
91 

 

BAB IV 

MAKNA PELAKSANAAN UPACARA ADAT “ALAWAU AMANO” BAGI 

KEHIDUPAN ORANG NOLLOTH 

 

A. Mendiskripsikan Upacara Adat Kematian Alawau Amano 

Menurut Hertz, kematian selalu dipandang sebagai suatu proses peralihan dari 

suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain, yaitu kedudukan sosial 

di dunia ini ke kedudukan sosial di dunia “sana”. Berdasarkan hasil temuan penulis, 

bahwa orang Nolloth pun memahami bahwa kematian merupakan masa peralihan 

kehidupan  alam nyata menuju ke alam baka, tempat tinggal jiwa orang mati. Mereka 

percaya bahwa yang mati hanya tubuh, sedangkan jiwanya berjalan terus menempuh 

perjalanan kealam lain. Sejalan dengan itu menurut Van Gennep, pola-pola yang 

mengiringi peralihan dari satu situasi ke situasi yang lain dan juga dari dunia kosmis 

yang satu ke dunia kosmis yang lain, peralihan itu diiringi dengan ritus-ritus. 

Menurutnya ritus peralihan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : ritus pemisahan, 

menonjol dalam upacara pemakaman karena di sini manusia benar-benar dipisahkan 

dengan orang yang meninggal. Dalam hal ini terjadi pemisahan dari satu cara hidup ke 

cara hidup yang lainnya. Ritus pemisahan diartikan sebagai ritus yang diadakan 

sebagai tanda adanya pemisahan dengan dunia sebelumnya. Subjek ritual dipisahkan 

dari dunia fenomenal yang ada, kemudian masuk ke dunia yang lain. Dalam hal ini 

kita bisa membedakan antara situasi yang satu dengan situasi yang lain. Upacara itu 

mencerminkan adanya suatu keterpisahan. Ritus liminal (ritus transisi) dialami 
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sesudah ritus pemisahan. Maksudnya, situasi dialami sebagai “tidak di dini, dan tidak 

di sana”. Situasi ambang pintu dialami sebagai suatu keterpisahan. Maka liminalitas 

dapat dilihat sebagai pengalaman ambang. Untuk menjelaskan hal ini van Gennep 

mengibaratkan dengan ambang pintu yang hanya merupakan bagian dari pintu. Jadi, 

berada di ambang pintu berarti belum masuk kamar itu sendiri. Dalam sistem 

kepercayaan orang Nolloth, setelah penguburan roh langsung ke tempat leluhur dan 

ketika masih belum dilaksanakannya upacara adat alawau amano roh itu hanya sampai 

di dunia orang mati yang sifatnya sementara. Karena orang yang mati itu hanya 

tinggal di dunia sementara, maka orang yang mati inilah yang sewaktu-waktu dapat 

kembali ke dunia manusia untuk menjumpai keluarga yang masih hidup. Ritus 

penggabungan, ketika dilaksanakannya ritus alawau amano maka keyakinan orang 

Nolloth bahwa roh yang mati sudah diterima oleh leluhur, tinggal dengan leluhur dan 

keluarga dan masyarakat akan dijaga oleh leluhur. Dengan demikian upacara adat 

alawau amano adalah serangkaian upacara adat kematian yang dilakukan oleh 

masyarakat Nolloth kepada para leluhur, sebagai syarat agar si mati diterima oleh 

leluhur dan masyarakat yang masih hidup akan dijaga oleh leluhur. 

Dengan begitu, maka Hertz mengatakan bahwa upacara kematian adalah tidak 

lain daripada upacara inisiasi. Hertz membandingkan anggapan dibelakang upacara 

kematian dan upacara inisiasi yang pada umumnya sama dalam lima hal yaitu: 

Pertama, anggapan bahwa kematian merupakan peralihan dari suatu kedudukan sosial 

ke kedudukan sosial yang lain adalah suatu masa krisis, suatu masa yang penuh 

bahaya, tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga. 
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Orang Nolloth menganggap bahwa kematian merupakan suatu masa peralihan yang 

amat penting, masa perubahan jasmaniah kepada kehidupan rohaniah, masa 

perpindahan dari alam nyata ke alam baka untuk diterima oleh leluhur dan mendapat 

tempat yang layak di alam baka. Setelah pemakaman jiwa si lansung ke tempat leluhur 

yang sifatnya sementara. Maka dibutuhkan pertolongan sanak-keluarga yang masih 

hidup untuk melaksanaan upacara adat “alawau amano”. Dengan adanya pelaksanaan 

upacara adat alawau amano, merupakan satu syarat si mati dapat diterima oleh leluhur 

dan keluarga yang masih hidup tidak mendapatkan hukuman (kutukan). Kedua, 

anggapan bahwa jenasah dan keluarga yang mempunyai hubungan  keluarga dengan 

orang yang meninggal itu, dianggap mempunyai sifat sakral. Hal ini dapat dilihat di 

mana pada saat ada anggota keluarga atau masyarakat yang meninggal, maka 

keluarga, kerabat dan masyarakat yang datang untuk membantu, memberikan 

sumbangan dan menghadiri ibadah pemakaman serta mengikuti upacara “Alawau 

Amano”. Dalam upacara kematian ini juga seluruh keluarga dan kenalan si mati 

diberitahu. Sehingga keterlibatan seluruh keluarga bertujuan untuk mempererat 

hubungan kekeluargaan. Serta diharuskan untuk menyelesaikan perselisihan yang 

terjadi di dalam keluarga sebelum dilaksanakan ibadah pemakaman dan upacara 

“Alawa Amano”.  

  Ketiga, anggapan bahwa peralihan dari suatu kedudukan sosial lain itu tak 

dapat berlangsung sekaligus, tetapi setingkat demi setingkat, melalui serangkaian masa 

antara yang lama. Orang Nolloth memahami bahwa ketika ada kematian, maka jiwa si 

mati akan bergentayangan disekitar rumah dan negeri Nolloth. Setelah diadakan 
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penguburan jenasah, barulah jiwa aka menuju ke tempat leluhur. Proses diterima dan 

tidak diterimanya jiwa si mati oleh leluhur, bergantung kepada keluarga dan kerabat 

yang masih hidup dalam pelaksanaan upacara adat alawau amano dan tidak 

dibutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan upacara adat alawau amano 

biasanya dilaksanakan setelah ibadah syukur pemakaman. Keempat, anggapan bahwa 

upacara inisiasi harus mempunyai tiga tahap, yaitu tahap melepaskan si obyek dari 

hubungan dengan masyarakat yang lama, tingkat yang mempersiapkan bagi 

kedudukan yang baru, dan tingkat yang mengangkatnya ke dalam kedudukan yang 

baru. Bagi orang Nolloth setelah pemakaman roh si mati akan menuju ke tempat 

leluhur yang sifatnya sementara. Stelah diadakan upacara adat alawau amano barulah 

roh akan diterima oleh leuhur. Roh si mati sangat besar tergantung terhadap 

pelaksanaan upacara adat alawau amano agar diterima oleh leluhur. Sebaliknya 

harapan besar dari keluarga setelah melaksanakan upacara “Alawau Amano” adalah 

mendapatkan berkat. Kelima,  anggapan bahwa dalam tingkat persiapan dari masa 

inisiasi, si obyek merupakan makhluk yang lemah, sehingga harus dikuatkan dengan 

berbagai upacara ilmu gaib. Upacara adat kematian “Alawau Amano” berhubungan 

dengan kepercayaan menjamin, agar yang mati mendapatkan tempat yang layak di 

alam baka dan memperoleh ketenangan bersama para leluhur. Sebelum pemakaman 

jiwa si mati dianggap bergentayangan dan belum mendapatkan tempat bersama 

leluhur. Oleh sebab itu upacara alawau amano merupakam rangkaian upacara yang 

sifatnya mengantar jiwa si mati kepada leluhur. Agar jiwa si mati tidak lagi 

bergentayangan tetapi tenang bersama leluhur. 
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B. Makna Upacara Alawau Amano Bagi Kehiduan Orang Nolloth 

Menurut Hertz, upacara kematian selalu dilakukan manusia dalam rangka adat 

istiadat dan struktur sosial dari masyarakatnya yang berwujud sebagai gagasan 

kolektif. Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka penulis menemukan orang 

Nolloth memaknai ritual alawau amano sebagai berikut: 

1.   “Alawau Amano” adalah serangkaian ritual adat yang dilakukan 

sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Tete nene moyang atau leluhur 

sebagai yang di “hormati” karena berjasa dalam, menata kehidupan negeri dengan 

berbagai norma, dan nilai yang dikemas dalam adat sebagai peraturan yang harus 

ditaati. Hal ini terlihat dengan dipakainya bahasa adat dalam setiap pelaksanaan 

upacara adat alawau amano. Bagi masyarakat Nolloth penghormatan kepada nenek 

moyang atau leluhur mempunyai suatu prasyarat yang sangat penting, yaitu adanya 

suatu keyakinan bahwa sesungguhnya orang yang telah mati masih hidup dalam 

bentuk yang lain dan dia mempunyai hubungan sosial dengan orang-orang yang hidup, 

serta memiliki sifta-sifat ilahi dan senantiasa memperhatikan dan memelihara 

keturunannya. Karena itu penghormatan terhadap nenek moyang atau leluhur yang 

telah mati masih mempunyai wewenang terhadap keturunannya, baik itu dalam bentuk 

memberi berkat maupun dalam bentuk hukuman (kutukan). Jadi orang-orang yang 

telah mati dikuatkan lagi melalui kematiannya menjadi roh yang bisa menolong dan 

mencelakakan orang yang hidup.  

2.  “Alawau Amano” sebagai salah satu cara masyarakat Nolloth 

menghayati kehidupan kolektif atau kehidupan bergotong royong serta membangun 
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kekerabatan dengan keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dimana pada saat 

ada anggota keluarga atau masyarakat yang meninggal, maka keluarga, kerabat dan 

masyarakat yang datang untuk membantu, memberikan sumbangan dan menghadiri 

ibadah pemakaman serta mengikuti upacara “Alawau Amano”. Dalam upacara 

kematian ini juga seluruh keluarga dan kenalan si mati diberitahu. Sehingga 

keterlibatan seluruh keluarga bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan. 

Serta diharuskan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam keluarga 

sebelum dilaksanakan ibadah pemakaman dan upacara “Alawa Amano”. 

Dengan melakukan upacara adat kematian alawau amano berarti semakin 

mempererat hubungan kekerabatan antara seluruh keluarga. Hubungan kekerabatan ini 

ditunjukan dalam bentuk keikutsertaan seluruh keluarga dalam upacara adat kematian 

dan penyelesaian perselisihan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikatakan oleh Turner, bahwa upacara berkaitan erat dengan masyarakat, yang 

dilakukan untuk mendorong orang-orang melakukan dan menaati tatanan sosial 

tertentu. Ritus memberikan motivasi dan nilai pada tingkat yang paling dalam. Oleh 

sebab itu, upacara mempunyai peran dalam masyarakat, antara lain: menghilangkan 

konflik, mengatasi perpecahan dan membangun solidaritas masyarakat, menyatukan 

prinsip yang berbeda-beda dan memberi motivasi serta kekuatan baru untuk hidup 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam masyarakat Nolloth ketika ada 

perselisihan di dalam keluarga maka keluarga diharuskan untuk menyelesaikan 

perselisihan dan menentukan kapan pemakaman dilaksanakan dan upacara adat 

kematian. Dengan demikian lewat kematian dan upacara kematian keluarga yang 
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masih berselisih akan kembali bersama membangun hubungan kekeluargaan. 

Sehingga baik jiwa yang mati akan mendapatkan tempat bersama leluhur, keluarga 

yang masih hidup pun akan mendapatkan berkat dari leluhur dalam bentuk dijaga dan 

keluarga pun akan kembali hidup dengan penuh kekeluargaan. 

Kehadiran seluruh keluarga dan masyarakat dalam upacara, itu berarti ada hal 

tolong menolong dan kekerabatan yang tercipta diantara masyarakat. Dimana semua 

lapisan masyarakat sama-sama terlibat dalam upacara, baik itu pihak gereja, 

pemerintah dan masyarakat.  keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam ibadah 

pemakaman dan upacara kematian memperlihatkan adanya hubungan kebersamaan 

yang terbangun secara bersama antara keluarga yang berduka dengan semua 

masyarakat. initnya adalah bahwa semua akan saling tolong menolong baik dalam 

suka maupun duka.  

3. “Alawau Amano” sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Dari 

pelaksanaan upacara “Alawau Amano” mengungkapkan bahwa setiap orang harus 

mempunyai rasa terima kasih terhadap orang yang sudah menolong. Terima kasih 

dalam konsep orang Nolloth, adalah sebagai suatu cara yang dilakukan untuk 

membalas budi terhadap kebaikan dan kerelaan dari masyarakat yang membantu 

keluarga yang berduka. Ucapan terima kasih tidak hanya disampaikan dalam bentuk 

kata-kata, tetapi juga disertai dengan pemberian material. Dalam konteks masyarakat 

Nolloth dapat kita lihat bahwa peranan sosial dari upacara adat kematian sangat kuat 

sifatnya. Selain simbol-simbol yang dipakai sebagai pelengkap dalam upacara, simbol-

simbol yang dibagikan juga dapat memberi makna ungkapan terima kasih dari 
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keluarga yang berduka kepada masyarakat yang sudah membantu keluarga yang 

berduka, masyarakat yang datang melayat serta para pelayan jenasah yang bertugas 

memandikan jenasah. Oleh sebab itu makna yang sebenarnya dan lebih besar dari 

upacara adat kematian secara antropologis tidak terletak pada mereka yang sudah 

meninggal dunia, namun pada masyarakat yang masih hidup. 

Oleh karena itu, dalam pandangan penulis, bagi masyarakat Nolloth upacara 

adat kematian alawau amano mesti dilihat sebagai warisan dari para leluhur yang perlu 

dijaga dan dilestarikan, sebab bagi mereka upacara ini bukan ada pada zaman mereka 

disaat ini, tetapi sudah ada sejak zaman dahulu oleh sebab itu upacara adat kematian 

alawau amano ini harus tetap dilestarikan oleh generasi. Sehingga tujuan umum dari 

pelaksanaan upacara adat kematian “alawau amano” adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat yang berbudi luhur. Secara khusus upacara adat kematian 

“Alawau Amano” dilakukan sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap 

leluhur. Menurut Koentjaraningrat, rasa cinta, hormat dan bakti adalah pendorong bagi 

manusia untuk melakukan berbagai perbuatan yang bertujuan ancaman dengan dunia 

gaib. 

Upacara adat “Alawau Amano” dimaksudkan untuk mencapai kehidupan yang 

tenteram dan sejahtera, diberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain 

itu, upacara adat “Alawau Amano” juga dimaksudkan untuk menghindari dari hal-hal 

yang tidak diinginkan, dijauhkan dari malapetaka yang dikhawatirkan akan menimpa 

masyarakat apabila tidak dilaksanakan. 

 


