
AKTIVITAS DAN PENYAJIAN SELAMATAN SERTA WAYANGAN YANG 
DILAKUKAN DI KELENTENG SAM POO KONG GEDUNG BATU 
SEMARANG 

 

KEGIATAN PADA “MALAM SELASA KLIWON” DAN “MALAM JUMAT KLIWON” DI GEDUNG BATU 
SEMARANG 

Pada bab-bab yang terdahulu sudah diutarakan bahwa “malam selasa kliwon” dan “malam 
jumat kliwon” merupakan hari-hari yang penting dalam kalender Jawa. Pada hari-hari ini 
biasanya dilakukan upacara-upacara ritual, seperti mengunjungi tempat-tempat yang dianggap 
suci dan berziarah ke kubur. 

Demikian juga pada hari-hari tersebut diatas, di Klenteng Sam Poo Kong Gedung Batu Semarang 
tidak pernah sepi dari kunjungan orang-orang yang berhasrat untuk memohon keselamatan. 
Pada umumnya mereka betah duduk berjam-jam dengan tenang menunggu giliran untuk 
bersembahyang di Gua Sam Poo untuk memohon berkah. 

SELAMATAN PUNGGAHAN / RUWAHAN 

Selamatan ini dilakukan pada bulan Ruwah. Orang boleh memilih hari mana yang dirasa cocok 
untuk melakukan selamatan dalam bulan tersebut di atas. 

Arti dari pada Selamatan ini adalah: 

Untuk menghormati para leluhur yang telah kembali ke Rachmattullah. 

Macam-macam sajian serta arti dari selamatan Punggahan ini yaitu: 

A. Nasi “URO” / Nasi Tumpeng (Nasi Kulubanan) 
Yang mempunyai arti memperingati hari ulang tahun (dengan ikan gereh petek telur dan 
lain-lain juga ikut sertakan dalam sajian ini). 

B. Nasi Golong (opor ayam / pecel ayam) 
Punya arti memberi hormat kepada para pundan (pesarehan yang keramat) 

C. Pisang Raja 
Memperingati para leluhur yang sudah pulang ke Rachmatullah. 

D. Ketan dan enten-enten 
Member kehormatan kepada para nabi dan para Wali. 

 



SELAMATAN PUDUNAN / MALAM SELIKURAN BULAN PUASA 

Selamatan pudunan ini diadakan pada malam selikuran bulan puasa. 

Dengan sesajian sebagai berikut: 

• Nasi golong (opor ayam), artinya sama dengan selamatan ruwahan. Tapi ditambah pula 
dengan: 

o Pisang raja 
o Nasi Romo 

Semua ini mempunyai arti: 

Memberi hormat kepada para leluhur yang dianggap turun ke tempat semula, memberi doa 
restu pada anak cucu yang sedang merayakan tanggal; bulan sawal (penggatian tahun Hijiriah), 
menjelang hari raya Idul Fitri. 

Selamatan ini dilakukan dalam lokasi Kyai Juru Mudi 

SELAMATAN KAUL / UJAR, ULANG TAHUN. 

Selamatan ini bisa dilakukan di bagian mana saja, pada hari kapan saja, sesuai dengan kehendak 
orang yang mempunyai ujar tersebut. 

Macam-macam sajian serta arti dari Selamatan Kaul / Ujar, ulang tahun adalah: 

• Nasi golong (dengan opor ayam) 
Yang mempunyai arti sebagaimana yang tersebut diatas. 

• Pisang raja 
Yang mempunyai arti sama pula dengan yang diatas 

• Nasi tumpeng 
Dengan lauk pauk, ingkung ayam, telur, gereh petek, kuluban dan tahu tempe. 

• Ada juga yang memakai kupat luar 
Kupat luar terbuat dari janur kuning, isinya dengan beras kuning dengan uang logam 
yang berjumlah 21. Yang mempunyai arti pembayaran utang (pengeluaran dari hajat). 

SELAMATAN PEMBUKAAN BULAN SURO 

Selamatan ini dilakukan pada tanggal 1 malam suro. Maksud dari selamatan ini adalah 
memohon kepada Kaki Suro / Nini Suro untuk memohon maaf tahun yang lalu dan mohon 
keselamatan rejeki untuk tahun yang akan datang. 

 



Macam-macam sajian serta arti dari selamatan bulan Suro ini ialah: 

A. Nasi Golong (dengan opor ayam) 
Yang mempunyai arti memberi hormat kepada para pepaden (pesarehan) yang keramat 
yang sedang dibersihkan. 

B. Pisang Raja 
Memperingati para leluhur yang sudah pulang ke Rachmatullah. 

C. Nasi Romo 
Ditaruh dalam takir yang berisi kuluban, ikan laut, tahu tempe, acar dan serundeng dan 
lain-lain. Mempunyai arti memperingati / menghormati para danyang. 

D. Bubur Suro 
Berwarna kuning dengan ikan serundeng, rajangan telur dan sambel goring. Mempunyai 
arti memperingati kepada Kaki Suro / Nini Suro. 

E. Jajan Pasar 
Mempunyai arti memperingati /menghormati Kaki Sambung Dalan dan Nini Sambung 
Dalan. 

SELAMATAN MENJELANG HUT KONGCO SAM POO TAY DJIEN 

Selamatan ini biasanya dilakukan 5 hari sebelum ulang tahun Kongco Sam Poo Tay Djien yang 
selalu dilakukan oleh Lotju dari Kelenteng Besar Tay Kak Sie. 

Macam-macam sajian serta arti dari Selamatan ini: 

A. Nasi Golong (dengan opor ayam) 
B. Pisang Raja 
C. Nasi Romo 

Yang kesemuanya itu mempunyai arti seperti yang sudah diterangkan diatas. 
Arti istilah: 
 Tunggoro : bumi dan langit 
 Sumoro Bumi : yang mengatur bumi 
 Kaki  : danyang laki-laki 
 Nini  : danyang perempuan 

D. Jajan Pasar 
Mempunyai arti memberitahu kepada Kaki Sambung Dalan dan Nini Sambung Dalan. 

E. Bubur merah dan putih 
Mempunyai arti mengetahui saudara empa lima pancer yaitu: Kakang Kawah, Adi Ari-
Ari, Bopo Adam, Ibu Kowo, Sukmo Pancer. Dengan tujuan : minta doa restu dan panjang 
umur serta selamatan keseluruhannya. 

Selamatan ini biasanya dilakukan di kamar Juru Mudi. 



KESENIAN PEDALANGAN (WAYANGAN) YANG DILAKUKAN DI KELENTENG SAM POO KONG 
GEDUNG BATU SEMARANG. 

Kesenian Pedalangan (wayangan) yang dilakukan di Kelenteng Gedung Batu Semarang biasanya 
bertalian dengan Selamatan kaul/ujar, ulang tahun. 

Macam-macam lakon yang disajikan terserah pada pihak yang punya kaul. Antara lain ceritera 
Mahabrata atau Ramayana dan lain-lain. Tentang segala sesuatu yang bertujuan baik. 

Lamanya permainan/pertunjukan biasanya semalam suntuk atau tergantung dari yang 
empunya kaul/ujar/janji. 


