuang begitu saja bersama dengan 

sampah medis lainnya. Karena masyarakat ini beranggapan bahwa tali pusar hanyalah berguna 

ketika bayi masih berada dalam kandungan ibunya selama 9 bulan, yaitu sebagai alat respiratorik, 

metabolik, dan pengeluaran. Setelah bayi lahir maka tali pusar tak ada manfaatnya lagi. Hanyalah 

bagian dari organ bayi yang fungsinya sudah selesai bersamaan dengan bayi lahir dari rahim 

ibunya. Maka dari itu masyarakat di sana menganggap tidak perlu ada perlakuan khusus apapun 

untuk tali pusar bayi setelah lahir, termasuk perlakuan medis, atau bahkan perlakuan lainnya di 

luar medis (http://www.shalimow.com/aneka-bisnis/cara-memperlakukan-ari-ari-bayi-ada-mitos-

apa-ya.html).  

 Anggapan dan perlakuan ini sangat berbeda dengan perlakuan masyarakat di beberapa 

suku bangsa di Indonesia. Masyarakat ini tidak manganggap tali pusar sebagai barang sampah, 

yang fungsinya kemudian tidak ada lagi bersamaan dengan kelahiran bayi ke dunia. Ada anggapan 

seperti tali pusar adalah saudara kembar bayi, penjaga bayi, dan lain sebagainya. Hal ini yang 

kemudian memunculkan kebiasaan pada masyarakat yang diwujudkan dalam sebuah perlakuan 

khusus untuk tali pusar yang terbawa oleh bayinya ketika lahir.  

 Perlakuan yang diberikan oleh masyarakat dari beberapa suku bangsa pun bermacam-

macam, setiap masyarakat memiliki cara khas tersendiri dalam memperlakukan tali pusar. 

Masyarakat Bali memperlakukan tali pusar melalui upacara yang disebut dengan upacara Garbha 

Homa. Konsep di dalam agama Hindu menyatakan bahwa tali pusar harus dirawat dengan baik, 

karena keberadaan tali pusar menyimbolkan bahwa bayi telah terikat dengan sebuah janji dengan  

Bhatara Siwa. Masyarakat Batak juga memiliki perlakuan khusus dengan menaruh tali pusar pada 

bakul yang terbuat dari anyaman daun pandan atau bisa juga gerabah. Pada masyarakat 

Palembang, tali pusar setelah dicuci kemudian dikubur bersama dengan beberapa barang seperti 

bumbu dapur jika bayi yang lahir adalah bayi perempuan, dan alat tulis jika bayi yang terlahir 

adalah bayi berkelamin laki-laki. Lain pula dengan masyarakat Bone di Sulawesi Selatan. Tali 

pusar dari bayi yang baru saja terlahir akan ditanam di bawah atau di dekat pohon kelapa dengan 

harapan anaknya bisa tumbuh tinggi dan memiliki banyak manfaat 

http://www.shalimow.com/aneka-bisnis/cara-memperlakukan-ari-ari-bayi-ada-mitos-apa-ya.html
http://www.shalimow.com/aneka-bisnis/cara-memperlakukan-ari-ari-bayi-ada-mitos-apa-ya.html
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(http://www.shalimow.com/aneka-bisnis/cara-memperlakukan-ari-ari-bayi-ada-mitos-apa-

ya.html). 

 Hal yang sama pun terjadi pada masyarakat Sumenep di Madura, khususnya di wilayah 

Kelurahan Pajagalan dalam memberikan perlakuan khusus kepada tali pusar dari bayi yang baru 

saja terlahir. Berawal dari ketidak-sengajaan ketika pada saat itu peneliti, yang berlatar-belakang 

bukan orang asli Sumenep namun sudah cukup lama tinggal di Sumenep, berkunjung ke kediaman 

seorang kawan yang merupakan karib saat menempuh pendidikan SMA di Sumenep. Saat itu 

untuk pertama kalinya peneliti menyaksikan prosesi ritual tradisional yang dinamakan dengan 

Ngobur Tamoni. Pada saat itu prosesi ritual tradisional Ngobur Tamoniini dilakukan oleh keluarga 

daripada kakak kawan peneliti yang baru saja memiliki seorang bayi laki-laki. Peneliti melihat 

bagaimana prosesi ritual tradisional ini memiliki cukup banyak persiapan dan tahapan  yang harus 

dilaksanakan secara urut oleh suami atau dalam hal ini ayah dari bayi yang baru lahir tersebut. 

Begitupun dengan peralatan atau perlengkapan yang peneliti perhatikan memang cukup banyak 

digunakan.  

 Dari informasi awal yang peneliti dapatkan melalui tanya jawab singkat setelah prosesi 

ritual tradisional itu selesai dilaksanakan, diketahui bahwa ritual yang bersifat tradisi ini telah 

dijalankan secara turun temurun. Ritual ini sudah umum dilaksanakan oleh orang Sumenep. 

Dalam konteks ini “umum” dimaksudkan bahwa ritual ini memang dilaksanakan sebagian banyak 

orang Sumenep baik di kota maupun di desa-desa, tetapi juga sudah banyak pula yang tidak lagi 

melaksanakannya karena dianggap tidak perlu dan cukup diganti dengan Slamedhen (upacara 

selamatan).   

 Tradisi ritual Ngobur Tamoni ini dilakukan oleh suami atau ayah dari bayi yang 

dilahirkan dengan tujuan akhir yaitu mengubur tali pusar. Bentuk prosesi ritual tradisional ini 

diawali dengan sang suami memakai baju yang dianggapnya paling bagus. Saat prosesi ritual ini 

sang suami, memilih memakai busana muslim dengan sarung dan kopiah. Menurutnya pemilihan 

busana demikian memiliki makna khusus. Selanjutnya sang suami dirias sedemikian rupa dengan 

cukup banyak menggunakan bahan riasan seperti bedak, pemerah bibir, dan celak. Penulis 

mengamati bahwa keluarga ingin membuat sang suami terlihat menarik, tampan, sopan, dan 

agamis. Setelah dirias maka prosesi ritual tradisional pun dilaksanakan dengan dimulai dari 

http://www.shalimow.com/aneka-bisnis/cara-memperlakukan-ari-ari-bayi-ada-mitos-apa-ya.html
http://www.shalimow.com/aneka-bisnis/cara-memperlakukan-ari-ari-bayi-ada-mitos-apa-ya.html
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tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan diakhiri dengan penguburan tali pusar yang telah 

terlebih dahulu diberi bahan-bahan alami dan ditempatkan disebuah wadah khusus. Tata cara 

penguburannya pun tidak bisa sembarangan karena sudah ditentukan.  

 Dari keterangan awal yang didapat peneliti bahwa terdapat banyak makna simbolik 

dibalik busana, tata rias, barang-barang perlengkapan, maupun tahapannya pada prosesi ritual 

yang bersifat tradisi itu.Pertanyaan pun kemudian bermunculan terkait dengan perlakuan-

perlakuan khusus yang sifatnya adat yang diberikan kepada tali pusar. Peneliti mencoba untuk 

menindak-lanjuti mengenai ritual tradisional ini dengan mencari tulisan atau artikel serupa namun 

peneliti belum dapat menemukan penjelasan yang mendalam. Mengapa itu harus dilakukan, apa 

yang sebenarnya menjadi pemikiran dari masyarakat sehingga harus melakukan itu. Inilah yang 

menurut peneliti menarik untuk dikaji dalam Antropologi Budaya. Hal ini semakin memotivasi 

peneliti untuk menyusun skripsi dengan topik diatas. Selain itu pula, apabila skripsi ini selesai 

dibuat akan bisa menambah khasanah keilmuan dibidang Antropologi Budaya. Peneliti yakin 

bahwa ritual tradisional Ngobur Tamoni ini bisa dikaji dalam antropologi dengan mendeskripsikan 

dan menginterpretasikan makna-makna simbolik yang terkandung di dalam ritual tradisional 

tersebut. Sehingga khalayak menjadi paham dan selanjutnya bisa mengambil pesan yang berguna. 

 

Pembahasan 

Dalam ritual tradisional yang sedang dijadikan fokus penelitian ini penggunaan daripada 

peralatan, perlengkapan, dan tahapan-tahapan dalam prosesinya yang sarat akan makna simbolik 

tersebut merupakan suatu cara dalam mengungkapkan emosi keagamaan; berusaha untuk mencari 

hubungan dengan Tuhan dalam upaya untuk menyampaikan pesan-pesan, mencari keselamatan, 

dan ketentraman. Demikian seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1987:80-81) bahwa 

terdapat lima komponen yang berhubungan dengan religi yang saling berkaitan satu sama lain, 

yaitu: (1) Emosi keagamaan, adalah komponen utama yang menyebabkan manusia memiliki sikap 

religius. Manusia secara sadar bersikap takut sekaligus percaya hal yang sifatnya gaib dan 

dikeramatkan, namun tidak dapat memberikan penjelasan yang signifikan; (2) Sistem keyakinan, 

yakni segala keyakinan yang ada dalam pikiran serta gagasan manusia mengenai sifat-sifat Tuhan, 

tentang wujud alam gaib supernatural; segala sistem nilai dan norma keagamaan, juga ajaran dan 
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doktrin religi yang mengatur tingkah laku manusia; (3) Sistem ritus dan upacara, yang diwujudkan 

manusia dalam aktifitas atau tindakan untuk mencari dan mendekatkan dirinya dengan Tuhan, 

Dewa-dewa, roh-roh halus yang mendiami alam gaib. Tindakan tersebut diwujudkan dengan cara 

berdoa, bertapa/bersemedi, sujud, bersaji, berpuasa, bersembahyang; (4) Peralatan ritus dan 

upacara yang dipergunakan dalam upacara dapat berupa tempat atau gedung pemujaan (misal: 

masjid, gereja, pura, wihara, klenteng), patung dewa, patung orang suci, alat-alat bunyian (misal: 

bedug, lonceng, gong) serta pakaian para pelaku upacara (misal: mukenah, jubah); (5) Umat, yakni 

kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan serta melaksanakan sistem ritus dan upacara 

tersebut. Manusia pada dasarnya mampu menetralisir segala perasaan yang dirasa tak dapat diatasi 

dalam dunia empiris. Perasaan tersebut seperti cinta, hormat, bakti, takut, ngeri yang mendorong 

manusia untuk melakukan berbagai perbuatan yang bertujuan untuk mencari hubungan dengan 

dunia gaib, yaitu dengan melakukan upacara yang berupa do’a, bersaji, berkorban, berpuasa, 

bertapa, bersemedi (Koentjaraningrat, 1991:243).  

Melalui ritual ini orangtua menyampaikan pengharapan dan doa kepada Tuhan untuk 

anaknya  yang terlahir dan akan segera beranjak atau beralih menjadi individu dengan status 

sosial yang baru yang akan menjalani kehidupan yang lebih kompleks, setelah sebelumnya 

menjalani kehidupan di dalam perut ibunya. Para orangtua menyadari bahwa kehidupan anaknya 

di dunia ini akan banyak mengalami cobaan, tantangan, dan permasalahan yang datangnya bisa 

kapan saja tanpa dapat diduga. Di samping itu ritual tradisi ini juga merupakan sebuah bentuk 

penghormatan, menghargai kepada tali pusar, sekaligus sebuah pelajaran yang baik. Dalam 

anggapannya bahwa tali pusar dari pada kemudian dibuang, lebih baik diperlakukan dengan 

sebaik-baiknya. Sebagai bentuk penghormatan telah menyertai bayi ini ketika berada dalam 

kandungan ibunya. 

Prosesi dari ritual Ngobur Tamoni ini dimulai dari memotong ari-ari atau tali pusar dari 

bayi tersebut. Pemotongannya pun tidak sembarangan, jika dalam budaya masyarakat sumenep, 

maka memotong tali pusar bayi yang baru lahir memiliki dua cara. Cara yang pertama yaitu 

dengan menggunakan bellet. Bellet adalah kulit bambu keles atau bambu pettung, bambu yang 

tidak memiliki duri. Pinggiran dari bellet ini harus benar-benar tajam. Tetapi selain tajam juga 

harus bersih. Maka dari itu sebelum digunakan atau setelah dibuat bellet tersebut, maka harus 

dicuci hingga bersih terlebih dahulu. Pemotongannya harus diawali dengan bacaan basmalah, 
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yaitu “bismillahhirrohman nirrohim” dengan suara yang dibuat sedikit nyaring. Maksudnya 

adalah bahwa pemotongan tali pusar ini merupakan awal dari prosesi selanjutnya, untuk 

mendapat keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa maka doa harus diucapkan. Seluruh prosesi 

awal ini dinamakan dengan ngetthok tontonan, memotong penghubung antara bayi dengan tali 

pusar atau ari-ari. Setelah selesai dengan pemotongan tali pusar bayi, maka masuk ke prosesi 

selanjutnya yang dinamakan dengan katurtalangge sajere. Prosesi kedua ini dimulai dengan 

pencucian dari tali pusar atau ari-ari yang tadi telah dipotong. Pencucian tali pusar ini dengan 

menggunakan air yang berasal dari mata air, dan kemudian menyiapkan polo’. Polo’ dalam 

bahasa Indonesia adalah kuali yang terbuat dari tanah liat. Setelah polo’ disiapkan maka tali 

pusar tadi pun dimasukkan ke dalamnya dengan terlebih dahulu tali pusar dibungkus dengan kain 

berwarna putih.  

Setelah tali pusar dimasukkan dengan sebelumnya dibungkus dengan kain berwarna putih 

maka setelah prosesi ini akan masuk pada prosesi penguburan tali pusar bayi tersebut.  

Penguburan tali pusar ini dalam adat Sumenep lebih diutamakan dilakukan oleh ayahanda dari 

bayi yang baru saja terlahir. Sebelumnya, ayahanda dari bayi tersebut diharuskan untuk mandi 

bersih dan berwudhu. Hal ini dimaksudkan bahwa seseorang yang akan melakukan sesuatu yang 

berhubungan dengan jasadnya, apalagi ini berhubungan langsung dengan bayinya, maka ia harus 

bersih dan suci, karena akan berdoa dan mengharap ridho dari Tuhan  Yang Maha Esa. 

Salah satu ciri dalam ritual tradisi ini adalah merias wajah dari orang yang akan 

menguburkan ari-ari tersebut atau dalam istilahnya adalah “a gincu, a cellak, a bedda’ popor”. 

Tata rias yang diterapkan bukan tanpa maksud, namun disetiap detailnya memiliki makna 

tersendiri, begitu pun dengan perlengkapannya yang digunakan dan berkesan harus ada.  

Perlengkapan yang digunakan pada Ritual Tradisi ini masih bersifat tradisional dan terbuat dari 

bahan alami. Perlengkapan atau dalam bahasa khusus dalam ritual tradisi Ngobur Tamoni ini 

adalah yang disebut dengan rarampadhen ini jumlahnya 13, hal ini bukan tanpa maksud. Dalam 

falsafah madura angka 13 adalah suatu “pamongkas” atau “pamungkas” dalam bahasa Indonesia. 

“1 lusin tambah 1”, seperti halnya dalam pusaka keris, keris yang memiliki luk sebanyak 13 

adalah keris pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan magis yang ampuh, contohnya seperti 

keris Kyai Sangkelad. Keris Kyai Sengkelat, keris ini memiliki khodam yang bernama Kyai 

Sengkelat. Pusaka ini dipercaya  memiliki khasiat untuk menjaga ketenteraman lingkungan, 
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lambang atau simbol dari perdamaian, kewibawaan yang agung, kemakmuran dan 

kerejekian(http://www.tokopusaka.com/2013/05/keris-kyai-sengkelat-majapahit.html). 

Dalam konteks ritual tradisi ini, dimaksudkan agar keberadaan dari rarampadhen yang 

berjumlah 13 ini bisa menjadi “pegangan” yang ampuh dan bisa membersamai si bayi kelak 

dalam mengarungi hidupnya. Karena masing-masing dari rarampadhen yang berjumlah 13 itu 

semuanya memiliki makna yang diharapkan dapat menjelma menjadi doa. Dalam kepercayaan 

masyarakat madura, doa juga merupakan sebuah senjata atau pusaka yang tak hanya berfungsi 

sebagai alat untuk bertarung namun juga alat untuk melindungi atau mempertahankan diri. 

Simbol atau tanda dapat dilihat sebagai konsep-konsep yang dianggap oleh manusia sebagai 

pengkhasan sesuatu yang lain yang mengandung kualitas-kualitas analisis-logis atau melalui 

asosiasi-asosiasi pikiran atau fakta (Saifuddin, 2005:291).  

Kemudian selanjutnya memakai pakaian yang bersih dan rapi. Dalam pemilihan busana 

atau pakaian terdapat beberapa perbedaan dalam penggunaannya. Jika orang-orang zaman kuno, 

pemilihan busana yang akan dipakai oleh seseorang yang akan menguburkaan tali pusar 

anaknya, dalam hal ini ayahnya, maka dia harus berpakaian yang berlawanan dari jenis kelamin 

bayinya. Jikalau bayinya adalah bayi laki-laki maka sang ayah akan memakai pakaian atau akan 

berbusana wanita. Namun apabila yang terlahir adalah jenis kelamin wanita, maka sang ayah 

akan memakai pakaian laki-laki. Hal tersebut bermakna agar kelak anaknya ketika sudah tiba 

masa untuk berkeluarga tidak akan kesulitan dalam mendapatkan jodohnya. Anak laki-lakinya 

tidak kesulitan dalam mendapatkan calon isteri wanita, dan begitupun sebaliknya, anak 

wanitanya tidak akan kesulitan untuk mendapatkan calon suami laki-laki. Namun seiring 

perkembangan zaman hal ini sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih memakai 

pakaian yang sesuai dengan dirinya, dalam hal ini pakaian busana muslim laki-laki karena yang 

menguburkan adalah sang ayah. Ini seperti yang diungkapkan oleh A.L Kroeber yang pernah 

meneliti proses perubahan kebudayaan manusia dengan membandingkan sekitar 20 peradaban 

besar dalam sejarah manusia mengatakan bahwa tiap unsur peradaban akan mengalami proses 

perubahan yang berbeda-beda dalam kebudayaan induknya masing-masing sesuai dengan adanya 

perkembangan zaman dan terdorong oleh kekuatan dari dalam maupun adanya pengaruh 

peradaban dari luar (Koentjaraningrat, 2007:9-10).  

http://www.tokopusaka.com/2013/05/keris-kyai-sengkelat-majapahit.html
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Kesimpulan 

 Masyarakat Sumenep menganggap tali pusar atau ari-ari, atau tamoni dalam bahasa 

Madura merupakan saudara dari bayinya, penjaga, dan pendamping dari bayinya. Tali pusar 

dianggap telah berjasa karena selama 9 bulan telah membersamai si bayi di dalam kandungan 

ibunya. Tetapi mereka juga menganggap bahwa tali pusar selama beberapa lama akan terus 

membersamai bayinya, walaupun sudah terputus secara fisik dari bayinya. Maka dari itu perlakuan 

khusus seperti dicuci bersih, dikafani, diberi bunga, dan dikubur diharuskan untuk tali pusar, dan 

hal itu merupakan suatu bentuk penghormatan, atau sebuah bentuk perlakuan yang dengan 

maksud bahwa ari-ari tidak boleh diperlakukan biasa begitu saja, apalagi kemudian hanya 

langsung dibuang. 

  Prosesi, tata rias, dan perlengkapan yang ada di dalam ritual ini adalah perlambang dari 

doa, merupakan wujud dari doa-doa dan pengharapan dari orangtua kepada anaknya yang 

disimbolkan, yang mana doa-doa tersebut akan berguna bagi anaknya yang akan mengarungi 

kehidupannya yang semakin lama akan semakin penuh dengan tantangan hidup, permasalahan, 

godaan-godaan dan musibah yang datangnya tidak bisa diprediksi seiring dengan bertambahnya 

umur dan tingkat kedewasaan dari si anak tersebut. 

  Di samping itu, keberadaan ritual Ngobur Tamoni yang merupakan sebuah kebudayaan 

masyarakat di Kelurahan Pajagalan, Sumenep ini, terus mengalami perkembangan dari zaman ke 

zaman, seiring dengan kemajuan peradaban manusia, dan juga adanya keinginan dari dalam diri 

manusia untuk merubah apa yang menjadi unsur-unsur di dalamnya, dianalisis, kemudian 

dimodifikasi untuk disesuaikan dengan konsepsi pantas-tidak pantas, baik-buruk, perlu atau tidak 

perlu,  sebuah keharusan atau tidak,  yang semuanya itu terolah di dalam alam pikirannya yang 

kemudian diwujudkan guna mengganti, atau menambahi daripada unsur-unsur di dalamnya. 

 Selanjutnya, dari keseluruhan disimpulkan bahwa khasanah kebudayaan tradisional yang 

khas seyogyanya untuk selalu dijaga dan dilestarikan, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai 

luhur yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam berkehidupan di dunia ini. 
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