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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya kebudayaan yang

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan baik secara individu maupun sosial. Pada

hakekatnya manusia adalah makhluk berbudaya yang hidup dan berkembang dalam

budaya yang dianutnya dan akan terus mewariskan budaya tersebut. Sehingga

kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Secara

lebih singkat dan lebih luas, kebudayaan merupakan hasil karya dan cipta karsa

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar mampu bertahan dalam

lingkungan sosial atau lingkungan alam dimana ia hidup. Kebudayaan berupa nilai-

nilai, kepercayaan, ilmu pengetahuan, kesenian, hukum, moral, teknologi, adat

istiadat dan segala kemampuan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota

masyarakat.1

Setiap pribadi atau kelompok masyarakat memiliki cara tersendiri dan unik

dalam mengekspresikan budayanya tetapi apa yang mereka gunakan atau ubah

bersifat kemasyarakatan. Kebudayaan adalah warisan sosial yang mereka terima dan

teruskan  ataupun yang semata-mata bersifat pribadi, sehingga kehidupan sosial selalu

bersifat budaya.2 Setiap masyarakat pasti mempunyai kebudayaan yang masih

dipertahankan sampai saat ini. Suatu kebudayaan tidak akan bertahan apabila

1 Samuel Patty, Diktat Agama dan Budaya, (Salatiga: Fakultas Teologi-UKSW, 2000), 95
2 Richard Niebuhr, Kristus dan Kebudayaan, (Jakarta: Petra Jaya, 1949), 37
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kebudayaan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan anggota masyarakatnya.

Apabila kebudayaan dapat memenuhi kebutuhan anggota masyarakatnya, maka

kebudayaan itu berfungsi dan akan selalu diperlukan dalam kehidupan

masyarakatnya.3 Salah satu unsur budaya yang masih terus dipertahankan oleh

masyarakat adalah sistem kepercayaan atau keagamaan.

Pulau Sabu adalah  salah satu pulau yang berada di kabupaten Kupang NTT.

Dari kabupaten Kupang tempat tersebut dapat dijangkau dengan kapal laut selama 12

jam. Pulau Sabu dalam latar belakang sejarahnya dulunya disebut dengan nama Sawu

atau Savu selanjutnya dalam perkembangan orang-orang Sabu menyebutnya

RAIHAWU atau Tanah Sabu. Pulau Sabu atau Rai Hawu merupakan pulau terpencil

dengan luas 460,78 km persegi, berpenduduk sekitar 30.000, dan sekarang telah

menjadi dimekarkan menjadi kabupaten. 4

Masyarakat Sabu sangat menghormati dan menghargai budaya yang mereka anut

dan terus dipertahankan warisan budaya tersebut hingga saat ini, di mana budaya

yang dianut tersebut sangat berpengaruh kehidupan sosial mereka. Orang Sabu

semenjak zaman nenek moyang (bahkan sebelum agama barat di bawa masuk oleh

bangsa penjajah Belanda dan Portugis) telah memiliki dan menganut sebuah sistem

kepercayaan atau agama suku yang mereka sebut dengan Jingitiu. Jingitiu merupakan

agama suku orang Sabu, yang dibangun atas konsep dasar akan adanya Zat Ilahi

yang disapa sebagai Deo Ama (Allah Bapa) Asal dari segala sesuatu atau Deo Woro,

Deo Pennji (Tuhan Pencipta Semesta Alam); suatu oknum Ilahi Yang Maha Tinggi,

3 Ibid., 36
4 Robert Riwu Kaho, Orang Sabu dan budayanya, (Yogyakata: Jogja Global Media, 2005),

82
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yang menjadi asal pangkal dari alam semesta dan segala sesuatu yang ada di

dalamnya.5

Keyakinan bahwa Deo Ama mempunyai kuasa yang besar dan tak terbatas bagi

kehidupan manusia menyebabkan masyarakat Sabu harus menjalankan berbagai ritual

yang diamanatkan oleh Deo Ama dengan tujuan untuk memperoleh kemakmuran dan

menolak bencana. Ritual-ritual tersebut, di antaranya:

1. Puro Hogo atau ritual musim kemarau yang dilakukan pada bulan purnama

yaitu mengambil nira dan memasak gula

2. Baga Rae atau ritual menutup kembali tungku sebagai tanda pekerjaan

memasak gula telah berakhir

3. Djalli Ma atau ritul menyambut musim hujan

4. Hanga Dimu atau kegiatan mengambil hasil panen

5. Daba atau kegiatan panen jagung

6. Banga Liwu atau kegiatan mendinginkan kapas, kelapa, pinang, kandang

domba, kerbau, babi

7. Hole atau mengantar persembahan hasil panen

8. Hapo atau ritual syukuran kelahiran seorang anak

9. Made atau ritual kematian. 6

Ritual-ritual tersebut yang dilakukan oleh orang Sabu dan komunitasnya

sepanjang tahun siklus kehidupan mereka, yang dianggap sebagai ibadah agama dan

kegiatan adat.

5 Ibid., 90
6 Robert Riwu Kaho, Orang Sabu dan budayanya, (Sabu: Paniti Sidang Majelis Sinode GMIT

xxv, 2000), 83
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Walaupun demikian, pada kenyataannya Gereja dalam hal ini kekristenan

mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk masuk ke dalam kehidupan orang

Sabu. Hal ini dibuktikan dengan populasi masyarakat Sabu yang telah menjadi

Kristen pada saat ini jumlahnya telah mencapai 80%. Akan tetapi, pada umumnya

budaya atau pengaruh agama Jingitiu (nilai-nilai yang diwariskan) masih

mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa,

kebudayaan masih sangat kuat dipengang teguh oleh orang Sabu. Salah satu upacara

adat yang termasuk dalam kelender orang Sabu dan masih dijalankan sampai saat ini

adalah Hole.

Hole merupakan istilah atau sebutan yang dipakai oleh orang Sabu dalam ritual

pengantaran panen pada bulan Banga Liwu (bulan purnama) hari ke 5- sampai ke-8

setelah purnama, yaitu antara pertengahan April sampai pertengahan Mei, yang

dianggap baik dan membawa keuntungan, kegembiraan serta kesejahteraan.7 Intinya

adalah pengantaran hasil panen penduduk dibawa menuju ke Raijua yang dianggap

sebagai tempat asal tanah untuk membentuk pulau Sabu.

Upacara adat ini hole dipimpin oleh seorang ketua/pemimpin adat yang disapa

”mone Ama”. Hole dilakukan dengan tujuan agar mereka terhindar dari bencana,

serta tanaman dan ternak mereka dapat berkembang biak dan mereka dapat

memperoleh kemakmuran. Semua orang yang ada di pulau Sabu ikut ambil bagian

dalam pelaksanaan upacara adat tersebut, baik itu orang tua maupun anak-anak,

perempuan maupun laki-laki. Upacara adat ini dilaksanakan sebagai persembahan

kepada ”Deo Ama” sapaan orang sabu terhadap ”tuhan pencipta” alam semesta yang

7 Biro Humas Setda Propinsi NTT, Hole Ritual Budaya Masyarakat Sabu (Kupang 2004), 29
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sakral, suci, kudus serta berkuasa. Hal ini mereka lakukan juga sebagai wujud syukur

dan bakti mereka terhadap leluhur. Persembahan yang mereka lakukan adalah

memasukan sebagian dari hasil panen mereka, bahkan juga beberapa ternak seperti

babi/anjing/ayam ke dalam perahu hole lalu dihanyutkan ke laut.

Dalam tradisi gereja juga mengenal adanya persembahan. Pemberian

persembahan adalah suatu kegiatan yang dipahami sebagai ungkapan syukur jemaat

sebagai anggota gereja juga merupakan suatu bentuk ibadah kepada Tuhan.8 Istilah

umum bagi persembahan adalah Minkha yang memiliki arti hadiah atau pemberian.

Maksud dari pemberian atau hadiah ini dipakai pada masa Israel kuno, baik bagi

bangsa yang berada di luar maupun di dalam Israel, pada saat memenangkan perang

atas bangsa lain, bangsa tersebut akan memberikan hasil rampasan dan harta untuk di

persembahkan kepada dewa dewi di kuil.9 Dengan pemberian tersebut mereka akan

merasa diberkati dan dilindungi serta dijauhkan dari kesusahan. Selain itu, hasil

peperangan dipakai juga dari hasil pertanian sebagai pemberian, dengan tujuan agar

tanah dan lahan mereka selalu diberikan kesuburan dan kemakmuran. Dengan

perkembangan persembahan pada masa Israel, dipakai sebagai pengucapan syukur

atas masa panen dan penghapusan dosa. 10

Persembahan dalam kehidupan orang Israel bisa dikatakan sebagai kewajiban

yang tidak boleh dilanggar, oleh karena tercantum dalam hukum-hukum Taurat,

sehingga bagi umat yang tidak melakukan persembahan dianggap sebagai orang yang

8 A. M. Tambunan, Persembahan Persepuluhan (Jakarta: BPK, 1952), 16
9 Th. C. Vrizen, Agama Israel Kuno, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 88

10 Ibid. 18
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melanggar hukum taurat dan berdosa. Seiring dengan perkembangan waktu, makna

dan arti persembahan pun mengalami perkembangan. Pada masa Perjanjian Baru,

ajaran Yesus tentang persembahan adalah pemberian dengan tulus iklas tanpa adanya

faktor kewajiban, paksaam ataupun balasan tanda terima kasih. Semua harta benda

kepunyaan manusia adalah pemberian dari Tuhan, sehingga ada timbal balik

pemberian walaupun sedikit sebagai wujud ungkapan syukur.11 Nilai -nilai pemberian

inilah yang terdapat di dalam ritual hole di Sabu.

Hole yang merupakan ritual agama asli Sabu, begitu melekat dalam kehidupan

kekristenan Jemaat GMIT Ebenheazer-Lederabba karena sebagian besar jemaat

masih ikut mempraktikan ritual tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sadar ataupun

tidak sadar kebudayaan dalam ritual-ritual masyarakat Sabu masih terus dijalankan

sampai saat ini. Ritual-ritual tersebut bukan saja ditemukan pada kalangan

masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, melainkan juga dapat ditemukan pada

berbagai kelas masyarakat, tingkat pendidikan, bahkan dalam kehidupan warga gereja

yang ada di lingkungan kebudayaan masyarakat di pulau Sabu.

Hal ini menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk meneliti, mengetahui dan

menulis tentang kebudayaan masyarakat Sabu khususnya tradisi hole yang masih

terus dilakukan hingga saat ini khususnya bagi jemaat GMIT Ebenheazer-Lederabba.

11 Ibid., 88-89
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Berdasarkan latar belakang di atas maka karya ini penulis beri  judul :

HOLE

(“SUATU TINJAUAN SOSIO-ANTRPOLOGI TERHADAP MAKNA HOLE

DALAM KEKRISTENAN  JEMAAT GMIT EBENHEAZER-LEDERABBA

SABU MESARA”)

B. RUMUSAN MASALAH:

1. Apa makna hole dalam budaya Sabu?

2. Mengapa budaya hole masih dilaksanakan oleh warga jemaat di gereja GMIT

Ebenheazer-Lederabba Mesara?

C. TUJUAN PENELITIAN:

1. Mendiskripsikan makna hole dalam budaya Sabu

2. Mendiskripsikan alasan budaya hole masih  dilaksanakan oleh jemaat di

gereja GMIT Ebenheazer-Lederabba Mesara

D. MANFAAT PENELITIAN:

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, manfaat yang

hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, penelitian yang

penulis angkat ini akan sangat berhubungan dengan mata kuliah Agama dan

Kebudayaan untuk mengkaji lebih jauh tentang tradisi-tradisi yang ada dalam

agama suku.
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2. Secara khusus bagi gereja, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan agar

gereja GMIT Ebenheazer-Lederabba Mesara dalam hal kontekstualisasi antara

budaya dan kekristenan dalam upaya terpeliharanya tradisi dan juga

pengembangan iman kristen jemaat serta masyarakat di Sabu melalui

pendekatan budaya, tentang persembahan dalam tradisi hole, khususnya bagi

Klasis Sabu barat–Raijua.

3. Dengan hasil penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi masyarakat

setempat, untuk semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang

kebudayaan (tradisi) dan adat-istiadat setempat sehingga kebudayaan dapat

terus terjaga dan dilestarikan.

4. Secara pribadi akan menjadi masukan dan bekal bagi penulis yang kemudian

orientasi pekerjaan akan berhadapan dengan jemaat yang hidup

mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai jati diri.

E. METODE PENELITIAN:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan

menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau

kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekwensi atau penyebaran suatu

gejala dan gejala lain dalam masyarakat12

12 Koentjaraningrat, Metode-metode penelitian Masyaraakat, (Jakarta: PT Gramedia,1977), 42
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Dengan jenis penelitian ini penulis berusaha untuk menemukan fakta yang ada

pada data, apa makna, serta alasan mengapa tradisi hole masih dipraktekan

oleh jemaat GMIT Ebenheazer-Lederabba Mesara. Kemudian data yang ada

dianalisis dan disimpulkan.

Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.

Pendekatan ini juga  dapat membantu menjelaskan nilai-nilai atas apa yang

diamati atau diteliti dengan lebih mendalam.13

2. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- Wawancara, di mana terjadi proses tanya jawab yang terdiri dari

pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga

informan tidak terbatas memberikan keterangan seluas-luasnya dan

jawaban-jawaban dalam bentuk keterangan secara lisan. Pertanyaan yang

dberikan adalah pertanyaan yang terarah sehingga mudah diolah kembali

agar pemecahan masalah lebih mudah dan memungkinkan analisa

deskriptif serta kesimpulan yang diperoleh lebih dapat

dipertanggungjawabkan.14 Serta orientasi lapangan yaitu dari pihak:

tokoh-tokoh-tokoh adat, serta jemaat yang masih melakukan ritual

tersebut dengan data yang relevan.

- Observasi partisipan, di mana penulis melakukan observasi secara

langsung terhadap obyek yang ingin diteliti dalam pengumpulan data dan

13 Ibid.,43
14 Cholid Narbuko & H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta; PT. Bumi Aksara,

2007), 83
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sejumlah pengamatan yang berkaitan dengan permasalahan yang

diangkat.15

3. Satuan pengamatan dan analisa

- Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Sabu, yang merupakan salah

satu kabupaten yang terletak di Propinsi NTT di jemaat GMIT

Ebenheazer-Lederabba Mesara

- Subyek analisa

Subyek analisa dari penelitian ini adalah jemaat GMIT Ebenheazer-

Lederabba Mesara yang masih melakukan tradisi hole tersebut untuk

menggali apa alasan hole masih di praktekan sampai saat ini,  Pendeta,

Majelis Jemaat serta  para ketua adat masyarakat Sabu yang menjadi

informan kunci bagi penulis dalam penelitian ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN:

Bab I Sebagai  pendahuluan akan dipaparkan: latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi, metodologi penelitian, asal-

usul orang Sabu, dan sistematika penulisan.

Bab II Akan dibahas mengenai landasan teori yang berisi tentang

persembahan .

Bab III Akan membahas mengenai hasil penelitian yang memuat data-data

yang berhasil diteliti dan dikumpulkan, yaitu apa makna hole bagi orang Sabu

15 Ibid., 72
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dan alasan budaya hole masih dilaksanakan oleh jemaat di Gereja GMIT

Ebenheazer-Lederabba Mesara.

Bab IV Membuat analisa apa makna hole bagi orang Sabu dan alasan budaya

Hole masih dilaksanakan oleh jemaat di Gereja GMIT Ebenheazer-Lederabba

Mesara berdasarkan Teori Persembahan, serta Refleksi Teologis.

Bab V Sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.


