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Filosofi Kematian dalam
Adat Jawa

Dalam pandangan orang jawa hidup itu abadi. Kehidupan
seseorang yang mengalami kematian dipandang sebagai

peralihan dari alam dunia menuju alam gaib.



PERAWATAN JENAZAH

Ada beberapa tahapan dalam perawatan jenazah, diantaranya :

1. PEMBERITAAN KEMATIAN

2. MEMANDIKAN JENAZAH

3. Mengkafani jenazah

4. Menyolati jenazah

5. PEMBERANGKATAN JENAZAH

6. PEMAKAMAN

7. SLAMETAN



1. PEMBERITAAN

Apabila ada seseorang meninggal dunia
maka para tetangga akan segera datang
melayat dan menghibur keluarga yang 
telah ditinggalkan. Ada sebagaian orang 
yang menutup jenazah dengan kain dan
menidurkannya dengan posisi telentang. 
Posisi kepala berada di utara dan kaki di 
selatan. Kemudian salah seorang tetangga
atau kerabat terdekat meminta modin
untuk memberitakan kematian si jenazah.



2. MEMANDIKAN JENAZAH

Untuk memandikan jenazah diperlukan
beberapa perlengkapan sebagai berikut : 
gentong tujuh buah yang masing-masing
berasal dari mata aiar yang berbeda, 
gayung, gedebog pisang minimal tiga atau
lebih dengan syatrat jumlahnya ganjil, dan
sabun. Petugas yang memanadikan jenazah
harus berjenis kelamin sama dengan si
jenazah.  Memandikan jenazah haruslah
dengan pelan dan halus. Tempat untuk
memandikan jenazah harus tertutup agar 
tidak terlihat oleh banyak orang.



3.MENGKAFANI JENAZAH

Kain yang digunakan untuk
mengkafani jenazah harus bisa

menutupi seluruh tubuh jenazah. 
Untuk jenazah laki-laki minimal 
menggunakan 3 lapis kain mori. 

Jenazah perempuan minimal 
menggunakan 5 lapis kain mori. 

Pada kain lapisan pertama
hendaknya diberi wewangian

khusus.



4. MENYOLATI JENAZAH

Setelah jenazah selesai dikafani kemudian
jenazah disalatkan bagi jenazah Islam. 
Cara menyolati jenazah :
- Imam hendakanya berdiri setentang kepala

jenazah apabila jenazahnya laki-laki dan
tepat berada di tengah jenazah apabila
jenazahnya perempuan.

- Sebaiknya orang yang menyolati berjumlah
empat orang.



5. PEMBERANGKATAN JENAZAH

Sebelum jenazah diberangkatkan dari rumah duka menuju ke
pemakaman, terlebih dahulu dilaksanakan upacara brobosan. Brobosan
merupakan bentuk penghormatan kepada si jenazah. Upacara ini biasanya
dilakasanakan di halaman rumah. Tata cara brobosan adlah sebagai beikut :

1) Jenazah yang telah disolatkan dibawa kelua dengan keranda

2) Brobosan dilakukan oleh saudara dan sanak keluaraga terdekat, dimulai
dari kerabat laki-laki tertua dan kerabat terdekat lainnya.

3) Brobosan dilakukan dengan brobos atau nerobos melalui bawah keranda
sebanyak tiga kali brobos searah jarum jam.

Setelah acara selesai, jenazah langsung diberangkatkan menuju ke
pemakaman.



brobosan Pemberangkatan jenazah



6. PEMAKAMAN JENAZAH

Setibanya di pemakaman jenazah langsung dikuburkan ke dalam liang lahat. Ukuran liang lahat
untuk jenazah dewasa adalah satu setengah meter kali dua meter denagn kedalaman kurang nlebuh
dua meter. Lubang kubur di gali membujur dari arah utara ke selatan. Perlengkapan yang harus
disiapakan untuk memakamkan jenazah adalah :

1. Batu nisan

2. Papan penutup jenazah

3. Gelu (tanah liat yang dibentuk bola berdiameter kurang lebih 10 cm yang digunakan untuk
mengganjal mayat)

Posisi jenazaha saat dimasukkan ke dalam kubur yaitu kepala berada di sebelah utara, kaki 
diletakkan di sebelah selatan, dan dihadapkan ke kiblat. Agar posisis jenazah tidak beruabah maka
jenazah diganjal dengan gelu. Gelu yang di gunakan harus berjumlah ganjil dan paling sedikit tiga
buah. Lepaskan tali pocong pada jenazah sebelum jenazah ditimbun dengan tanah. Setelah itu
pasang papan untuk menutupi jenazah. Timbun jenazah dengan tanah sampai ke permukaan lubang
kubur.



Penguburan jenazah



7. SLAMETAN
Slametan berasal dari kata slamet yang berarti selamat, bahagia, dan

sentosa. Acara ini dihadiri oleh para kerabat, saudara,  dan tetangga laki-laki yang 
dekat. Acara ini diselenggarakan pada sore atau malam hari. Sajian yang 
dihiangkan berupa nasi tumpeng dan lauk pauknya. Tidak ketinggalan juga
ubarampe sebagai sesaji. Acara ini biasanya didisi dengan bacaan tahlil dan surat
yasin dengan tujuan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal. Acara ini
dipimpin oleh modin (tokoh agama setempat) dimulai dengan sambutan singkat oleh
tuan rumah.

Ada beberapa macam slametan untuk orang meninggal diantaranya :

1. Ngesur tanah

2. Nelung dina

3. Mitung dina

4. Matang puluh dina

5. Nyatus



6. Mendhak sepisan

7. Mendhak pindho

8. Nyewu

9. Kol-kolan

SLAMETAN



Ngesur tanah

Upacara ini dilaksanakan pada sore hari pada hari meninggalnya
seseorang.

Ngesur tanah berarti menggeser tanah (membuat lubang kubur bagi
jenazah)

Ngessur tanah juga berarti bergesernya kehidupan seseorang dari alam
fana ke alam baka.

Hidangan yang harus dihidangkan :

Nasi gurih

 Ingkung

Urap

 Tumpeng pungkur



Nelung dina
Dilaksanakan pada hari ketiga setelah meninggalnya seseorang.

Menurut kepercayaaan jawa pada hari ketiga roh masih berada dalam
umah. Roh ini berusaha mencari jalan keluar yang mudah untuk
meninggalkan rumah dan keluargnya.

Makanan yang harus dihidangkan :

Nasi asahan/ambengan

Nasi gurih

Nasi golong

 Ingkung ayam

 Ketan dan kolak

Apem



Mitung dina
Dilaksanakan pada hari ketujuh setelah meninggalnya seseorang.

Menurut kepercayaan orang, jawa pada hari ketujuh roh akan keluar
dari rumah.

 Secara simbolis ahli waeis membuka genting atau jendela untuk
memudahkan roh keluar dari rumah. Setelah itu roh keluar dan
berhenti di pekarangan rumah.

Acara ini merupakan acara penutupan tahlil.

 Sajian yang harus dihidangkan :

 Kue apem dan ketan kolak

Nasi asahan tiga tampah



Matang puluh

 Dilaksanakan pada empat puluh hari setelah meninggalnya seseorang.

 Acara ini bertujuan untuk menghormati roh orang yang telah meninggal dan
mempermudah roh menuju alam kubur.

 Menurut kepercayaan jawa pada hari keempat puluh roh mulai mencari jalan untuk
menuju ke alam kubur. Jalan yang dicari adalah jalan yang dilewati ketika
pemberangkatan jenazah menuju pemakaman. 

 Hidangan yang harus disajikan sama dengan sajian mitung dina, hanya saja ada
sesdikit tambahan diantaranya yaitu :

 Nasi wuduk

 Ingkung ayam



Nyatus

Dilaksanakan pada seratus hari setelah kematian seseorang.

Menurut kepercayan adat jawa, sebelum genap seratus hari roh masih
sering kembali kerumah sampai pada mendhak pisan dan mendhak
pindho.

 Sajaian yang harus dihidangakan sama dengan matang puluh hanya
saja ada sedikt sajian tambahan yaitu:

 Pasung

 Ketan

 kolak



Mendhak sepisan
Disebut juga slametan meling.

Merupakan peringatan satu tahun meninggalnya seseorang. 
Slametan ini dilaksanakan tepat pada tanggal kematian
seseorang.

Sajian yang harus dihidangkan sama dengan yang dihidangkan
ketika slametan nyatus.



Mendhak pindho

Merupakan slametan yang dilaksanakan tepat dua tahun
setelah meninggalnya seseorang.

Pada tahun kedua ini jenazah sudah hancur luluh tingal
tulangnya saja.

Sajian yang harus dihidangkan sama dengan sajian yang 
dihidangkan ketika mendhak sepisan.



Nyewu
o Merupakan peringatan seribu hari atas meninggalnya seseorang.

o Menurut kepercayaan orang jawa, setelah hari keseribu roh tidak akan pernah
kembali ketengah-tengah keluarga. Roh benar-benar telah kembali kepada yang 
Maha Kuasa.

o Acara ini biasanya diselenggarakan lebih besar dari slametan-slametan
sebelumnya.

o Sajian yang dihidangkan sama dengan sajian yang dihidangkan ketika mendak
pindho, tetapi ada beberapa tambahan diantaranya:

o Daging kambing

o Sepasang merpati

o Sesaji ubarampe



Kol-kolan

 Merupakan slametan untuk memperingati kematian seseorang.

 Slametan harus dilaksanakan pada hari dan bulan yang samaketika si
jenazah meninggal.

 Bahan yang digunakan untuk kol-kolan diantaranya :

 Apem

 Ketan

 Kolak

 Pisang raja

 Uang wajib

 Dupa



FILOSOFI SAJIAN JAWA PADA 
SAAT KESRIPAHAN

Sajian yang dihidangkan acara slametan memiliki filosofi tersendiri. Pada
dasarnya filosofi sajian pada acara kesripahan adalah memudahakan roh si jenazah
agar cepat sampai pada Yang Maha Kuasa. Selain itu, sajian yang digunakan juga
menyimpan pesan kepada semua orang agar mempersiapkan bekal untuk kematian. 
Makan yang terkandung dalam sajian yang digunakan pada acara slametan berbeda-
beda.

Berikut ini merupakan makana dan filososfi yang terkandung dalam sajian
yang dihidangkan pada acara slametan :

next



NASI GOLONG

Melambangkan
kebulatan tekad yang 

manunggal istilah
jawanya”tekad kang

gumolong dadi sawiji” 
maksudnya tujuan si

hidup dan simati sama
yaitu surga.



NASI ASAHAN/AMBENGAN

Melambangkan bahwa agar 
kelak arwah si mati dan keluarga
yang ditinggal kelak akan berada
“pembenaning pangeran” atau
selalu mendapatka ampunan
atas dosa-dosanya dan senatiasa
diterima amal ibadah baiknya
oleh Tuhan.



TUMPENG PUNGKUR

Melambangkan
perpisahan si mati

dengan si
hidup,karena roh si
mati akan berada

dialam kubur
sedangakan yang 

masih hidup berada di 
dunia ini.



NASI WUDUK

Nasi wuduk dan lauk
pauk dimaksudkan

untuk menjamu roh
para leluhur.



NASI GURIH

sega gurih dianggap
sebagai simbol

keberkahan dan
kemakmuran



INGKUNG

Melambangkan
kepasrahan diri pada

kekuasaan Tuhan. Istilah
ingkung atau diingkung

memiliki makana
dibelenggu atau “dibanda”



URAP

Urap berasal dari
kata urip, urup dan

urap yang 
melambangkan

kehidupan.



ketan

Melambangkan suatu
keadaan atau tujuan

yang tidak mudah
layu, tidak mudah

putus asa.



KOLAK

Kolak dengan kata ‘Kholaqo’ atau
sering juga dengan kata 'kholiq' atau
'khaliq'. Artinya adalah ‘mencipta’. 

Dari sini, muncul harapan agar 
pelaku (yang membuat dan yang 

memakan) dapat semakin
mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini

dalam rangka mendoakan orang 
yang telah meninggal dan berada di 

alam lain.



APEM

Melambangkan tameng atau
payung. Maksudnya agar roh

dapat melewati tantangan dan
gangguan berkat perlindungan

dari Tuhan.



PASUNG

pasung dipercaya sebagai
tongkat untuk roh anggota

masyarakat yang 
meninggal dengan

diperkuat bentuk pasung
sendiri yang berbentuk

kerucut menyerupai
tongkat



DAGING KAMBING

Daging kambing melambangkan kendaraan yang akan dikendarai roh. 
Sebelum dimasak, domba disiram dengan kembang setaman, dan dicuci bulunya.

Kemudian diselimuti dengan mori
selebar sapu tangan, diberi kalung
bunga yang telaha dirangkai, dan diberi
makan daun sirih.



SEPASANG MERPATI

Hal ini dimaksudkan untuk
mengirim tunggangan
bagi arwah agar cepat
sampai ketika kembali

kepada Tuhan.



UBARAMPE

Ubarampe adalah benda-benda yang digunakan baik dalam upacara

adat, ritual, maupun tradisi. Pada upacara nyewu ubarampe

melambangkan segala perlengkapan hidup manusia sehari-hari. 

Ubarampe juga bermakna sebagai bekal roh si mati dalam menjalani

kehidupan di alam baka.

Ubarampe pada upacara nyewu terdiri dari :
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UBARAMPE

 Benang lawe
sebagai lambing tali suci yang 
menghubungkan antara roh
orang yang meninggal dengan
keluarga yang masih hidup.



UBARAMPE

Sentir yang dimaksudkan agar roh si mati selalu
mendapat penerangan di alam kubur.



UBARAMPE

Cuplak melambangkan obor diperjalanan dan
semangat yang tinggi.



UBARAMPE

Minyak wangi sebagai gambaran luaskan hal-hal yang baik, 
menimbulkan keharuman, menghilangkan hal-hal yang tidak
baik.



UBARAMPE

Sisir dan cermin melambangkan peralatan
menghias diri.



UBARAMPE

Kapas melambangkan alas suci.



UBARAMPE

Gedang diartikan digawe kadang, artinya dalam kehidupan
inimanusia hendaklah selalu berpijak pada rasa kekeluargaan.



UBARAMPE

 Beras gula, dan kelapa melambangkan bekal hidup di alam kelanggengan.



UBARAMPE

 Jarum dan alat perlengkapannya sebagai lambang bahan pembuat
pakaian.



UBARAMPE

Bala pecah sebagai lambing perlengkapan rumah
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