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PENGESAHAN PENELITIAN 

 

Penelitian yang berjudul “KEPERCAYAAN DAN 

PERLAKUAN MASYARAKAT BANJAR TERHADAP 

JIMAT-JIMAT PENOLAK PENYAKIT”, telah dilaksanakan 

dengan sebenarnya, oleh  Drs. Arni,  M.Fil.I. 

Oleh karena itu, laporan hasil penelitiannya dapat diterima dan 

dinyatakan sah. 

 

Banjarmasin, 30 November 2015 

Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

(LP2M), 

Ttd. 

 

Drs. H. Ridhahani Fizi, M.Pd. 

NIP. 19551030 198303 1 002 
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SAMBUTAN 

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

MASYARAKAT (LP2M) IAIN ANTASARI 

BANJARMASIN 

 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan 

karunia-Nya kepada kita semua. Kami menyambut gembira  dan 

rasa bangga atas dipublikasikannya hasil penelitian saudara  Drs. 

Arni, M. Fil.I. yang berjudul: KEPERCAYAAN DAN 

PERLAKUAN MASYARAKAT BANJAR TERHADAP 

JIMAT-JIMAT PENOLAK PENYAKIT. 

Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan dana 

yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin tahun 

2015.  

Sesuai dengan fungsinya, Pusat Penelitian dan Penerbitan 

IAIN Antasari terus berupaya melakukan pengkajian dan 

pengembangan melalui serangkaian riset terhadap masalah-

masalah sosial budaya dan keberagamaan masyarakat, guna 

menentukan konsep-konsep dan teori-teori aplikatif untuk 

pengembangan masyarakat dan keberagamaan seiring  dengan 

perubahan sosial yang begitu cepat. 

Hasil penelitian ini tentunya dapat lebih memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademika IAIN 

Antasari sebagaimana visi IAIN Antasari untuk menjadi pusat 

pengembangan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner yang unggul 

dan berkarakter.  

Kami berharap agar kiranya temuan dan rekomendasi 

penelitian ini dapat diketahui  oleh barbagai pihak yang relevan, 

agar karya ilmiah ini dapat  berfungsi secara efektif. Semoga 



 iv 

dapat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan 

Selatan, tetapi juga bangsa Indonesia. 

 

Banjarmasin, 30 November 2015 

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LP2M), 

Ttd. 

 

Drs. H. Ridhahani Fizi, M.Pd. 

NIP. 19551030 198303 1 002 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan bagian penting dari eksplorasi 

pengembangan khazanah lokal yang berhubungan dengan 

kepercayaan dan perlakuan sebagian masyarakat Banjar  

terhadap  jimat-jimat atau benda bertuah yang dipergunakan 

untuk proses penyembuhan suatu penyakit non medis. 

Jimat atau benda bertuah tersebut beraneka ragam berupa: 

Kain sarigading, kalimbutuhan, samban kuwari, caping, gelang 

buyu dan sawan, cincin dan gelang barajah, picis, sisik 

tenggiling, baju dan saputangan barajah dll. 

Adapun yang melatarbelakangi sebagian masyarakat 

Banjar menggunakan atau memakai jimat tersebut sebagai 

sarana terapi adalah karena ada hubungan kekerabatan dengan 

orang gaib. Yakni ada keluarga dekat yang memiliki saudara 

kembar waktu lahir, namun satu yang menghilang atau gaib. 

Selain itu juga disebabkan mereka merasa memiliki hubungan 

silsilah dengan raja-raja pada zaman dulu. Alasan lain mereka 

penggunakan  jimat tersebut karena memiliki hubungan 

kekerabatan dengan buaya jelmaan. Keadaan ini yang 

mengharuskan mereka untuk memakai jimat berupa benda 

bertuah. 

Kepercayaan dan perlakuan sebagian masyarakat Banjar 

terhadap jimat adalah bahwa jimat dipercaya dapat digunakan 

sebagai sarana pengobatan terhadap penyakit yang tidak dapat 

diatasi secara medis. Jimat tersebut dipakai pada kepala, leher, 

bahu, lengan, jari,  diikat dipinggang maupun dipakai 

sebagaimana baju, celana dan sarung. Sebagian jimat sebelum 

digunakan sebagai terapi,  biasanya diukup/dirabun di atas  
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kemenyan yang dibakar, terkadang dilengkapi dengan kembang 

melati atau kenanga. 

Tradisi terapi magis ini merupakan pencetusan sikap hidup 

yang serba  magis mistis, serta fanatisme yang kuat terhadap 

naluri leluhur. Dan pengobatan melalui jimat atau benda bertuah 

ini, merupakan budaya primitif yang sering dikenal dengan 

istilah, mana, dinamisme, animisme, fetisme dan totemisme.   

Kata Kunci: Kepercayaan, Jimat, terapi dan masyarakat Banjar 
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KATA PENGANTAR 

 بسن هللا الرحمن الرحين

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين وعلى اله 

 وصحبه اجمعين.

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah 

swt. atas berkat hidayah dan inayah serta taufik-Nya, sehingga 

penelitian yang berjudul  KEPERCAYAAN DAN 

PERLAKUAN MASYARAKAT BANJAR TERHADAP 

JIMAT-JIMAT PENOLAK PENYAKIT ini dapat saya 

selesaikan tepat waktu sebagaimana yang ditentukan.  

Shalawat dan salam disampaikan keharibaan nabi besar  

Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau 

yang setia hingga akhir zaman. 

Penelitian ini memberikan informasi tentang gambaran 

berbagai kepercayaan serta perlakuan orang Banjar dalam 

mengatasi suatu penyakit, dengan cara mengunakan jimat-jimat 

sebagai pengobatan magis. 

Dalam penelitian ini saya  banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan  ini saya 

menyampaikan ucapan terima kasih  yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh.  Fauzi Aseri, M.A.  selaku Rektor 

IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan 

persetujuan atas penelitian ini. 

2. Bapak Drs. H. Ridhahani Fizi, M. Pd.  selaku Kepala 

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
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(LP2M)  IAIN Antasari dan seluruh staf yang telah 

memberikan kemudahan dalam penelitian ini. 

3. Narasumber yang banyak memberikan masukan yang 

berharga dalam penelitan  ini. 

Walaupun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin 

dalam menghasilkan sebuah penelitian yang baik, namun 

tentunya tidak terlepas dari adanya kekurangan dan kelemahan. 

Untuk ini berbagai saran konstruktif sangat diharapkan  

Akhirnya semoga Allah swt. memberikan balasan yang 

terbaik kepada peneliti dan kepada semua pihak yang ikut andil 

dalam penelitian ini, dan semoga hasil penelitian ini ada 

manfaatnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya bidang budaya,  di masa yang akan datang. 

 

Banjarmasin, 30 November  2015 

Peneliti, 

Ttd. 

Drs. Arni, M. Fil.I. 
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