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1. adat kepercayaan bahwa nenek moyang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan  

2. anak dijadikan korban atau persembahan  

3. dijadikan tumbal: sesuatu yg dipakai untuk menolak (penyakit dsb)* 

4. animisme: kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda (pohon, batu, sungai, gunung, 

dsb)* 

5. batu ali adalah batu untuk cincin yang kadang-kadang difungsikan untuk memperoleh 

kesaktian. Bahasa Jawa: ali-ali= cincin  

6. berendam di air sungai atau berdiri di bawah air terjun untuk memperoleh kesaktian  

7. cukur rambut dan turun tanah untuk anak-anak. Turun tanah: upacara menurunkan kanak-

kanak ke tanah untuk pertama kali*  

8. debus. Dabus (debus): (pertunjukan) kekebalan terhadap senjata tajam atau api dengan 

menyiksa diri (dengan menusuk, menyayat, atau membakar bagian tubuh)*  

9. hipnotisme: keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang itu 

berada dibawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya 

menjadi tidak sadar samasekali; keadaan tidur karena kekuatan sihir*  

10. dinamisme: kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup*  

11. horoskop: pengamatan posisi bintang-bintang pada waktu tertentu, seperti pada hari lahir 

seseorang dengan tujuan untuk meramalkan masa depannya*  

12. kuntilanak: hantu berkelamin perempuan dan suka mengambil anak kecil atau mengganggu 

orang perempuan yang baru saja melahirkan*  

13. melihat pada daun sirih di dalam piring putih untuk mencari barang yang hilang,  

 mendapat jodoh, ingin tahu bila dikutuk  

14. menari atau memukul orang karena kemasukan roh  

15. menghitung hari naas atau hari baik untuk mengadakan pernikahan, khitanan, acara  

selamatan  

16. gadis tidak boleh mandi waktu magrib  

17. gelang dari akar bahar untuk perlindungan  

18. guna-guna: jampi-jampi (mantra dsb) untuk menarik hati orang*  

19. jampi: kata-kata atau kalimat yang dibaca atau diucapkan, dapat mendatangkan daya gaib 

(untuk mengobati penyakit dsb); mantra*  

20. ikat pinggang dari kain yang diisi untuk perlindungan  

21. pelet: menarik (memikat) hati perempuan dsb dengan minyak pelet (guna-guna). Minyak 

yang dipakai adalah dari ikan duyung*  

22. menari tor-tor, kuda lumping. Kuda lumping: kuda-kudaan dari kulit atau anyaman bambu; 

bermain seakan-akan mengendarai kuda*  

23. ilmu halimunan: mantra yang diucapkan dapat membuat diri tidak kelihatan*  

24. ilmu hitam: pengetahuan tentang kebatinan yang berhubungan dengan pekerjaan setan 

(seperti membuat orang gila, mencuri dengan bantuan mahluk halus, dsb)*  

                                                           
1 Bahan ini disesuaikan dari bahan Neil Anderson dan Living Waters. 
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25. ilmu putih: ilmu kebatinan yang dipergunakan untuk melawan ilmu hitam (untuk mengobati 

orang sakit, orang kena guna-guna, mengusir setan, dsb)*  

26. ilmu semu gunting: membuat hangus badan orang lain  

27. jalangkung: permainan dengan memanggil roh orang yang sudah meninggal (orang halus)*  

28. jimat: benda yang dianggap mengandung kesaktian (dapat menolak penyakit, menyebabkan 

kebal, dsb)*  

29. mendatangi gunung, gua, pohon atau kuburan keramat untuk minta anak, kesembuhan, rejeki, 

kesaktian, kuasa, berkat. Keramat: suci dan bertuah yang dapat memberikan efek magis dan 

psikologis kepada pihak lain*  

30. kesurupan: kemasukan (setan, roh)*  

31. kutuk dari orang tua  

32. mandi dengan tujuh macam kembang  

33. melihat bulan tanpa berkedip pada hari keliwon atau bulan purnama. Keliwon = hari pasaran 

yang kelima*  

34. memanggil arwah nenek moyang atau pahlawan  

35. memasang bawang, cabe atau sejenisnya di depan pintu untuk menangkal setan  

36. membeli jarum pada malam hari  

37. memelihara keris atau barang-barang pusaka  

38. mempunyai teman khayal atau roh pembimbing untuk persahabatan atau bimbingan  

39. mencoba bermimpi untuk mendapat bimbingan 

40. menaburkan garam dicampur abu di sekeliling rumah untuk menolak hantu pada Jumat 

keliwon dan Selasa keliwon diwaktu senja (pukul 18.00)  

41 mengunjungi dukun, peramal, petenung, pemantera, paranormal, penyihir, perantara untuk 

meminta petunjuk, nasihat, bimbingan, kekuatan, kesembuhan, memperoleh orang yang disukai. 

Tenung: kepandaian untuk mengetahui (meramalkan). Paranormal: orang yang menguasai ilmu 

kebatinan; dukun. Sihir: perbuatan yang ajaib-ajaib yang dilakukan dengan pesona dan 

kekuatan gaib (guna-guna)*, misalnya menjatuhkan orang dari jauh; membuat orang menjadi 

sakit, mati atau gila; menusuk boneka dengan jarum  

42. mutih: memakan nasi putih dan meminum air putih saja*  

43. makan umbi-umbian untuk mencapai sesuatu  

44. orang hamil harus membawa gunting atau benda tajam  

45. mandi bunting: upacara mandi ketika mengandung tujuh bulan* 

46. opo-opo  

47. okultisme: kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikuasai manusia*  

48. penguburan kepala binatang  

49. memakai darah ayam  

50. percaya ada kuasa dalam benda-benda yang dipakai dalam agama Kristen, seperti salib dan 

air yang diberkati  

51. percaya kepada gerhana bulan, gerhana matahari, pelangi  

52. percaya kepada hantu dan dedemit. Dedemit: mahluk halus yang jahat dan suka mengganggu 

manusia; roh jahat*, seperti tuyul, babi nyegik, ngipri ular, nyai roro kidul, pamacan, pamonyet. 

Tuyul: mahluk halus berupa bocah berkepala gundul yang oleh orang yang memeliharanya 

dapat diperintah untuk mencuri uang dsb*  

53. pernah diserahkan kepada ilah-ilah di kelenteng karena sakit-sakit ketika kecil  

54. pernah ikut bela diri: yudo, taekwondo, karate, kungfu, silat  



55. pernah belajar atau baca buku tentang okultisme, tafsiran bintang-bintang, tafsiran bulan, 

tafsiran mimpi, tenaga dalam, silat, filsafat  

56. menghadiri seminar parapsikologi, feng shui, dsb. Parapsikologi: ilmu kejiwaan yang 

menitikberatkan pada hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata*  

57. bertapa  

58. bernazar. Nazar: janji (pada diri sendiri) hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapai; 

kaul*  

59. punya piaraan: piara jin  

60. ramalan melalui kartu  

61. mengadakan selamatan untuk mencegah bencana alam, memohon perlindungan, menolak 

ancaman atau kutuk.  

62. berdoa dengan kemenyan, hio  

63. sesajen: sajian (makanan, bunga dsb yang disajikan untuk orang halus dsb)*  

64. susuk: jarum emas, intan dsb yang dimasukkan kedalam kulit, bibir, dahi, dsb disertai 

mantra agar tampak menjadi cantik, menarik, manis, dsb*  

65. meramal melalui telapak tangan  

66. percaya bila telapak tangan gatal akan mendapat rejeki  

67. ziarah ke kuburan supaya orang mati diselamatkan dan orang yang mengunjungi mendapat 

berkat 

68. telepati: daya seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang jauh 

jaraknya, atau dapat menangkap apa yang ada di benak orang lain tanpa mempergunakan alat-

alat yang dapat dilihat*  

69. tempat beras tidak boleh kosong  

70. ikut dalam aliran Saksi Yehova, Mormon, Zaman Baru (New Age)  
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