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WWaanniittaa  SSuubbaaddrraa  AAbbiioossoo

AAbbssttrraacctt  

KKeerraammaa  ddeessaa  oorr  ppeeooppllee  ooff  DDeessaa  ((VViillllaaggee))  AAddaatt  ((PPaakkrraammaann))  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  BBaallii  hhaavvee  4444  ccuussttoomm  aanndd  

ssaaccrreedd  rriittuuaallss  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aalloonngg  aa  yyeeaarr,,  bbeessiiddeess  tthhee  vviillllaaggee  hhaass  uunniiqquuee  sseetttteelleemmeenntt  tthhaatt  wwaass  ddiiffffeerreennssiiaatteedd  

iinnttoo  tthhrreeee  bbaannjjaarr  ((aalliiggnnmmeenntt))  ii..ee..  BBaannjjaarr  KKaauuhh,,  BBaannjjaarr  TTeennggaahh,,  aanndd  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee..  PPeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  hhaavvee  tthhee  vveerryy  ssaammee  rriigghhtt  aanndd  aalllloowweedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  aallll  rriittuuaallss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  rroolleess,,  

wwhhiillee  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  aarree  jjuusstt  aalllloowweedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  oonnllyy  ffeeww  rriittuuaallss..  IInn  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  

TTeennggaahh  rriittuuaall,,  tthhee  bbiiggggeesstt  rriittuuaall  aalloonngg  tthhee  yyeeaarr,,  tthhee  ddiiffffeerreennccee  wwaass  vveerryy  oobbvviioouuss  ssoo  tthhaatt  aaffffeecctteedd  tthhee  uussee  ooff  tthhee  

ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  ooff  tthhee  vviillllaaggee  ddiissttiinnccttiivveellyy..  

IInnttrroodduuccttiioonn  

TThhee  vviillllaaggee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  iiss  llooccaatteedd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  8855  kkmm  eeaasstt  ssiiddee  ooff  DDeennppaassaarr  aanndd  

1177  kkmm  ffrroomm  AAmmllaappuurraa,,  tthhee  ccaappiittaall  ooff  KKaarraannggaasseemm  RReeggeennccyy..  TThhiiss  vviillllaaggee  iiss  wweellll  kknnoowwnn  aass  oonnee  ooff  tthhee  

ffaammoouuss  vviillllaaggeess  iinn  BBaallii  ssiinnccee  iitt  hhaass  aa  uunniiqquuee  sseettttlleemmeenntt  ppaatttteerrnn  tthhaatt  wwaass  ddiiffffeerreennssiiaatteedd  iinnttoo  tthhrreeee  

bbaannjjaarr  ii..ee..  BBaannjjaarr  KKaauuhh,,  BBaannjjaarr  TTeennggaahh,,  aanndd  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee,,  aanndd  iinnhhaabbiitteedd  bbyy  ppeeooppllee  tthhaatt  

bbeelliieevvee  iinn  pphhiilloossoopphhyy  ooff  tthhee  ccyyccllee  ooff  lliiffee..  TThhee  pphhyylloossoopphhyy  tthhaatt  bbaasseedd  oonn  tthhee  llaaww  ooff  ppuurriittyy  iiss  

mmaanniiffeesstteedd  iinnttoo  rriittuuaall  ppeerrffoorrmmaanncceess  tthhaatt  ccaann  bbee  ddiiffffeerreennssiiaatteedd  iinnttoo  ““tthhee  ddrraammaa  ooff  lliiffee  aanndd  ddeeaatthh””  aanndd  

““tthhee  ggrroowwiinngg  iinnttoo  ssoocciieettyy””  rriittuuaallss..  PPeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  hhaavvee  tthhee  vveerryy  ssaammee  

rriigghhtt  aanndd  aalllloowweedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  aallll  rriittuuaallss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  rroolleess,,  wwhhiillee  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  

KKaannggiinn//  PPaannddee  aarree  jjuusstt  aalllloowweedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  oonnllyy  ffeeww  rriittuuaallss..  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh,,  aa  tthhoorrnnyy  

ppaannddaannoouuss  lleeaavveess  bbaattttllee  aanndd  tthhee  bbiiggggeesstt  rriittuuaall  aalloonngg  tthhee  yyeeaarr  wwhhiicchh  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ggrroowwiinngg  iinnttoo  

ssoocciieettyy  rriittuuaallss,,  sshhoowwss  tthhee  ddiissttiinncctt  uussee  ooff  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  ooff  tthhee  vviillllaaggee..  

TThhiiss  ppaappeerr  iiss  wwrriitttteenn  bbaasseedd  oonn  ffiieelldd  oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  lliitteerraattuurree  rreevviieeww  oonn  tthhee  ssoo  ccaalllleedd  ccyyccllee  ooff  lliiffee  

pphhiilloossoopphhyy  ooff  TTeennggaannaann  ppeeooppllee..  TThhee  oobbsseerrvvaattiioonnss  wweerree  ddeessiiggnnaatteedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  uussee  ooff  ccoommmmuunnaall  

ssppaaccee,,  rreemmaarrkkaabbllyy  dduurriinngg  tthhee  bbiiggggeesstt  rriittuuaall  aalloonngg  tthhee  yyeeaarr  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  wwhhiicchh  uunniitteess  

ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  wwiitthh  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee..    

CCoommmmoonn  SSppaaccee  aanndd  CCoommmmuunnaall  SSppaaccee  

CCoommmmoonn  ssppaaccee  iinn  rreessiiddeennttiiaall  aarreeaa  iiss  ppeerrcceeiivveedd  aass  aa  sshhaarreedd  ssppaaccee  wwhhiicchh  iittss  uussee  lliimmiitteedd  ttoo  rreessiiddeennttss;;  

iinn  sshhoorrtt  ccaann  bbee  uunnddeerrssttoooodd  aass  eexxtteennssiioonn  ooff  lliivviinngg  ssppaaccee  jjuusstt  ffoorr  tthhee  rreessiiddeennttss  ((DDiillllmmaann  &&  DDiillllmmaann,,  

11998877))  iinn  SShhaabbaakk  ((22001122))..  IInn  ccoommpprreehheennddiinngg  aa  ccoommmmoonn  ssppaaccee  ooff  ttrraaddiittiioonnaall  rreessiiddeennttiiaall  aarreeaa,,  wwee  

sshhoouulldd  uunnddeerrssttaanndd  iittss  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  aass  wweellll  ssiinnccee  vviillllaaggee  hhaass  bbeeeenn  iiddeeaalliizzeedd  aass  ““ccrreesscciivvee””  

ccoommmmuunniittyy  ddeessiiggnn  ((LLaanngg,,  11998877)),,  aanndd  ttoo  sseeee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  bbootthh  ssppaacceess..  EEttyymmoollooggyy  tteerrmm  ooff  

ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  rreeggaarrddss  tthhee  ssppaaccee  aass  aa  ppllaaccee  tthhaatt  eennffoollddss  sshhaarreedd  aaccttiivviittiieess  ooff  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  wwiitthhiinn  

aa  rreeggiioonn  oorr  ccoommmmuunniittyy..  WWhhiillsstt,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  tteerrmm  ooff  ccoommmmuunnaall  lliivviinngg,,  ccoommmmuunnaall  iiss  uunnddeerrssttoooodd  

aass  sshhaarriinngg  wwaayy  ooff  lliiffee  aaccttiivviittiieess,,  wwhhiicchh  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  vvoolluunnttaarriillyy  wwiitthh  ccoonnvviiccttiioonn  

tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  bbee  bbeetttteerr  iiff  lliivviinngg  ttooggeetthheerr  tthhaann  iinnddiivviidduuaallllyy..  FFuurrtthheerrmmoorree  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  

ccoommmmuunniittyy,,  ggrroouupp  aattttaacchhmmeenntt  iiss  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  iinnddiivviidduuaall  iinntteerreesstt  ((SSiimmppssoonn,,  22000088))..  IInn  ccaassee  ooff  

DDeessaa  AAddaatt  ((PPaakkrraammaann))  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  BBaallii,,  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoommmmuunnaall  aaccttiivviittiieess  sshhoouulldd  

ppeerrffoorrmm  bbaasseedd  oonn  oobblliiggaattiioonn  ii..ee..  ccuussttoomm  aanndd  ssaaccrreedd  rriittuuaallss  aaccttiivviittiieess;;  aanndd  ddaaiillyy  aanndd  ttoouurriissmm  aaccttiivviittiieess  

aarree  ppeerrffoorrmmeedd  vvoolluunnttaarriillyy..  

DDiissttiinncctt  UUssee  ooff  CCoommmmuunnaall  SSppaaccee  aatt  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  

TTeennggaahh  RRiittuuaall  IInn  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  BBaallii  



DDiissttiinncctt  UUssee  ooff  CCoommmmuunnaall  SSppaaccee  aatt  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  RRiittuuaall  IInn  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  BBaallii  
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FFiigguurree  11..  LLaayyoouutt  ooff  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmoonn  ssppaaccee    

SSoouurrccee::  RRaammsseeyyeerr  ((22000099))  

CCoommmmuunnaall  ssppaaccee  ooff  bbuuiilltt  eennvviirroonnmmeenntt  hhaass  iinntteerrrreellaattiioonn  wwiitthh  aattttaacchheedd  ssoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn..  TThhee  ssyysstteemm  

ooff  bbuuiilltt  eennvviirroonnmmeenntt  mmaakkeess  ppoossssiibbllee  aattttaacchheedd  ssoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn  ddeevveellooppeedd  bbeetttteerr  tthhaann  aannyy  ootthheerr  

ssoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn  ((LLaanngg,,  11998877))..  BBuuiilltt  eennvviirroonnmmeenntt  hhoolldd  tthhee  rroollee  iinn  ddeevveellooppiinngg  eeiitthheerr  ffoorrmmaall  oorr  

iinnffoorrmmaall  ssoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn,,  bbeessiiddeess  hhaass  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  eennffoolldd  vvaarriioouuss  aaccttiivviittiieess,,  iinntteerraaccttiioonn  ppaatttteerrnnss,,  

pprriivvaaccyy,,  aanndd  pprrooxxeemmiicc  bbeehhaavviioouurr  wwhhiicchh  ccaann  ffiigguurree  oouutt  ppaatttteerrnn  aanndd  ddeessiiggnn  ooff  ssoocciiaall  iinntteerraaccttiioonn..  SSoocciiaall  

oorrggaanniizzaattiioonn  iinn  ttrraaddiittiioonnaall  ccoonntteexxtt  ccoommpprreehheennddeedd  aass  kkiinnsshhiipp  ssttrruuccttuurree  ooff  ccuullttuurree  oorr  ssoocciieettyy,,  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  eessttaabblliisshhiinngg  nneettwwoorrkk  ssyysstteemm  rreellaatteess  ttoo  aanncceessttoorr  aanndd  rreessiiddeennccee..  SSoo  tthhaatt  ssoocciiaall  

oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  vviillllaaggee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttrraaddiittiioonnaall  oorr  aaddaatt  ((ccuussttoomm))  

aanndd  ddiinnaass  ((ggoovveerrnnmmeenntt))  oorrggaanniizzaattiioonnss..  DDiinnaass  iiss  aa  ppaarrtt  ooff  ggoovveerrnnmmeennttaall  ssyysstteemm  wwhhiicchh  wwaass  ddeessiiggnneedd  

oouuttssiiddee––iinnwwaarrdd,,  wwhhiillsstt  ccuussttoomm  oorrggaanniizzaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  ttrraaddiittiioonnaall  ccaannnnoott  bbee  ttrreeaatteedd  iinn  aa  ssaammee  wwaayy  

ssiinnccee  iitt  ggrroowwss  ffrroomm  iinnssiiddee  ((GGoottttsscchhaallkk,,  11997755))  iinn  LLaanngg  ((11998877))..  SSoocciiaall  aaccttiivviittiieess  eennffoollddeedd  bbyy  tthhee  

oorrggaanniizzaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  ooccccuuppyyiinngg  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  rreessiiddeennttiiaall  ccoommmmoonn  ssppaaccee  ooff  tthhee  vviillllaaggee..  

CCoommmmuunnaall  SSppaaccee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  

TTrraaddiittiioonnaall  rreessiiddeennttiiaall  ccoommmmoonn  ssppaaccee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  eennffoollddeess  bbootthh  rriittuuaall  aanndd  nnoonn  rriittuuaall  

aaccttiivviittiieess..  RReeggaarrddiinngg  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  tthhee  ssppaaccee  mmoorree  ccoommmmuunnaall  ssiinnccee  tthhee  oobblliiggaatteedd  aaccttiivviittiieess  hhaavvee  

ffoorrcceedd  rreessiiddeennttss  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthheemm  bbyy  sshhaarriinngg,,  bbuutt  ffoorr  nnoonn  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  tthhee  ssppaaccee  mmoorree  ccoommmmoonn  

ssiinnccee  tthhee  aaccttiivviittiieess  eennffoollddeedd  wwoouulldd  bbee  bbeetttteerr  iiff  ppeerrffoorrmm  bbyy  sshhaarriinngg  iinn  sshhoorrtt  tthheerree  iiss  nnoo  oobblliiggaattiioonn  hhaass  

ttoo  ffuullffiillll,,  iinn  sshhoorrtt  uunnddeerrttaakkeenn  vvoolluunnttaarriillyy..  FFoorr  kkeerraammaa  ddeessaa  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  tthheeiirr  ccoommmmoonn  

ssppaaccee  wwoouulldd  bbee  mmoorree  ccoommmmuunnaall  iinn  rreeggaarrdd  wwiitthh  aaddaatt  ((ccuussttoomm))  aanndd  ssaaccrreedd  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess,,  bbuutt  ffoorr  

ddaaiillyy  aanndd  ttoouurriissmm  aaccttiivviittiieess  tthhee  ssppaaccee  wwoouulldd  bbee  mmoorree  aass  aa  ccoommmmoonn  ssppaaccee..  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFiigguurree  22..  LLeefftt  ––  RRiigghhtt::  BBaannjjaarr  KKaauuhh  ((WWeesstteerrnn  BBaannjjaarr)),,  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  ((MMiiddddllee  BBaannjjaarr)),,  

aanndd  BBaannjjaarr  KKaannggiinn  ((EEaasstteerrnn  BBaannjjaarr))//  BBaannjjaarr  PPaannddee    

SSoouurrccee::  AAuutthhoorr  



Wanita Subadra Abioso 

Seminar darkITB 2014 | 3 

 

DDeessaa  AAddaatt  ((PPaakkrraammaann))  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  BBaallii  hhaass  33  bbaannjjaarr  wwhhiicchh  iiss  ssppaattiiaallllyy  ddeeffiinneedd  ttoo  tthhee  

NNoorrtthh––SSoouutthh  ((KKaajjaa––KKeelloodd))  aaxxiiss  ooff  tthhee  sseettttlleemmeenntt..  TThhee  ffiirrsstt  BBaannjjaarr  iiss  ccaalllleedd  tthhee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  ((WWeesstteerrnn  

BBaannjjaarr)),,  tthhee  sseeccoonndd  iiss  tthhee  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  ((MMiiddddllee  BBaannjjaarr))  aanndd  tthhee  tthhiirrdd  iiss  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  

((EEaasstteerrnn  BBaannjjaarr))..  BBaannjjaarr  KKaauuhh  iiss  tthhee  oorriiggiinn  ddwweelllliinngg  ccoommppoouunndd  iinn  tthhee  vviillllaaggee  wwhheerree  ddeesscceennddaannttss  ooff  

tthhee  ffoouunnddiinngg  ffaatthheerr  aarree  rraaiissiinngg  uupp  tthheeiirr  ffaammiillyy..  WWhhiillsstt  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

aass  mmoorree  ddwweelllliinngg  aarreeaass  aarree  nneeeeddeedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  aanndd  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  wwaass  

bbuuiilltt  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ttoo  ddwweellll  iinn  tthhee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  TTeennggaahh..  TThhee  

nnoorrtthheerrnn  ppaarrtt  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  iiss  iinnhhaabbiitteedd  bbyy  TTeennggaannaann  ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  vviioollaatteedd  llooccaall  

ccuussttoomm  ssuucchh  aass  mmaarrrryyiinngg  ppeeooppllee  ffrroomm  oouuttssiiddee  TTeennggaannaann,,  rreebbeelllliioouuss  ttoo  llooccaall  rreegguullaattiioonn,,  ddeeffiiaanntt  ooff  

llooccaall  ccuussttoomm,,  aanndd  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  ffrroomm  ootthheerr  oorriiggiinnss..  TThhee  ssoouutthheerrnn  ppaarrtt  ooff  iitt  iiss  iinnhhaabbiitteedd  bbyy  sskkiilllleedd  

ppeeooppllee  ((ppaannddee))  ffrroomm  oouuttssiiddee  TTeennggaannaann  tthhaatt  iinnvviitteedd  ttoo  hheellpp  ddeevveellooppiinngg  tthhee  vviillllaaggee..  

AAccttiivviittiieess  iinn  CCoommmmuunnaall  SSppaaccee  ooff  TTeennggaannaann  

MMoosstt  ooff  aaccttiivviittiieess  iinn  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  rreellaattee  ttoo  ssoocciiaall  oorrggaanniizzaattiioonn  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  

vviillllaaggee  wwhhiicchh  iiss  ddiiffffeerreennttiiaatteedd  iinnttoo  aaddaatt  ((ccuussttoomm))  aanndd  ddiinnaass  ((ggoovveerrnnmmeenntt))  oorrggaanniizzaattiioonn..  DDiinnaass  

oorrggaanniizzaattiioonn  iiss  ssuubboorrddiinnaattee  ttoo  tthhee  cceennttrraall  ggoovveerrnnmmeennttaall  ssyysstteemm  aanndd  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoopp--ddoowwnn..  OOnn  tthhee  

ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  aaddaatt  oorrggaanniizzaattiioonn  hhaass  aa  lloonngg  ttrraaddiittiioonn  ooff  bbeeiinngg  oorrggaanniizzeedd  bboottttoomm--uupp  aanndd  iinnvvoollvviinngg  aallll  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  IInn  ccaassee  ooff  tthhee  vviillllaaggee  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann,,  ssoommee  ccoommmmuunnaall  

aaccttiivviittiieess  aarree  ppeerrffoorrmmeedd  bbaasseedd  oonn  oobblliiggaattiioonn,,  aanndd  ssoommee  ootthheerr  bbaasseedd  oonn  vvoolluunnttaarryy  aapppprrooaacchheess..  TThhee  

ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmoonn  ssppaaccee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  hhaass  bbeeeenn  ooccccuuppiieedd  bbyy  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  ccaann  bbee  

ddiiffffeerreennttiiaatteedd  aass  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aaddaatt  ((ccuussttoomm))  aanndd  ssaaccrreedd  rriittuuaallss,,  aanndd  nnoonn--rriittuuaall  

aaccttiivviittiieess  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ddaaiillyy  aanndd  ttoouurriissmm  aaccttiivviittiieess..  

RRiittuuaall  AAccttiivviittiieess  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AAss  mmeennttiioonneedd  eeaarrlliieerr  ppeeooppllee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  bbeelliieevvee  iinn  pphhiilloossoopphhyy  ooff  tthhee  ccyyccllee  ooff  lliiffee  iinn  

rreegguullaattiinngg  tthheeiirr  lliivveess..  TThhee  pphhyylloossoopphhyy  bbaasseedd  oonn  tthhee  llaaww  ooff  ppuurriittyy  tthhaatt  hhaass  44  ((ffoouurr))  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  

tthhaatt  aa  KKeerraammaa  ddeessaa  mmiigghhtt  bbee  aacckknnoowwlleeddggeedd  aass  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ssoocciieettyy  aanndd  mmiigghhtt  ppaarrttiicciippaattee  iinn  rriittuuaall  

ppeerrffoorrmmaanncceess..  11..  AA  KKeerraammaa  ddeessaa  mmuusstt  bbee  ooff  tthhee  rriigghhtt  lliinneeaaggee  aanndd  bbiirrtthh;;  22..  AA  KKeerraammaa  ddeessaa  mmuusstt  oobbeeyy  

tthhee  rruulleess  ooff  vviillllaaggee  eennddooggaammyy;;  33..  AA  KKeerraammaa  ddeessaa  mmuusstt  hhaavvee  aaccccoommpplliisshheedd  rriittuuaallss  ooff  ppuurriiffiiccaattiioonn  aatt  

bbiirrtthh  oorr  iinn  eeaarrllyy  cchhiillddhhoooodd;;  44..  AA  KKeerraammaa  ddeessaa  mmuusstt  hhaavvee  ccrroosssseedd  sseevveerraall  tthhrreesshhoollddss  ttoo  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  

 

GGRROOWWIINNGG  

IINNTTOO  

SSOOCCIIEETTYY  

 

TTHHEE  

DDRRAAMMAA  OOFF  

LLIIFFEE  AANNDD  

DDEEAATTHH   

FFiigguurree  33..  TThhee  CCyyccllee  ooff  LLiiffee    

SSoouurrccee::  RRaammsseeyyeerr  ((22000099))  

TTHHEE  LLAAWW  OOFF  PPUURRIITTYY  

 



DDiissttiinncctt  UUssee  ooff  CCoommmmuunnaall  SSppaaccee  aatt  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  RRiittuuaall  IInn  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  BBaallii  

44  ||  SSeemmiinnaarr  ddaarrkkIITTBB  22001144  

 

ooff  rriittuuaall  ccaappaabbiilliittyy  aanndd  ccoommppeetteennccee  wwiitthhiinn  iinniittiiaattiioonn  rriitteess  aanndd  pphhaasseess..  TThhee  pphhyylloossoopphhyy  tthhaatt  bbaasseedd  oonn  

tthhee  llaaww  ooff  ppuurriittyy  iiss  mmaanniiffeesstteedd  iinnttoo  rriittuuaall  aaccttiivviittiieess  oorr  ppeerrffoorrmmaanncceess  tthhaatt  ccoonnssiisstt  ooff  ccuussttoomm  aanndd  

ssaaccrreedd  rriittuuaallss..  TThhee  rriittuuaallss  ppeerrffoorrmmaanncceess  ccaann  bbee  ddiiffffeerreennssiiaatteedd  iinnttoo  tthhee  ddrraammaa  ooff  lliiffee  aanndd  ddeeaatthh  rriittuuaallss  

aanndd  ggrroowwiinngg  iinnttoo  ssoocciieettyy  rriittuuaallss..  TThheerree  aarree  aabboouutt  3311  rriittuuaallss  iinncclluuddeedd  wwiitthhiinn  tthhee  ddrraammaa  ooff  lliiffee  aanndd  

ddeeaatthh  rriittuuaallss,,  aanndd  1133  rriittuuaallss  iinncclluuddeedd  wwiitthhiinn  ggrroowwiinngg  iinnttoo  ssoocciieettyy  rriittuuaallss..  MMeekkaarree--kkaarree,,  aa  tthhoorrnnyy  

ppaannddaannoouuss  lleeaavveess  bbaattttllee,,  tthhee  bbiiggggeesstt  rriittuuaall  aalloonngg  tthhee  yyeeaarr  tthhaatt  iinncclluuddiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  ggrroowwiinngg  iinnttoo  

ssoocciieettyy  rriittuuaallss,,  sshhoowwss  tthhee  ddiissttiinncctt  uussee  ooff  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  ooff  tthhee  vviillllaaggee..  

PPeeooppllee  ooff  TTeennggaannaann  oorr  kkeerraammaa  ddeessaa  wweellll  kknnoowwnn  ooff  tthheeiirr  eeggaalliittaarriiaann  wwaayy  ooff  lliiffee  ooff  aanndd  hhaass  bbeeeenn  

ssuussttaaiinneedd  iinn  lliivvee  tthheeiirr  wwaayy  ooff  lliiffee..  PPeeooppllee  ffrroomm  tthhee  oouuttssiiddee  vviillllaaggee  aarree  wweellccoommeedd  aanndd  aaddmmiitttteedd  ttoo  ttaakkee  

ppaarrtt  iinn  tthhee  vviillllaaggee  aaccttiivviittiieess  aass  lloonngg  aass  nnoott  vviioollaattiinngg  tthhee  llooccaall  ccuussttoomm..  AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  aalloonngg  wwiitthh  

tthhee  llaayyoouutt  ooff  sseettttlleemmeenntt  ooff  tthhee  vviillllaaggee  tthhaatt  ddeevviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee  bbaannjjaarr,,  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  sseeppaarraattiioonn  aass  

wweellll  aass  iinn  rriittuuaall  ppeerrffoorrmmaanncceess  bbeettwweeeenn  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  wwiitthh  ppeeooppllee  ooff  

BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee..  PPeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  hhaavvee  tthhee  vveerryy  ssaammee  rriigghhtt  aanndd  

aalllloowweedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  aallll  ccuussttoomm  aanndd  ssaaccrreedd  rriittuuaallss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  rroolleess,,  wwhhiillee  ppeeooppllee  ooff  

BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  aarree  jjuusstt  aalllloowweedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  oonnllyy  ffeewweerr  rriittuuaallss..  IInn  MMeekkaarree--kkaarree  rriittuuaall  tthhee  

sseeppaarraattiioonn  iiss  vveerryy  oobbvviioouuss  ssoo  tthhaatt  aaffffeecctteedd  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  ddiissttiinnccttiivveellyy..  

MMeekkaarree--kkaarree  RRiittuuaall  

MMeekkaarree--kkaarree,,  aa  tthhoorrnnyy  ppaannddaannoouuss  lleeaavveess  bbaattttllee,,  iiss  tthhee  bbiiggggeesstt  rriittuuaall  aalloonngg  tthhee  yyeeaarr  aanndd  ppaarrttss  ooff  

RRiittuuaall  UUssaabbaa  KKeelliimmaa//  SSaammbbaahh  ((FFiifftthh  MMoonntthh  RRiittuuaall)),,  sseeee  bbeellooww  TTaabbllee  11..  SSppaaccee  OOccccuuppaattiioonnss  ooff  UUssaabbaa  

KKeelliimmaa  RRiittuuaallss..  MMeekkaarree--kkaarree  rriittuuaallss  ccoonnssiisstt  ooff  tthhrreeee  ppaarrttss  ii..ee..  SSyymmbboolliicc  MMeekkaarree--kkaarree,,  MMeekkaarr--kkaarree  

PPaatteemmuu  KKaajjaa,,  aanndd  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  ((PPeennggrraammee))..  

TTaabbllee  11..  SSppaaccee  OOccccuuppaattiioonnss  ooff  UUssaabbaa  KKeelliimmaa  ((FFiifftthh  MMoonntthh))  RRiittuuaallss..  

NNOO..  
RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKEELLIIMMAA//  SSAAMMBBAAHH  

((FFIIFFTTHH  MMOONNTTHH  RRIITTUUAALL))  
DDAATTEE  22001144  SSPPAACCEE  OOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  

11..  ““RRiittuuaall  MMaammiiuutt””  2233  MMeeii  
PPuurraa  DDeessaa;;  PPuurraa  YYeehh  SSaannttii;;  OOppeenn  

SSppaaccee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

22..  ““RRiittuuaall  UUssaabbaa  SSeemmbbaannggaann””  2255  MMeeii  
PPuurraa  PPuusseehh  SSeemmbbaannggaann;;  

OOppeenn  SSppaaccee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

33..  ““MMaattii  OOmmbboo  SSaanngghhyyaanngg””    
2299  MMeeii  

1122..0000  WWIITTAA  

1177..0000  WWIITTAA  

PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg;;  

OOppeenn  SSppaaccee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

44..  LLaasstt  ddaayy  ooff  ““MMaattii  OOmmbboo  SSaanngghhyyaanngg””  
0011  JJuunnee  

1188..0000  WWIITTAA  
PPuurraa  RRaajjaa  PPuurraannaa;;  

OOppeenn  SSppaaccee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

55..  ““PPeebbaannii””    0033  JJuunnee  
PPuurraa  KKaayyeehhaann  KKaajjaa;;  PPuurraa  BBaattuu  

KKeebbeenn;;  PPuurraa  TTeellaaggaa;;  OOppeenn  SSppaaccee  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  

66..  ““PPuurrnnaammaa  aattaauu  bbuullaann  ppeennuuhh””  0044  JJuunnee  OOppeenn  SSppaaccee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

77..  ““MMuullaann  SSaaaatt””  

0055  JJuunnee  

0099..0000  WWIITTAA  

1133..0000  WWIITTAA  

2244..0000  WWIITTAA  

PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg;;  OOppeenn  SSppaaccee  

BBaannjjaarr  KKaauuhh  

88..  ““MMuurraann  TTrruunnaa””  
OOnnccee  iinn  33  

yyeeaarrss  
OOppeenn  SSppaaccee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

99..  ““SSyymmbboolliicc  MMeekkaarree--kkaarree  ““  
1122  JJuunnee  

1166..0000  WWIITTAA  

1188..0000  WWIITTAA  

PPuurraa  PPeetteemmuu  KKeelloodd;;  PPuurraa  BBaannjjaarr;;  

OOppeenn  SSppaaccee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

1100..  ““MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  KKaajjaa””    
1133  JJuunnee  

0066..0000  WWIITTAA  

1166..0000  WWIITTAA  

PPuurraa  DDeessaa;;  KKuubbuu  LLaallaanngg;;  TTeeggaall  

GGiimmbbaall;;  NNaaggaa  SSuulluunngg;;  BBaallee  

PPaatteemmuu  kkaajjaa;;  OOppeenn  SSppaaccee  BBaannjjaarr  

KKaauuhh  
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NNOO..  
RRIITTUUAALL  UUSSAABBAA  KKEELLIIMMAA//  SSAAMMBBAAHH  

((FFIIFFTTHH  MMOONNTTHH  RRIITTUUAALL))  
DDAATTEE  22001144  SSPPAACCEE  OOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  

1111..  ““MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  ((PPeennggrraammee))””    

1144  JJuunnee  

1111..0000  WWIITTAA  

1166..0000  WWIITTAA  

2211..0000  WWIITTAA  

PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg;;  BBaallee  JJiinneenngg;;  

BBaallee  PPaatteemmuu  TTeennggaahh;;  BBaallee  

JJiinneenngg;;  BBaallee  PPaatteemmuu  KKeelloodd;;  

SSuubbaakk  DDaahhaa;;  OOppeenn  SSppaaccee  

BBaannjjaarr  KKaauuhh;;  

1122..  ““PPrraayyiinngg  iinn  PPuurraa  BBaannjjaarr””  
1155  JJuunnee  

0066..0000  WWIITTAA  

2211..0000  WWIITTAA  

PPuurraa  BBaannjjaarr;;  SSuubbaakk  DDaahhaa;;  

OOppeenn  SSppaaccee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

1133..  ““NNyyaajjaahh””    2244  
PPuurraa  BBaannjjaarr;;  SSuubbaakk  DDaahhaa;;  OOppeenn  

SSppaaccee  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

  1133  RRIITTUUAALLSS      

  

TThhee  ffiirrsstt  ppaarrtt  iiss  SSyymmbboolliicc  MMeekkaarree--kkaarree..  TThhiiss  ppaarrtt  bbeessiiddeess  ttoo  aaccccoommppiillsshh  aallll  pprreepprraattiioonnss  tthhee  rriittuuaall  iiss  

ssiiggnneedd  bbyy  ddaahhaa  aanndd  tteerruunnaa  sswwiinnggiinngg  oonn  aayyuunnaann  kkuunnaa  ((aanncciieenntt  sswwiinngg))  aatt  1188..0000  WWIITTAA,,  aanndd  eennddeedd  bbyy  

pprraayyiinngg  iinn  PPuurraa  BBaannjjaarr..  

TThhee  sseeccoonndd  ppaarrtt  iiss  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  KKaajjaa..  TThhiiss  ppaarrtt  tthhaatt  ccaarrrriieedd  oouutt  aatt  nnoooonn  oonn  ggrroouunndd  iinn  ffrroonntt  ooff  

BBaallee  PPaatteemmuu  KKaajjaa,,  iiss  dduueell  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ggrroouuppss  ooff  mmeenn  aarrmmeedd  bbyy  tthhoorrnnyy  ppaannddaannoouuss  lleeaavveess  aanndd  rraattttaann  

aarrmmoouurr,,  wwhhiillee  ddaahhaa  pprraayy  iinn  PPuurraa  DDeessaa  aatt  1166..0000  WWIITTAA..  AAtt  0066..0000  WWIITTAA  bbeeffoorree  tthhee  bbaattttllee  uunnddeerrttaakkeenn,,  

ddaahhaa  aanndd  tteerruunnaa  pprraayy  iinn  bbuukkiitt  KKuubbuullaallaanngg  ffoorr  DDaahhaa  WWaayyaahh,,  iinn  TTeeggaall  GGiimmbbaall  ffoorr  DDaahhaa  NNyyoommaann,,  aanndd  iinn  

NNaaggaa  SSuulluunngg  ffoorr  DDaahhaa  NNeennggaahh..  AAfftteerr  tthhee  bbaattttllee  ddaahhaa  aanndd  tteerruunnaa  hhaavviinngg  aa  rriittuuaall  mmeeeettiinngg,,  eennddeedd  bbyy  

ppaallmm  ffrruuiitt  ddiinnee  bbeeffoorree  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  vviillllaaggee..  

TThhee  ffiinnaall  ppaarrtt  iiss  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  ((PPeennggrraammee))..  TThhiiss  ppaarrtt  iiss  iinniissiiaatteedd  bbyy  ggaammeellaann  wwhhiicchh  iiss  

ppllaayyeedd  bbyy  wwaallkkiinngg  aarroouunndd  tthhee  vviillllaaggee,,  aalloonngg  wwiitthh  RReejjaanngg  aanndd  AAbbwwaanngg  ssaaccrreedd  ddaannccee..  MMeekkaarree--kkaarree  

PPaatteemmuu  TTeennggaahh  tthhaatt  bbeeggiinnss  aatt  1111..0000  WWIITTAA  iiss  dduueell  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ggrroouuppss  ooff  mmeenn  aarrmmeedd  bbyy  tthhoorrnnyy  

ppaannddaannoouuss  lleeaavveess  aanndd  rraattttaann  aarrmmoouurr  aass  wweellll,,  bbuutt  ccaarrrriieedd  oouutt  oonn  aa  ttiimmbbeerr  ssttaaggee  iinn  ffrroonntt  ooff  BBaallee  

PPaatteemmuu  TTeennggaahh..  AAllll  ppeeooppllee  ccaann  ppaarrttiicciippaattee  tthhee  bbaattttllee  iinncclluuddiinngg  ttoouurriissttss  aanndd  iinnvviitteedd  ppeeooppllee  ffrroomm  

nneeiigghhbboouurrhhoooodd..  TThhee  aaiimm  ooff  aattttrraaccttiioonn  iiss  mmoorree  ttoo  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  mmoovvee  aanndd  ddaannccee  rreeggaarrddlleessss  ooff  

wwiinn  oorr  lloossee..  TThhee  wwoouunndd  ccaauusseedd  bbyy  tthhoorrnnyy  ppaannddaannoouuss  lleeaavveess  wwiillll  bbee  ccuurreedd  bbyy  llooccaall  hheerrbb  mmeeddeecciinnee..  

TThhee  aattttrraaccttiioonn  iiss  cclloosseedd  bbyy  ssiinnggiinngg  kkiidduunngg,,  ssaaccrreedd  ddaannccee  RReejjaanngg  aanndd  KKeerriiss  aatt  1166..0000  WWIITTAA..  TThhee  

pprroocceessssiioonn  iiss  cclloosseedd  bbyy  RReejjaanngg  ddaannccee  aanndd  rriittuuaall  iinn  SSuubbaakk  DDaahhaa  aatt  2211..0000  WWIITTAA..  

MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  RRiittuuaall  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  ppeeooppllee  ooccccuuppyy  tthhee  ccoommmmuunnaall  

ssppaaccee  ooff  tthhee  vviillllaaggee  ii..ee..  ffrroomm  KKeelloodd  ((SSoouutthh))  ––  KKaajjaa  ((NNoorrtthh))::  PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg;;  BBaallee  PPaatteemmuu  TTeennggaahh;;  

BBaallee  PPaatteemmuu  KKeelloodd;;  SSuubbaakk  DDaahhaa;;  OOppeenn  SSppaaccee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh;;  aallll  BBaallee  JJiinneenngg  aass  ppaannddaannoouuss  lleeaavveess  

ssttoorraaggee..  IIlllluussttrraatteedd  iinn  FFiigguurree  44..  

MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  RRiittuuaall  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  ppeeooppllee  ooccccuuppyy  tthhee  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  ooff  

tthhee  vviillllaaggee,,  ii..ee..  ssttaarrtteedd  ffrroomm  OOppeenn  SSppaaccee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee;;  OOppeenn  SSppaaccee  ooff  KKaannggiinn  ––  KKaauuhh;;  

OOppeenn  SSppaaccee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  tthheenn  cciirrcclliinngg  ttwwiiccee  OOppeenn  SSppaaccee  ooff  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  aanndd  ooff  BBaannjjaarr  

KKaauuhh;;  eennddeedd  aatt  PPuurraa  BBaannjjaarr  ((PPuurraa  PPuusseehh  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee))..  IIlllluussttrraatteedd  iinn  

FFiigguurree  55..  

  

  

  



DDiissttiinncctt  UUssee  ooff  CCoommmmuunnaall  SSppaaccee  aatt  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  RRiittuuaall  IInn  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  BBaallii  

66  ||  SSeemmiinnaarr  ddaarrkkIITTBB  22001144  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDiissccuussssiioonn  

AAllmmoosstt  4444  ccuussttoomm  aanndd  ssaaccrreedd  rriittuuaall  ppeerrffoorrmmaanncceess  iinn  DDeessaa  AAddaatt  ((PPaakkrraammaann))  TTeennggaannaann  

PPeeggeerriinnggssiinnggaann  BBaallii  iinncclluuddee  aallll  ppeeooppllee  ooff  tthhee  tthhrreeee  bbaannjjaarr,,  KKaauuhh,,  TTeennggaahh,,  aanndd  KKaannggiinn//  PPaannddee  ttoo  

ppeerrffoorrmm  tthhee  rriittuuaallss..  BBuutt  aass  mmeennttiioonneedd  eeaarrlliieerr  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  hhaavvee  tthhee  

vveerryy  ssaammee  rriigghhtt  aanndd  aalllloowweedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  aallll  ccuussttoomm  aanndd  ssaaccrreedd  rriittuuaallss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  

rroolleess,,  wwhhiillee  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  aarree  jjuusstt  aalllloowweedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  oonnllyy  ffeewweerr  rriittuuaallss..  TThhiiss  

mmeeaannss  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  aarree  jjuusstt  aalllloowweedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  aallll  rriittuuaallss  uunnddeerrttaakkeenn  oouuttssiiddee  

PPuurraa  BBaallee  AAgguunngg,,  PPuurraa  PPuusseehh  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  TTeennggaahh  ppeeooppllee,,  aanndd  sseevveerraall  ppuurraa  iinn  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

aanndd  TTeennggaahh  ((nneeeeddss  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn))..  

TThhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  ppeeooppllee  iinn  ssoommee  rriittuuaallss  ooccccuurr  aatt  ppaarrttss  ttoo  bbee  eexxaacctt  aatt  tthhee  

ffiinnaall  ppaarrttss  ooff  iinn  lliinnee  rriittuuaallss,,  wwhhiicchh  hhaavvee  mmoorree  ssoocciiaall  tthhaann  ssaaccrreedd  sseennsseess,,  ii..ee..  ffoooodd  ddiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  

ssoommee  rriittuuaallss  ooff  GGrroowwiinngg  iinnttoo  RRiittuuaallss  ssuucchh  aass  MMeekkaarree--kkaarree..  IInn  MMeekkaarree--kkaarree  rriittuuaall  ppaarrttiiccuullaarrllyy,,  ppeeooppllee  

ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  bbeessiiddeess  ppaarrttiicciippaattee  tthhee  tthhoorrnnyy  ppaannddaannoouuss  lleeaavveess  bbaattttllee,,  tthheeyy  hhaavvee  tthheeiirr  oowwnn  

sseerriieess  ooff  rriittuuaall  aanndd  ssppaaccee  ooccccuuppaattiioonnss  ccoonnsseeqquueennttllyy  aass  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  OOppeenn  SSppaaccee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  

iiss  tthhee  mmoosstt  sshhaarreedd  ssppaaccee  ooff  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  iinn  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  rriittuuaall,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  

BBaallee  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  aanndd  BBaallee  PPaatteemmuu  KKeelloodd  tthhaatt  iiss  uusseedd  iinn  llaasstt  ddaayy  ooff  rriittuuaallss  oorr  MMeekkaarree--kkaarree  

PPaatteemmuu  TTeennggaahh..  IInn  oonnee  hhaanndd  tthhee  ooppeenn  ssppaaccee  iiss  rreeggaarrddeedd  aass  ssttaattiicc  ssppaaccee  aanndd  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  iiss  

rreeggaarrddeedd  aass  ddyynnaammiicc  ssppaaccee..  

FFiigguurree  44..  AAbboovvee  ––  CCoommmmuunnaall  ssppaaccee  ooccccuuppaattiioonn  aatt  MMeekkaarree--kkaarree  RRiittuuaall  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  

ppeeooppllee;;  BBeellooww  ––  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  RRiittuuaall    

SSoouurrccee::  AAuutthhoorr  
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FFiigguurree  55..  AAbboovvee  ––  CCoommmmuunnaall  ssppaaccee  ooccccuuppaattiioonn  aatt  MMeekkaarree--kkaarree  RRiittuuaall  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  ppeeooppllee;;  BBeellooww  ––  

PPeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn  ((EEaasstteerrnn  BBaannjjaarr))//  BBaannjjaarr  PPaannddee  TTeennggaannaann  aaccccrroossss  OOppeenn  SSppaaccee  iinn  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  

BBaannjjaarr  TTeennggaahh  aanndd  eennddeedd  aatt  PPuurraa  BBaannjjaarr  ((PPuurraa  PPuusseehh  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  PPaannddee))..  

SSoouurrccee::  AAuutthhoorr  

DDiissccuussssiioonn  ((CCoonnttiinnuueedd))  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  pprroommiinneenntt  ppeerrssoonn  PPeemmaannggkkuu  AAddaatt  ooff  TTeennggaannaann,,  tthhee  llaattee  II  WWaayyaann  MMaannggkkuu  WWiiddyyaa,,  

aalltthhoouugghh  ppeeooppllee  oorr  kkeerraammaa  ddeessaa  ooff  TTeennggaannaann  ddoo  nnoott  ffoollllooww  ssoocciiaall  ssttrraattiiffiiccaattiioonn  aass  tthhee  rreesstt  ooff  BBaallii  

AAppaannaaggaa  oorr  MMaajjaappaahhiitt  ddoo  aanndd  wweellll  kknnoowwnn  ooff  tthheeiirr  eeggaalliittaarriiaann  wwaayy  ooff  lliiffee,,  oonn  tthhee  ccoonnttrraarryy  ppeeooppllee  ooff  

TTeennggaannaann  ccaannnnoott  rreemmoovvee  oorr  oovveerrccoommee  tthhee  rriittuuaall  sseeppaarraattiioonn  pprroobblleemm  dduuee  ttoo  tthheeiirr  bbeelliieeff..  IInn  ffaacctt,,  iinn  

iinnddiivviidduuaall  wwaayy  mmaannyy  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  ddoo  nnoott  mmeennttiioonn  aatt  aallll  tthhee  ssttiiggmmaa  ooff  

ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  iinn  mmaannyy  sseennsseess..  

TThhee  llaattee  II  WWaayyaann  MMaannggkkuu  WWiiddyyaa  wwaass  vveerryy  ggeenneerroouuss  iiff  iitt  ccoommeess  uupp  ttoo  ttrraannssffeerr  ooff  kknnoowwlleeddggee  aanndd  

sskkiillllss..  KKoommaanngg  JJoonnii  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  iiss  iinn  ffuullll  ooff  rreessppeecctt  aanndd  ggrraattiittuuddee  wwhhiillee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  

hhee  ccoouulldd  ddeevveelloopp  hhiiss  ccrraaffttssmmaannsshhiipp  aanndd  hhiiss  lliiffee  iinn  ddeebbtt  ttoo  tthhee  llaattee..  WWhhiillsstt,,  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  

PPaannddee  aarree  aallssoo  iinn  ggrraattiittuuddee  ttoo  tthhee  ssiixxtthh  oonnee  ssiiddeedd  KKeelliiaann  AAddaatt  BBaappaakk  WWaayyaann  SSuuddaarrssaannaa  ssiinnccee  iinn  tthhee  

llaasstt  MMaakkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  iinn  JJuunnee  22001144,,  hhee  ggeenneerroouussllyy  hheellppeedd  ttoo  ppllaayy  ppeerrccuussssiioonn  aatt  tthhee  

pprroocceessssiioonn  ooff  ppeeooppllee  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  rriittuuaall  tthhaatt  wwaass  eennddeedd  iinn  PPuurraa  BBaannjjaarr  ((PPuurraa  PPuusseehh  ooff  

BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  ppeeooppllee)),,  bbeeffoorree  hhee  hhaadd  ttoo  aaccccoommpplliisshh  hhiiss  dduuttyy  aatt  BBaallee  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  aass  

KKeelliiaann  AAddaatt  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  ppeeooppllee..  
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CCoonncclluussiioonnss  

TThhee  uunniiqquuee  llaayyoouutt  ooff  tthhee  vviillllaaggee  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  BBaallii  wwhhiicchh  hhaass  iinntteerrrreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  

ooppeenn  ssppaacceess  ccaann  eeaassee  tthhee  uunniittyy  ooff  bbootthh  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  wwiitthh  ppeeooppllee  ooff  

BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee,,  iinn  ssoommee  rriittuuaallss..  AAlltthhoouugghh  iinnssttiittuuttiioonnaallllyy  tthhee  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  

TTeennggaahh  ooff  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  ccaannnnoott  oovveerrccoommee  tthhee  sseeppaarraattiioonn  rriittuuaall  pprroobblleemmss  dduuee  ttoo  tthheeiirr  

bbeelliieeff,,  bbuutt  iinnddiivviidduuaallllyy  tthheeyy  ccaann  aavvooiidd  tthhee  ssttiiggmmaa  ooff  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee  bbyy  lleenndd  aa  hhaanndd  

ttoo  eeaacchh  ootthheerr..  OOnn  ttoopp  ooff  tthhaatt  tthhee  llaayyoouutt  ooff  tthhee  vviillllaaggee  hhaass  bbeeeenn  mmaakkiinngg  iinntteerrcchhaannggee  bbeettwweeeenn  ppeerrssoonnss  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  rriittuuaallss  mmuucchh  mmoorree  eeaassiieerr..  

MMoosstt  ooff  ccuussttoomm  aanndd  ssaaccrreedd  rriittuuaallss  hhaavvee  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  TTeennggaannaann  PPeeggeerriinnggssiinnggaann  BBaallii  aarree  iinn  lliinnee,,  

wwhhiicchh  aarree  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh  sseeqquueennttiiaallllyy..  IInn  ffeeww  rriittuuaallss  tthhee  

ppeerrffoorrmmaanncceess  aarree  ppaarrttiicciippaatteedd  bbyy  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee,,  mmoossttllyy  tthhee  ffiinnaall  ppaarrttss  ooff  rriittuuaallss  

tthhaatt  hhaavvee  mmoorree  ssoocciiaall  sseennsseess  ssuucchh  aass  ffoooodd  ddiissttrriibbuuttiioonnss..  AAllmmoosstt  aaccttiivviittiieess  ooccccuuppiieedd  cceerrttaaiinn  aanndd  ssiimmiillaarr  

ccoommmmuunnaall  ssppaacceess  ffoorr  bbootthh  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh,,  aanndd  BBaannjjaarr  KKaannggiinn//  PPaannddee..  

OOnnllyy  iinn  MMeekkaarree--kkaarree  PPaatteemmuu  TTeennggaahh  rriittuuaall,,  ppeeooppllee  ooff  BBaannjjaarr  KKaauuhh  aanndd  BBaannjjaarr  TTeennggaahh,,  aanndd  BBaannjjaarr  

KKaannggiinn//  PPaannddee  hhaavvee  rreessppeeccttiivvee  rriittuuaall  pprroocceessssiioonnss,,  wwiitthh  rreessppeeccttiivvee  ccoommmmuunnaall  ssppaaccee  ooccccuuppaattiioonnss,,  aanndd  

wwiitthh  ssoommee  sshhaarreedd  ssppaacceess..  
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