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BAB III 

PENDEKATAN LAPANGAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Konsep pemikiran mengenai Tuhan merupakan satu tindakan ketika 

manusia menyadari dirinya terhadap peristiwa-peristiwa terjadi dalam 

kehidupanya dan membuka dirinya terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi 

kebudayaan dan menjadikan budaya sebagai sarana untuk berteologi. Karena itu 

manusia harus menyadari bahwa ia benar-benar dibentuk secara historis 

menyangkut pikiran, tindakan dan perasaannya terhadap apa yang dipercayai 

sebagai Tuhan. Konsep mengenai Tuhan merupakan satu bentuk ekspresi akan 

kekuatan yang dapat dijadikan manusia sebagai sumber inspirasi untuk menjalani 

hari-hari hidupnya.  

Komunitas Bupolo sebagai satu lingkup sosial –budaya yang dibentuk 

berdasarkan ikatan kekeluargaan dalam adat juga mengakui satu kekuatan lebih 

tinggi yang dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menjalani hidup.Opolastala 

sebagai konsep budaya untuk menyebut sang pencipta merupakan satu bentuk 

tindakan untuk menciptakan harmonisasi hbubungan antara Tuhan, manusia dan 

alam. Kepercayaan kepada Opolastala sebagai bukti bahwa komunitas Bupolo 

mampu menampilkan ekspresi yang sangat baik untuk melakukan tindakan iman. 

Dalam bab ini akan dibahas tentang konsep pemikiran komunitas Bupolo 

tentang Tuhan dan sekaligus memberikan sebuah konsep baru tentang Trinitas  

kontekstual sebagai manifestasi teologis dari ekspresi manusia.  
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B. KONTEKS PULAU BURU  

1. Lingkup Geografis dan Demografis  

Pulau Buru merupakan salah satu pulau besar di Kepulauan Maluku 

dengan luas 8,473.2 km², dan panjang garis pantai 427,2 km. Pulau Buru 

berada pada ururtan terbesar ketiga setelah  Pulau Halmahera di provinsi 

Maluku Utara dan dan Pulau Seram di Maluku Tengah di provonsi Maluku. 

Secara umum Pulau Buru merupakan kawasan berbukit dan gunung. Puncak 

tertinggi mencapai 2.736 meter. 

 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1997, jumlah 

penduduk Pulau Buru mencapai 105,222 orang. Ketika itu pulau Buru terdiri 

dari 3 kecamatan, yaitu Buru Utara Barat dengan ibu kota kecamatan di Air 

Buaya, Buru Utara Timur dengan ibu negeri kecamatan di Namlea dan Buru 

Selatan dengan ibu kota kecamatan di Leksula. 

Ada beberapa kelompok etnik yang menetap di Buru: etnik asli, yakni 

orang Buru (baik di pesisir maupun di pedalaman); dan etnik pendatang, yakni 

Ambon, Maluku Tenggara (terutama Kei), Ambalau, Kep. Sula (terutama 
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Sanana), Buton, Bugis, Jawa (terutama di daerah pemukiman pendatang). 

Tidak diketahui data mengenai pecahan penduduk berdasarkan etnik.1 

2. Deskripsi Komnunitas Bupolo 

Bupolo adalah nama awal pulau Buru menurut bahasa Buru disebut 

Bupolo Waekolo. Waekolo adalah nama kelompok kekerabatan (noro atau 

soa) yang menyatakan diri sebagai penunggu atau Geba Eptugu (Geba= 

orang, Eptugu= Penunggu) di pusat pulau. Menurut pengakuan adat, pusat 

pulau Buru dengan Gunung Date dan Danau Rana, adalah milik seluruh orang 

Bupolo.2 

Geba Bupolo membagi penduduk atas tiga, yakni Geba Fuka Bupolo 

mendiami daerah penggunungan. Geba Fuka Unen adalah mereka yang hidup 

di sentral pulau, yaitu tinggal di sekitar Danau Rana dan Gunung Date. Geba 

Fuka Fahan adalah mereka yang tinggal di lereng-lereng pengunungan, Geba 

Masin adalah mereka yang tinggal di daerah pesisir Pantai, sementara Geba 

Alakton ataupun Geba Masnit adalah berbagai macam kelompok keturunan 

asing seperti  Arab dan Cina. Kelompok/etnis/ ras ini mendiami pulau Buru 

karena minyak kayu putih dan damar.3 

 

 

 

 

                                                
1	  Max	   J.	   Pattinama,	  Orang	   Bupolo	   dan	   lingkungannya	   (Yogyakarta:	   Citra	   Aji	   Parnama,	  

2008),	  1	  
2Ibid.,11	  
3Ibid.,12 



56 
 

  Gambar 1 Skema Komunitas Orang Bupolo 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

                              Sumber :  Pattinama (2008)4 

3. Deskripsi Kondisi Alam Komunitas Bupolo  

Kondisi alam pulau Buru didominasi oleh tiga barisan pengunungan: 5 

3.1 Barisan pengunungan yang membentang dari Barat laut sampai Utara 

dan merupakan deretan pengunungan yang tinggi dengan ketinggian rata-

rata sekitar 2.000m dan merendah ke arah Utara. Salah satu puncak 

tertinggi yang dijumpai dideretan ini yaitu Gunung Kapalamada dengan 

ketinggian 2.429m. 

3.2 Deretan kedua membentang dari Selatan sampai Timur  dengan 

ketinggian rata-rata sekitar 1.000 m merendah hingga ketinggian 500m 

pada kedua ujungnya. Pada bagian Timurmelebar sampai ke dekat 

                                                
4 Ibid.,22 
5Ibid., 23  

GEBA BURU 

Geba Bupolo Geba Alakton / 
Masnit: 

Arab, Cina , 
Jawa dan 

Penduduk dari 
Pulau Maluku ( 
Sula, Sanana, 
Ternate, Kei, 

Banda, Ambon) 

Geba Fuka Geba Masin 

Geba Fuka Funen Geba Fuka Funen 
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pesisir, sedangkan di bagian Selatan terdapat dataran rendah dari tanjung 

polosini sampai tanjung Watina. 

3.3 Deretan ketiga yang membentang dari Barat ke laut arah Selatan pulau 

tersebut dengan ketinggian rata-rata sekitar 500 m. 

Demikian pula halnya dengan berbgai dataran rendah yang luas 

disekitarnya, dapat dikatakan cukup potensial terutama untuk pengembangan 

usaha di bidang pertanian. Kawasan dimaksud adalah berturut-turut Wae Apu 

(14.000 ha), Wae Kanu (1250 ha); Wae Mala  (1250 ha); Wae Li (1250 ha); 

Wae Samalagi (1000 ha), Wae Ketung (1500 ha) dan seputar Danau Rana 

(1250 ha) yang terdapat di tengah-tengah Pulau. Pulau Buru dialiri oleh 

berbagai sungai kecil dan besar. Beberapa sungai besar yang cukup terkenal 

antara lain Wae Pote yang terdapat disebelah utara. Wae Mala yang mengaliri 

pantai selatan, Wae Apo yang mengaliri pantai timur, dan wae Nibe yang 

bersumber dari Danau Rana di tengah-tengah pulau.  

Berdasarkan kondisi iklim  ada dua bagian, yaitu di bagian Selatan yang 

ditandai dengan tingginya curah hujan, mempunyai iklim basah, Sedangkan 

bagian utara yang lebih kering karena curah hujannya relatif lebih rendah.  

4. Deskripsi Dunia Kosmologi orang Bupolo6 

Orang Bupolo memandang kosmologi mereka dengan istilah Bumilale. 

Istilah ini digunakan untuk menyebutkan Gunung Date dan Danau Rana 

sebagai pusat dari kediaman komunitas Bupolo. Bumilale berarti tanah besar 

                                                
6Ibid., 24  
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ataupun tanah luas. Istilah ini menandai sebuah kebesaran daerah 

dibandingkan daerah lainnya.  

Karena nilai kebesaran, sentral, dan asal-usul manusia di pulau Buru 

terkandung dalam bumilale, maka muncul kepercayaan diri yang kuat dan 

bangga atas identitas diri mereka sebagai orang-orang bumilale. Selain 

bumilalejuga dianggap yang paling indah, paling baik diantara lainnya atau 

dapat dikatakan sebagai tanah madu.  

Nilai sentral dan sakral dalam konteks bumilalemembungkus empat 

unsur dasar kehidupan yakni :  

(1) Opolastala sebagai sumber, (2) Tanah dari gunung Date, (3) Air dari 

danau Rana , (4)Manusia  

Komunitas Bupolo menyakini bahwa Opolastala adalah sumber dari 

kehidupan mereka yang memberikan mereka Date dan Rana sebagai sumber 

penghidupan mereka. Oleh sebab itu,bumilalemesti dijaga dari unsur-unsur 

luar yang masuk, sebab dapat saja merusak keseimbangan lingkungan dan 

keharmonisan yang patut dijaga dan dan dipelihara dengan baik 

Gambar 2 Kosmologi Orang Bupolo 

 

Sumber : Pattinama (2008)7  

                                                
7 Ibid.,25	  
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Pulau Buru dalam perspektif kosmologi manusia biuru diibaratkan 

sebagai seorang lelaki yang unsur-unsurnya yang menandai kepala, perut, kaki 

dan tangan adalah gunung dan air. Bagian kepala adalah Gunung Kapalatmada 

sebagai gunung tertinggi di pulau Buru. Tangan kiri sungai Wanibe yang 

bersumber dari Danau Rana. Tangan kanan adalah sungai Waemala, yang 

merupakan sungai terbesar yang mengalir di selatan Pulau Buru. Punggung 

adalah Hutan Garan. Perut dan alat kelamin adalah Danau Rana dan Gunung 

Date, kaki kiri adalah sungai Waeyapo yang menandai hutan sagu dan kaki 

kanan adalah Gunung Batakbual.  

Kosmologi yang nampak ini hendak menengaskan bahwa gunung , 

tanah, air, hutan adalah merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia.  

5. Deskripsi Dunia Kearifan Orang Bupolo8 

5.1 Humanati 

Membentuk keluarga (Humanati) bagi orang Bupolo ini sangat 

terkait dengan sistem perkawinan yang mereka anut berdasarkan garis 

ayah (Patrinieal). Konsep bersatunya laki-laki dan perempuan membentuk 

suatu kelompok kecil dalam kehidupan orang Bupolo termasuk yang 

sangat kompleks karena berbagai macam bentuk melewati persyaratan 

adat yang cukup ketat. Ada aliran harta perkawinan yang berpindah dari 

satu kelompok ke kelompok lainnya. Boleh dikatakan bahwa jumlah 

pembayaran harta kawin akan sangat menentukan status seseorang secara 

                                                
8Ibid., 28  
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berkelompok dalam kehidupan sosial. Jadi perkawinan satu orang Bupolo 

akan melibatkan seluruh partisipasi anggota yang yang mempunyai 

kelompok kekerabatan (klan, soa, noro ) yang sama.  

Jika seorang laki-laki Bupolo memutuskan untuk bersatu dengan 

seorang perempuan, maka ia harus meninggalkan rumah keluarganya dan 

harus menempati rumahnya sendiri. Keturunan (mempunyai anak) adalah 

tujuan utama berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Jika keturunan tidak 

diperoleh dari kelompok kecil tadi, maka perempuan harus rela pasangan 

laki-laki dapat mengambil perempuan yang lain dan tinggal serumah 

dengannya.   

5.2 Humalolin 

Pola pemukiman orang Bupolo sebenarnya berawal dari konsep 

bialahin (Pohon Sagu), yang terdiri dari 3-5 rumah mengikuti sturktur 

biologi dari pohon sagu. Tempat pemukiman bialahinadalah humalolin. 

Pemukiman suatu bialahin dalam suatu humalolinakan semakin besar 

karena sistem perkawinan. 

Mengenai tempat tinggal yaitu rumah, maka orang Bupolo 

membangun dinding rumah terbuat dari dinding kayudan atap terbuat dari 

daun sagu. Ikatan dinding menggunakan bambu agar berdiri kokoh. 

Tempat memasak dibangun dengan konstruksi rumah panggung, 

umumnya rumah yang mereka bangun terdiri dari satu bagian ruang tamu 

dan kamar tidur, sedangkan tempat memasak dibangun secara terpisah.   
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5.3 Bilahin   

Bialahin terdiri atas dua kata yakni Bia yang artinya sagu dan lahin 

yang artinya pohon dan akar, jadi bialahin menunjuk pada pohon sagu. 

Pemimpin bialahin adalah Gebakuasan. Kesatuan hidup orang Bupolo 

sangat bergantung pada kaputusan Gebakuasan. Dari gambaran rumpun 

pohon sagu itu kehidupan satu bialahin sangat dipertahankan kuat dan 

segala kerahasiaan dari Gebakuasan dengan setia  dilindungi setia oleh 

anggota bialahin.  

Tanaman sagu merupakan kemurahan sang pencipta (Opo Geba 

S’nulat) yang diberi kesempatan hanya tumbuh sebagai tanaman asli di 

Maluku dan Papua, namun dari yang mengkonsumsinya orang Bupolo 

memaknainya sebagai kesatuan hidup mereka.  

Orang Bupolo merefleksikan kesatuan hidup dari pohon sagu yang 

telihat seperti berikut, yakni :   

Jika Pohon sagu 1). mengeluarkan siri buah (panen pohon sagu) 

penampilan yang ditampilkan bagaikan tangan manusia yang terangkat 

seolah-olah mempersembahkan dirinya ke langit dan menyerah tak 

berdaya. Dan mau mengatakan bahwa: Ambillah tubuhku dan tolonglah 

aku karena sudah tidak berdaya lagi dimana hidupku hanya memakan 

energi kalian berempat.  
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Gambar 3 Bialahin ( Pohon Sagu )   

 

Sumber : Pattinama (2008)9 

Pohon sagu 1 menggambarkan pengabdian dari kerja yang 

dilaksanakan oleh pemimpin hal ini diperlukan agar tidak terjadi kekuasaan 

yang tidak berpihak pada kehidupan komunitas Bupolo. Jika Gebakuasan 

dinilai tidak lagi mampu untuk memimpin kehidupan komunitasnya maka 

akan dicari penggantinya yang akan melanjutkan perannya untuk memimpin 

kelompok bialahin tersebut. 

Dengan demikian pohon sagu ini memberikan sebuah pola hidup yang 

taat asas tidak mau menang sendiri dan berkuasa selamanya atas 

kedudukannya. Oleh sebab itulah ekosistem alam menjadi bagian terpenting 

dari pola hidup dan kearifan lokal manusia  Bupolo.   

6 Deskripsi Dimensi Ruang Komunitas Bupolo 10 

6.1 Pembagian Ruang Pulau  

Orang Bupolo membagi ruang pulau Buru atas tiga bagian. 

Pertama, kawasan yang dilindungi karena nilai kekeramatannya. Wilayah 

ini termasuk Gunung Date (KakuDate), Danau Rana (RanaWaekolo) dan 
                                                

9 Ibid., 38 
10Ibid., 39  



63 
 

hutan primer (koinlalen). Tempat ini menjadi tempat penting karena 

diyakini sosok awal kehidupan orang Bupolo berawal dari sana dan juga 

kepercayaannya, maka daerah ini disebutkan dengan Istilah : 

OPOLASTALA JUANE INA AMA RO, KAM 
FUKA NETEN NA LA NIM OPO RO DEFUK TU 
MUAN MODAN 
Tuhan pencipta langit dan bumi berdiam ditempat 
ini dengan kekayaan alam yang menghidupi anak 
cucu dengan sejuk dan damai 
 

Kedua, kawasan yang diusahakan, meliputi pemukiman 

(humalolin dan fenalalen), kebun (hawa), hutan berburu atau meramu 

(neten emhalit dan mua lalen), hutan kayu putih (gelan lalen) dan tempat 

memancing (wae lalen). Ketiga, kawasan yang tidak diusahakan, meliputi 

bekas kebun (wasi lalen) dan padang alang-alang (mehet lalen).  

6.2 Pembagian Ruang Waktu  

Organisasi waktu menurut pemahaman orang Bupolodisesuaikan 

menurut fenomena alam dari dua jenispohon: Kautefu danEmteda. Untuk 

pohon yang pertama Kautefu, jika buahnya telah mengeluarkan 

cairanseperti lem, maka musim panas akan tiba atau seringdisebut mena 

kautefupolo. Itu berarti kegiatan menebang pohon, membersihkan lahan 

dan membakar akan segera dilaksanakan. Pohon yang kedua Emteda lebih 

banyak dipakai untuk menandai kegiatan mereka sepanjang tahun.  

6.3 Pembagian Ruang Kerja  

Organisasi kerja yang dilakukan oleh komunitas Bupolo sangatlah 

berkaitan dengan dimensi waktu yang dipercayai. Jika orang Bupolo 
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mengamati daun berlubang dan berwarna kuning (Emteda omon bato) itu 

artinya musim panas terik: maka orang Bupolo akan mulai menebang dan 

membersihkan lahan. Jika dilihat daun mulai gugur (Egroho) itu artinya 

musim panas dan orang Bupolo akan melakukan kegiatan membakar. 

Jika tunas daun mulai muncul (Efut)itu artinya panas diselingi dengan 

gerimis, maka saat ini akan dimulai dengan musim menanam dan 

melakukan upacaraadat. Orang Bupolo selalu menanam kacangtanah 

(Arachis hypogaea) sebagai tanaman pertama, disekeliling kebun ditebar 

tanaman feten (Setaria itallica),padi ladang (Oryza sativa) dan jagung 

(Zea mays). Ketika daun mulai membesar dan bakal buah mulai keluar 

(Efut ale) artinya musim panas dan gerimispada sore hari. Pada musim 

ini kegiatan menyianghanya dilakukan oleh kaum perempuan, 

sedangkankaum lelaki mulai kegiatan penyulingan minyak kayuputih dan 

berburu rusa. Sementara pada akhir musim hujan (Selwala hat) dilakukan 

kegiatan mengumpulkan damar dan rotan sekaligus melakukan kegiatan 

berburu.  
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Skema Pembagian Ruang Kerja dan Ruang Waktu 

 

            Sumber : Pattinama (2008)11 

6.4 Pembagian Makanan sebagai Penunjang Kehidupan  

Kearifan lokal berikutnya adalah pengetahuan orang Bupolo 

mengorganisasikan makanan sesuai dengan aktivitas mereka yang 

berbeda, yakni pada saat di dalam rumah dan di luar rumah. Mereka 

mengusahakan tanaman sagu (Metroxylon sagu) sebagai makanan pokok 

dan mengkonsumsinya dalam bentuk papeda. Selain itu,orang Bupolo juga 

mengkonsumsi singkong (Manihot esculenta) dan jangung. Mereka juga 

mengkonsumsi protein hewani seperti daging babi, rusa dan kusu 

(Phalanger dendrolagus), serta ikan air tawar (mujair) dan morea 

(Anguilla marmorata). Orang Bupolo juga menanam padi ladang dan 

tanamanperkebunan seperti tanaman kelapa dan coklat. 

 

                                                
11 Ibid., 42 
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6.5 Pembagian Ruang Pemerintahan12 

6.5.1 Matgugul  

Matgugul disebut sebagai raja yang menjaga lokasi keramat. 

Matgugul bertanggung jawab atas keasrian alam tanah buru 

6.5.2 Henolon  

Henolon dijabat oleh marga Ge Wagit. Henolon bertugas untuk 

membuka pintu hubungan antara matgugul sebagai raja dan 

kehidupan masyarakat. Ketika ada warga yang hendak masuk ke 

dalam wilayah keramat harus melapor kepada henolon dan 

henolon menyampaikan informasi tersebut kepada matgugul.  

6.5.3 Protelu 

Protelu berkaitan erat dengan keputusan atas masalah-masalah 

tanah masyarakat, pemeliharaan tanah, hutan, air, ritual yang 

dijalankan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.  

6.5.4 Matlea 

Matela adalah jabatan tertinggi dalam satu fena atau bangsa dan 

bertanggung jawab penuh kepada matgugul dalam realitas 

kehidupan masyarakat 

6.5.5 Purwasi 

Purwasi adalah satu jabatan yang dipakai untuk mewakili Matlea 

apabila berhalangan.  

                                                
12Mus	   Huliselan	   Dkk.,	   Orang-‐orang	   Bumi	   Lale	   dan	   Dunianya:	   Organisasi	   Sosial,	  

Pertukaran	   dan	   Perubahan	   Sosial	   di	   sentral	   Pulau	   Buru,	   Maluku-‐Indonesia	   (Ambon:	   Laporan	  
penelitian,	  1998),	  44 
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6.5.6 Kawasan 

Kawasan bertugas untuk menjaga serta melestarikan kehidupan 

masyarakat dengan alam sekitar dan sesama melalui hukum adat 

dalam satu wilayah.  

6.5.7 Erimu 

Erimu diartikan sama dengan marinyu yang bertugas untuk 

menyampaikan pesan, perintah, pengumuman, pada masing-

masing jenjang seperti matgugul, henolon, portelu, matlea dan 

kawasan.  

Skema Pembagian Tugas  

                                     Pada tingkat Fena 

Mat Gugul       Pemerintahan 

Hinolong       Penjaga Pintu 

Portelu        Agama 

Emrimu       Penghubung 

                                       Pada tingkat Noro 

Matlea        Pemerintahan 

Porwisi       Agama 

Emrimu       Penghubung 

                                     Pada tingkat Humlolin 

Kawasan       Koordinator 

            Emrimu  Penghubung 
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7 Dimensi Kekerabatan Komunitas Bupolo13 

Sistem kekerabatan di pulau Buru tersosialisasi dalam banyak 

bentuk hubungan kekerabatan yang menjadi simbol budaya bagi 

komunitas Bupolo.Salah satu bentuk hubungan kekerabatan itu adalah 

hubungan kai-wai atau kakak-wait.Kai berarti kaka dan wai berarti adik, 

jadi kai-wait adalah kakak-adik.Setiap noro di Buru terikat dalam 

hubungan kekerabatan ini.Sebutan-sebutan seperti “kae to yako kai-wai” 

yang berarti kamu dan aku bersaudara (kakak-adik); atau “kita rua kai-

wai” yang berarti kita berdua bersaudara, merupakan indikasi bahwa 

semua noro yang ada di Buru adalah kaka wait.Ungkapan kaka-wait 

merupakan suatu upaya untuk mengatasi primodialisme yang 

mengagungkan masing-masing noro sebagai yang paling benar, paling 

tinggi, paling berkuasa dan superior. Konsep kaka-wait sekaligus 

menentang ambisi atau kepentingan sekelompok orang/noro yang dapat 

mengorbankan orang lain (noro lain) dan merusak tatanan hidup bersama 

masyarakat di Buru 

Hubungan kekerabatan lain dalam keluarga terlihat ketikaana 

menggiwa (anak sulung) sering menjadi nama bagi kedua orang tua, 

menggantikan nama panggilan asli orang tua. Misalnya, anak sulung 

bernama Agnes, sementara ibunya bernama Weli dan ayahnya bernama 

Yusti. Ibu Weli dan bapak Yusti tidak lagi disapa sebagaimana 

namamereka tersebut tetapi disapa Agnes-tama (untuk ayah) dan Agnes-

                                                
13Eddy Hukunala, Sepintas kilas tentang kepunahan pendudukan dan suku-suku terasing 

di Pulau Buru, Ambon, 1995. Tidak diterbitkan 
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tina (untuk ibu). Hal ini menunjukan sebuah sistem kekerabatan dan 

tananan sosial masyarakat Buru yang dalam, yang penuh dengan nilai etis 

moral dan budaya sekaligus menggambarkan adanya ikatan darah antara 

orang tua dan anak. Dengan nama panggilan orang tua berdasarkan nama 

anaknya tersebut, seorang anggota masyarakat di Buru yang telah 

memasuki jenjang rumah tangga atau lembaga perkawinan mendapatkan 

penghormatan dan penghargaan lebih dari sesama warga masyarakat lain, 

dengan cara namanya tidak lagi disebut/disapa dalam pergaulan hidup 

sehari-hari. 

Dalam kaitan dengan pernikahan juga ada hubungan kekerabatan 

antara keluarga perempuan dengan keluarga lagi-lagi yang dikenal dengan 

istilah Kori sanat.Istilah ini menunjukkan hubungan yang erat antara 

keluarga yang berhubungan darah karena perkawinan.Salah satu bentuk 

kekerabatan lain dalam masyarakat Buru yang jika dilewati/dirusak akan 

mendapatkan sanksi bagi yang melanggar adalah hubungan wali dawen 

(ipar dan ipar). Hubungan kekerabatan ini merupakan salah satu sistem 

kekerabatan yang paling kuat dan erat di pegang oleh masyrakat 

Buru.kekuatan hubungan kekerabatan wali-dawen bahkan melewati 

kuatnya ikatan kekerabatan kai-wai dan kori sanat. Orang Buru sangat 

memberikan penghomatan dan penghargaan yang tinggi kepada saudara 

baik laki-laki maupun perempuan dari suami atau istrinya. Oleh karena itu, 

jika kedapatan ada yang melakukan pelanggaran terhadap iparnya baik itu 
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laki-laki maupun perempuan akan menerima sanksi atau hukuman dari 

keluarganya dan memiliki citra buruk dari masyarakat.14 

8 Klasis (Gereja) di Buru Selatan 

Klasis GPM Buru selatan terdiri dari 29 jemaat Gereja Protestan 

Maluku yang terbentang dari pesisis timur, barat dan pegunungan pulau 

Buru bagian selatan. Adapun jemaat-jemaat ini dapat dijangkau dari pusat 

GPM dan Pusat Klasis Buru Selatan, dengan menggunakan kapal perintis, 

kapal motor antar pulau dan long boad/jonson temple serta jalan kaki dari 

pusat klasis yang terletak di kecamatan dan desa/jemaat GPM Leksula.   

Secara garis besar jemaat-jemaat di Klasis GPM Buru Selatan 

terbagi dalam 4 wilayah (sentra/rayon), yakni : 

Tabel 3 

Rayon Pesisir Timur 

Jemaat-jemaat dalam rayon ini adalah : 

 

Jemaat GPM Waezoar (Jemaat PI) 

Jemaat GPM Labuang 

Jemaat GPM Waenono 

Jemaat GPM Kawanila (Jemaat PI) 

Jemaat GPM Wamkana 

Jemaat GPM Waenalut 

 

Rayon Pesisir Barat 

Jemaat-jemaat dalam rayon ini adalah : 

 

Jemaat GPM Mepa 

Jemaat GPM Tifu 

Jemaat GPM Ewiri 

Jemaat GPM Waewali (Jemaat PI) 

Jemaat GPM Slealale 

Jemaat GPM Waeturen 

Jemaat GPM Grahwaen 

Jemaat GPM Waemulang 

Jemaat GPM Malilae (Jemaat PI) 

                                                
14Hasil wawancara dengan Bpk. S.S 
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Rayon Pegunungan 

 

Jemaat-jemaat dalam rayon ini adalah : 

 

Jemaat GPM Nusarua 

Jemaat GPM Wae Eken (Jemaat PI) 

Jemaat GPM Fakal 

Jemaat GPM Mngeswaen 

Jemaat GPM Waekatin 

Jemaat GPM Waelo 

Jemaat GPM Waeraman 

Jemaat GPM Uneth 

Jemaat GPM Waemite (Jemaat PI) 

Jemaat GPM Batu Karang (Jemaat PI) 

Jemaat GPM Waenamaolon (Jemaat PI) 

Rayon Pusat Klasis  

 

Jemaat-jemaat dalam rayon ini adalah 

 

Jemaat GPM Leksula 

Jemaat GPM Kase 

Jemaat GPM Waehaolon (Jemaat PI) 

 

 

Klasis Buru Selatan, secara geografis berada pada wilayah dataran 

rendah berhadapan dengan luas laut Banda dan laut Buru (khusus pesisis 

timur-barat di sekitar Leksula) dan wilayah dataran tinggi atau pegunungan. 

Di bagian belakang wilayah klasis GPM Buru Selatan terdapat perbukitan 

panjang yang oleh masyarakat disebut Kaku.Di daerah ini terdapat pohon 

kelapa, cengkeh, pala, coklat, kopi, durian, sagu dan kebun-kebun 

masyarakat. 

Selain itu, hampir di seluruh wilayah pelayanan Klasis Buru Selatan 

terdapat juga beberapa bukti sejarah penginjilan yang dimulai dari zaman 

Belanda melalui zending UZV berupa rumah pendeta dan rumah camat 

(kantor resimen Belanda), gereja yang berusis diatas 100 tahun serta 
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perkebunan kelapa yang sering disebut dusun jemaat dan dusun persekutuan 

klasis. 

Berdasarkan data statistik terakhir awal januari 2011 warga GPM 

di Klasis Buru Sleatan berjumlah 3.666 kk dengan 13.855 jiwa yang terdiri 

dari laki-laki 6.909 orang dan perempuan 6.956 orang. Dari sisi 

kemajemukan jemaat, jemaat  Klasis GPM Buru Selatan 75% adalah 

masyarkaat asli Buru dan 25 % merupakan masyarakat pendatang dari luar 

pulau Buru yang bekerja sebagai pegawai, guru, anggota TNI/POLRI dan 

juga dari hubungan pernikahan. 

Dari sisi pendidikan sangat beragam mulai dari SD,SMP,SMA, 

Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana dengan rata-rata pendidikan adalah 

SMA. Mata pencarian utama warga jemaat di Klasis GPM Buru Selatan 

adalah petani dan nelayan.Tingkat kesehatan masyarakat/warga jemaat 

cukup baik dengan lingkungan desa/jemaat yang tertata dengan baik. 

Jemaat-jemaat/desa yang menjadi pusat penelitian penulis adalah 

desa (jemaat) Kase, Leksula, Wahaolon, Waenamaolon, Labuang, Batu 

Karang dan Mngeswaen, memiliki rata-rata tingkat pendidikan adalah SMP 

dan SMA. 

 

C. Deskripsi Data  

Dalam bagian ini penulis akan mengkaji dan  menganalisa data yang 

diperoleh dari hasil penelitian lapangan Desa Waelo tentang “Opolastala 

sebagai Bentuk Trinitas Masyarakat Buru Selatan.” Data yang diperoleh 
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adalah melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada responden dari tokoh 

adat, pemimpin negeri, tokoh agama dan masyarakat biasa dengan jumlah 

responden 15 Orang, dari komunitas Bupolo. Berikut ini akan dikaji dan 

dianalisis data-data yang diperoleh :  

1. ASAL MULA OPOLASTALA DALAM KOMUNITAS BUPOLO.   

1.1 PENGERTIAN OPOLASTALA. 

Opolastala merupakan sebuah konsep Tuhan yang lahir dalam 

konteks kehidupan masyarakat Buru Selatan. Secara Etimologi 

Opolastala terdiri atas dua kata yakni Opo dan Lastala. Opo berarti 

Tuhan dan Lastala dapat diartikan dengan kata leluhur/Maha besar.  

Maka dapat dikatakan bahwa Opolastala adalah Tuhan Maha besar.15 

Akan tetapi dalam sebutan awalnya OPOLASTALA disebutkan 

dengan istilah OPOJOULASTALA yang secara etimologi terdiri dari 

tiga kata yakni Opo yang artinya Tuhan, Jou, yang artinya Pemimpin 

Alam semesta dan Lastala, yang artinya Maha Besar.16 Maka dapat 

dikatakan, bahwa Opojoulastala memiliki arti Tuhan Pemimpin Maha 

Besar.17 

1.2 ASAL USUL ORANG PERTAMA YANG ADA DI BUPOLO 

Asal usul orang pertama yang ada di Bupolo berkembang dan 

menguasai alam pemikiran orang Bupolo. Menurut Keyakinan orang 
                                                

15Hasil	  wawancara	  dengan	  Bpk	  B.	  L	  Tanggal	  7	  september	  2012	  	  
16Lastala	   menurut	   	   Eddy	   hukunala	   memiliki	   dua	   pengertian	   	   Pertama	   lastala	   sebagai	  

leluhur	  dalam	  kaitan	  dengan	  orang	  pertama	  mendirikan	  satu	  keturunan/generasi.	  Kedua	  kedua	  
lastala	   sebagai	   Yang	  Maha	  Besar	   dalam	   kaitan	   dengan	   kepercayaan	   Komunitas.Eddy	  Hukunala,	  
Sepintas	   kilas	   tentang	   kepunahan	   pendudukan	   dan	   suku-‐suku	   terasing	   di	   Pulau	   Buru,	  Ambon,	  
1995.	  Tidak	  diterbitkan.	  14	  

17Hasil	  wawancara	  dengan	  Bpk	  B.	  L 
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Bupolo yang dikisahkan oleh bapak Hasel leslesi sebagai Matedupa 

(Kepala Soa) asal usul orang pertama di Bupolo yakni :18 

Ada sebuah perahu besar yang berlayar dan 
melewati samudra untuk menemukan sebuah pulau 
baru yang kaya akan rempah-rempah. Dalam 
perjalanan yang dilakukan tiba-tiba muncul 
dihadapan mereka seekor burung garuda. Hal ini 
membuat sampai mereka kemudian mengikuti 
burung tersebut. Setibanya mereka ke tempat 
burung tersebut burung itu tidak ada, tetapi yang 
terjadi adalah perahu mereka kemudian menjadi 
terkandas.  Salah seorang dari keempat penumpang 
perahu itu kemudian hendak turun untuk 
memeriksanya, agar mereka dapat melanjutkan 
perjalanan mereka. Namun saat ia turun kakinya 
melekat pada tempat dimana perahu itu karam 
(akibat dari lumpur). Keadaan melekat ini disebut 
dengan istilah asli yakni Bupolo yaitu tanah temuan. 
Melihat hal itu ketiga rekannya turun untuk 
membantu, tetapi saat mereka turun perahu mereka 
malah terbalik membawa mereka berempat ke tepi 
danau Rana. Di bagian pinggiran Rana itu mereka 
mengatakan Kaikoloelen yang artinya tinggal disitu 
ataupun duduk disitu. Saat mereka berdiam disana 
mereka melihat betapa kayanya alam yang 
sementara mereka tempati, kekayaan alam yang 
terdapat di gunung Date serta danau Rana dilihat 
mampu untuk mencukupi kehidupan mereka hingga 
menjadi sebuah generasi yang besar. Maka sejak 
saat itulah mereka menyebut diri mereka dengan 
istilah yang pertama yakni Bupolo ataupun Tanah 
temuan yang berlimpah kekayaannya.  

 
 

1.3 ASAL – USUL KEPERCAYAAN ORANG BUPOLO  

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai konsep 

Opolastala dalam komunitas Bupolo , maka hal ini diakui merupakan 

konsep budayawi yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan tidak ada 

                                                
18	  Hasil	  wawancara	  dengan	  Bpk	  H.	  L	  	  Tanggal	  9	  september	  2012	  
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kuasa lain yang melebihi Opolastala. Dari penelitian ini informan 

menceritakannya sebagai berikut asal-mula kepercayaan terhadap 

Opolastala tidak tahu jelas bagaiamana wujud dan bentuknya, tetapi 

diyakini bahwa kepercayaan ini merupakan hasil perenungan dari para 

leluhur terhadap Tuhan, jauh sebelum masuknya agama-agama modern 

dalam lingkungan sosial di Buru Selatan.19 

Menurut bapak Ledrik kepala soa Waelo, Opolastala lahir 

karena para leluhur melihat kehidupan mereka bukan berasal dari hasil 

ciptaan mereka. Kekayaan alam yang mereka miliki yakni  tanah, air, 

hewan, tumbuh-tumbuhan serta berbagai kekayaan alam yang ada di 

tanah buru bukan merupakan hasil dari usaha seorang manusia. Akan 

tetapi semua ini anugerah dari Tuhan yang menyediakan segala 

sesuatu untuk kehidupan mereka.20 Hal ini ditegaskan oleh bapak 

Fredy Seleky sebagai kepala kawasan Fena bahwa, sekalipun para 

leluhur masih hidup dalam Animisme dan Dinamisme, tetapi 

pengakuan kepada Opolastala melebihi segala sesuatu dalam 

kehidupan, tidak ada kekuatan manusia yang bisa mencapainya disebut 

dengan istilah Frete.21 Sehingga dalam sebutan asli 

OPOLASTALAdisebut dengan istilah OPOJOULASTALA, yang artinya 

Tuhan Pemimpin Alam semesta.  

OPOJOULASTALA DA KUASA DUNIA NA TU TAU 
LANGIT SAKA TU TAU OLAT LAWE TU TAUN. 

                                                
19Hasil	  wawancara	  denganBpk	  B.	  L	  
20	  Hasil	  wawancara	  dengan	  Bpk	  H.	  L	  	  Tanggal	  10	  september	  2012	  

	   21Hasil	  Wawancara	  dengan	  Bpk	  F.	  S,	  Tanggal	  10	  September	  2012 
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Tuhan pemimpin yang berkuasa atas langit dan bumi 
bahkan di lautan dengan isinya.22 

 

Menurut bapak Yohanes Seleky mantan kepala Desa Waelo, 

kepercayaan terhadap Opolastalamemiliki kaitan penting dengan dua 

tempat sakral dalam komunitas Bupolo, yakni Gunung Date (kaku 

date)dan Danau Rana (rana waekolo) sebagai tempat Tuhan berdiam 

dalam komunitas Bupolo. Dari hal ini ada tiga alasan penting 

kepercayaan kepada Opolastala melalui Gunung Date dan Danau 

Rana.23 

Pertama, aspek sejarah. Sesuai aspek sejarahdiketahui orang 

pertama di Bupolo hadir di Gunung Date dan Danau Rana, berbaur 

kemudian membentuk komunitas Bupolo. Merekalah yang diyakini 

pertama kali memakai sebutan Opolastala sebagai Tuhan atas 

kehidupan mereka. Pada aspek yang pertama kepercayaan terhadap 

Opolastala lahir berkaitan dengan kehadiran manusia pertama di 

Bupolo melalui Gunung Date dan Danau Rana.  

Kedua,aspek penghidupan.Gunung Date dalam komunitas 

Bupolo mewakili unsur tanah, dilihat yang mengandung karakter 

menumbuhkan atau memberi kemungkinan hidup. Sementara Danau 

Rana mewakili unsur air yang mengandung karakter kesuburan. 

Melalui kedua tempat ini ada kehidupan yang tumbuh dan berkembang 

dengan suburnya. Maka pada aspek yang kedua kepercayaan kepada 

                                                
22Ibid. 
23Hasil	  Wawancara	  dengan	  Bpk	  Y.	  S,	  Tanggal	  11	  September	  2012 
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Opolastala berkaitan dengan yang menyediakan kehidupan bagi 

mereka.  

Ketiga, aspek pengakuan. Jika dilakukan upacara adat dalam 

komunitas Bupolo,  maka puji-pujian dan doa selalu diarahkan ke arah 

Gunung Date dan Danau Rana, dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa Gunung Date dan Danau Rana merupakan arah kiblat dalam 

kepercayaan suku di pulau Buru kepada Opolatala. Pada aspek ketiga 

ini Opolastala hadir dalam pengakuan melalui doa dan puji-pujian 

Dari ketiga hal diatas, lahirnya kepercayaan terhadap 

Opolastala sebagai pemimpin atas alam semesta berkaitan erat dengan 

sakralitas Gunung Date dan Danau Rana sebagai tempat Allah 

berdiam.  

OPOLASTALA JUANE INA AMA RO, KAM FUKA NETEN 
NA LA NIM OPO RO DEFUK TU MUAN MODAN 
Tuhan pemimpin di langit dan bumi berdiam ditempat ini 
dengan kekayaan alam yang menghidupi anak cucu dengan 
sejuk dan damai.24 

 
      SKEMA  AWAL KEPERCAYAN ORANG BUPOLO 

                 OPOJOULASTLA 
       ( Tuhan   Sumber Kehidupan ) 
  

                            Mangako                
Mangako 

    
 
                                                Mansia       Memandang        Bumi 

                 

                   Sumber : Bpk Y. S (2012)25 

                                                
24Ibid. 
25 Ibid. 



78 
 

2. DIMENSI AKTIFITAS DAN ADAT KEPERCAYAAN 

KOMUNITAS    BUPOLO 

Dimensi aktifitas orang Bupolo sangat berkaitan dengan alam 

dalam aspek mempertahankan hidup, dalam aktifitas yang dilakukan 

terlihat aspek kepercayaan yang muncul kepada Opolastala, sekaligus 

harmonisasi yang dibangun antara manusia, alam, dan kepercayaannya. 

Ada tiga aktifitas utama yang berkaitan dengan dimensi adat dan 

kepercayan didalamnya yakni aktifitas berkebun, berburu, dan aktifitas di 

tempat keramat  

2.1 Aktifitas Berkerbun 

2.1.1 Adat Shit ( Sasi ) 

Term sihit dalam bahasa Buru menandai satu larangan yang 

bertujuan untuk melindungi hak milik tetap maupun sementara, 

baik perorangan ataupun kelompok.26 Sihit bisa di buat oleh tanah/ 

hutan buruan, dusun damar, tanaman dikebun, dan lain-lain. 

Pembuatan sihit ini bertujuan untuk menjaga  area tanah/hutan agar 

tetap dapat memberikan hasil dan menghidupi manusia.27 Wujud 

sihit adalah tanda eslelet. Eslelat biasanya dibentuk dari daun 

tumbuhan yang tumbuhan yang paling dominan dalam areal hutan 

tersebut. Umpanya dalam hutan tersebut dijumpai lebih banyak 

                                                
26Hasil Wawancara dengan Bpk F. S, Tanggal 13 September 2012 
27Ibid. 
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tumbuhan rotan, maka daun rotanlah yang dijadikan sebagai 

eslelet. 28 

2.1.2 Adat Menebang Pohon (Latak dan Tahak) 

Dalam adat menebang pohon perlu upacara ataupun ritual 

yang dilakukan kepada Opolastala sebab diyakini bahwa pohon 

dan sumber daya alam yang ada adalah bentuk berdiamnya 

Opolastala bersama manusia.29 Maka sebelum dilaksanakan adat 

tersebut biasanya dilakukan upacara berupa permohonan kepada 

Opolastala untuk menebang pohon tersebut demi kelangsungan 

hidup manusia dalam kerjanya. Jika tidak dilakukan demikian 

maka orang tersebut akan mengalami penderitan dan kerjanya tidak 

akan berhasil. Prosesi upacara dilakukan dengan jalan memberikan 

persembahan berupa siri, pinang, kapur, tembakau, telur, dan 

sebuah lestari.30Persembahan itu ditaruh di rumah keramat didarah 

itu.Latak adalah pohon kecil yang akan ditebang dan Tahak adalah 

pohon besar yang hendak ditebang.31 

2.1.3 Adat Membakar (Pefak)  

Sebelum membakar bekas pohon dan membuat area 

penanaman, terlebih dahulu dilakukan upacara adat yang bertujuan 

agar api yang tidak dibakar melewati batasnya serta wujud dari 

                                                
28Hasil Wawancara dengan Bpk K. L Tanggal 13 September 2012 
29Hasil Wawancara dengan Bpk F. S, Tanggal 13 September 2012 
30Ibid. 
31Ibid. 
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perlindungan terhadap tanah dan hutan mereka.32 Dalam ritual ini 

setelah permohonan dan doa disampaikan maka diambil air lalu 

disiram pada batas –batas wilayah yang diyakini sebagai batas dari 

prosesi pembakaran yang hendak dilakukan. Dipercayai bahwa api 

tidak akan melewati batas air tersebut.  

  WAE NIBE PELA, WAE NIBE TOFA  
  Air membatasi api dan menyirami api. 33 

 
2.1.4 Adat Menanam (Sekak)  

Di dalam kebun komunitas Bupolo ada dua tanaman yang 

menjadi prioritas utama antara lain hotom, padi, selain kedua hal 

ini ada pula tanaman jangung, kacang, ubi kayu, dan jenis umbi-

umbian lainnya.  

Upacara penanaman kedua jenis ini berbeda, sebab pola 

bertumbuh keduanya pun berbeda. Hotom dihamburkan di atas 

tanah, sementara padi mesti dipersiapan lubang-lubang untuk 

memasukannya. 

a. Upacara Penghamburan Hotom.  

Upacara Penanaman hotom selalu dimulai dengan acara 

persembahan. Bahan-bahan persembahan terdiri dari buah siri, 

pinang, tembakau yang diletakkan dalam sebuah piring putih 

dan sehelai lastari untuk menutup piring dan persembahan itu. 

Upacara dilakukan ditengah-tengah kebun dengan cara 

                                                
32Hasil Wawancara dengan Bpk K. L Tanggal 13 September 2012 
33Ibid. 
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meletakkan persembahan tersebut ditempat itu dan 

memanjatkan doa mereka yakni :  

OPO GEBA S’NULAT, BANTO TU KAMAM 
HAWA, SUPAYA KAMAM HAWA FUAN, 
NA HUSEL 
Tuhan Pencipta bantulah kehidupan kami 
melalui kebun ini, supaya dapat memberikan 
hasil dan memberi penghidupan bagi kami.34 

  
Setelah selesai memanjatkan doa, maka pemimpin akan 

menanamkan Nanlahit (ganda rusa, sereh dan nanas) tumbuhan 

pembasmi hama. Maka diyakini bahwa hotom yang ditanam 

tidak akan pernah mengalami kerusakan karena hama dan akan 

memberikan hasil yang baik kepda mereka.35 

b. Upacara Penanaman Padi. 

Prosesi menanam padi diawali dengan upacara agar 

padi yang ditanam dapat menghasilkan hasil yang baik. Prosesi 

ini dilakukan dengan cara membawa semua peralatan bibit 

ditengah kebun dan kemudian pemimpin memanjatkan doa 

yakni :  

OPO GEBA S’NULAT , BERIKAN LA KAM 
MANSIA HAWAGUT,  ATEMU SUASANA, 
DAMODA DADULA GOSAT  
Tuhan pencipta, curahkanlah berkatmu bagi 
kami dan biarlah air yang disiram ini 
memberikan kesejukan dan pertumbuhan bagi 
tanaman ini.36 
 

                                                
34Hasil Wawancara dengan Bpk  B.L , Bpk M. L dan Bpk Y.S Tanggal 14 September 

2012 
35Ibid. 
36Ibid. 
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Hal ini bertujuan agar tanah dan perlatan pembuat lubang 

yang disiram akan mampu memberikan penghidupan bagi padi 

yang hendak ditanam. Setelah itu, bibit yang pertama ditanam 

oleh seorang istri dan setelah itu dilakukan secara gotong 

royong.  

2.1.5 Adat Panen (Egu) 

Setiap pemugutan hasil kebun baru berupa padi dan hotom 

selalu didahului oleh suatu gerakan upacara adat  (Panen = Egu) 

dikenal adanya panen padi (egu hala) dan panen hotom (egu feten). 

Waktu panen padi tidak pernah diketahui ataupun dirahasikan. 

Menurut kepercayaan Bupolo, apabila saat panen diketahui maka 

akan timbul berbagai hal yang dapat menghambat jalannya 

pemungutan hasil, seperti hujan lebat sehingga panen ditunda atau 

pemilik kebun jatuh sakit.37Peristiwa dapat terjadi karena ulah 

beberapa warga masyarakat yang iri terhadap keberhasilan orang 

lain. Karena itu apabila ada orang yang menannyakan tentang 

waktu panen biasanya jawaban yang disampaikan adalah “bet polo 

sa do haru ala hala“ artinya 10 hari lagi kami baru memetik 

bersama padi atau “ bet polo sa do haru ala feten “, artinya 10 hari 

lagi kami baru memetik hotom. Sekaipun jawabannya seperti itu 

tetapi mungkin dua hari atau tiga hari kemudian panen telah 

                                                
37Ibid. 
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dilakukan.38 Prosesi panen dilakukan dengan ungkapan syukur 

kepada Tuhan sang Pencipta yang telah menjaga tanaman mereka, 

hingga berhasil dan memberikan penghidupan bagi mereka, yakni:  

BELWATUK LA OPO GEBA S’NULAT MAKE 
EN MUSIN EN HEREN LA KAMI MANSIA RO. 
DAIKO BITI BU GIDIN BA OTO. 
Terima kasih Tuhan Sang Pencipta alam 
semesta atas kasih dan berkat Tuhan untuk 
kami, sehingga pekerjaan kami berjalan lanjar 
dan hasilnya memuaskan. 39 
 

2.1.6 Adat Persembahan ( Tema ) 

Hasil yang didapati tidak lalu dinikmati sendiri sebab diyakini 

bahwa hasil tersebut bukan semata-mata usaha mereka, tetapi 

karena Opolastala yang telah memberikan penghidupan bagi usaha 

mereka. Dalam komunitas Bupolo dikenal istilah Tema. Tema 

merupakan ungkapan untuk menggmabarkan yang pertama dari 

usaha mereka adalah persembahan bagi Opolastala dan sesama.  

Komunitas Bupolo percaya bahwa melalaikan tema dari 

hasil yang didapatkan yakni padi Tema ataupun HotomTema. Maka 

usaha tersebut tidak akan menjadi berkat dalam kehidupan mereka, 

tetapi akan hilang begitu saja.  

Proses padi tema ataupun hotom tema berjalan sama. 

Ketika semua hasil sudah dikumpulkan. Maka semua warga akan 

berkumpul dan pemimpin akan memanjatkan doa setelah itu hasil 

yang didapat pertama dinikmati secara bersama.  

                                                
38Ibid. 
39Ibid. 
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Upacara Tema menggambarkan simbol harmonisasi dari 

kepercayaan mereka kepada Opolastala yakni kepada Tuhan, 

manusia dan alam.  

2.2 Aktifitas Berburu 

2.2.1 Persiapan Diri 

Komunitas Bupolo yakin bahwa hasil buruan yang didapati 

bukan hanya persoalan kebetulan, tetapi anugrah yang diberikan 

Opolastala demi kehidupan Manusia. 40 

Kawasan Fena menyatakan bahwa sebelum melakukan 

perburuan, kita mesti mempersiapkan diri kita yaitu tidak 

melakukan hubungan biologis dengan pasangan sebelum berburu. 

Hal ini dinilai merupakan pantangan dalam prosesi perburuan yang 

hendak dilakukan. Selain itu perburuan tidak dapat dilakukan jika 

pasangan sementara sakit ataupun hendak melahirkan. Jika tetap 

dilakukan maka usahanya akan sia-sia, ataupun jika mendapatkan 

hasil, maka hasil itu akan mendatangkan petaka bagi keluarganya. 

Oleh sebab itu dialnjutkan oleh bapak kawasan prosesi persiapan 

diri sebelum melakukan perburuan menjadi aspek penting41.  

 

 

 

 

                                                
40Hasil Wawancara dengan Bpk  F.S dan Bpk D.S Tanggal 15 September 2012 
41Ibid. 
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2.2.2 Prosesi berburu 

Saat prosesi berburu sementara dilakukan ada beberapa pantangan 

ataupun larangan yang tidak boleh dilakukan, yakni adanya:   

a. Larangan berbicara 42 

Saat prosesi berburu dilakukan komunitas Bupolo akan 

memasuki hutan keramat yang diyakini mereka sebagai tempat 

mereka mempertahankan hidup. Ketika sampai dilokasi 

perburuan mereka tidak boleh berbicara tetapi komunikasi 

dilakukan dengan menggunakan tanda, ataupun simbol yakni 

cahaya senter ataupun siulan. Hal ini selain membuat hewan 

buruan yang hendak diburu dapat lari jika mendengar suara 

berisik, tetapi juga karena hutan diyakini sebagai tempat 

berdiamnya Opolastala. Maka Larangan pertama dalam proses 

berburu adalah berbicara secara langsung. 

b. Larangan Mengeluh ( Sebutan Telo )43 

Larangan kedua selain berbicara adalah mengeluh saat 

tidak mendapatkan hasil. Komunitas Bupolo sangat yakin 

bahwa sesuatu yang lahir dari pengeluhan bukan berasal dari 

sang kuasa. Oleh sebab itu, adalah hasil yang didapati adalah 

pemberian dari setan. Hal ini menjadi nyata dalam bahasa 

Bupolo dengan istilah Sebutan Telo (Ungkapan pengeluhan 

jika tidak mendpatkan hasil ). Dikisahkan oleh Bapak 

                                                
42Ibid. 
43Hasil Wawancara dengan Bpk A. L Tanggal 15 September 2012 
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Alexander Seleky kepala desa Waelo bahwa banyak yang 

mengalami sakit-penyakit akibat mengeluh saat tidak 

mendapatkan hasi buruan. Saat mereka mengeluh mereka 

sementara menyembah setan untuk memberikan kepada mereka 

hasil buruan. Sebutan Telo dapat disampaikan berupa :  

“ Yako (beta  su usaha mancari Vavu (babi 
hutan), tetapi kosong di Yako lahan (kebun). 
Kasih satu jua biar yako keluarga bisa makan. 
Opo hawagut to Yako. Yako to Huma beka. 
Kalo yako balom dapa hasil.”44 

 
Setelah menyebutkan ungkapan-ungkapan seperti ini 

jerat yang telah ditempatkan di lahan mereka, akan 

mendapatkan hasil. Akan tetapi hasil yang didapati diyakini 

bukan dari Opolastala. Maka keluarga tersebut lama-kelamaan 

akan mendapatkan sakit-penyakit bahkan kematian.  

Sebutan Telo merupakan sebuah bentuk Dosa dalam 

konsep orang Bupolo, oleh sebab itu untuk menghilangkan hal 

ini perlu diadakan meja pendamian (pengakuan diri)  

c. Larangan memasuki Hutan Sihit45 

Larangan ketiga adalah memasuki hutan sihit (sasi adat) 

jika prosesi buruan dilakukan dalam hutan sihit. Maka hasil 

yang dapati tidak boleh dimakan, sebab hal itu merupakan 

sebuah desa dalam konsep Bupolo. Orang tersebut akan 

                                                
44Ibid. 
45Hasil Wawancara dengan Bpk F.S dan Bpk D. S Tanggal 15 September 2012 
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mengalami sakit dan penderitaan jika tidak segera melakukan 

meja pendamian dan mengukui kesalahannya.  

2.2.3 Ungkapan syukur (Belwatuk La Opo Geba S’nulat)  

Belwatuk La Opo Geba S’nulat adalah ungkapan rasa 

syukur atas hasil yang didapati. Komunitas Bupolo akan selalu 

mengatakan ungkapan ini jika mereka mendapati hasil buruan. 

Sebagai bentuk pengakuan bahwa hasil buruan bukan semata-mata 

hasil dari kerja mereka sendiri, tetapi pemberian sang pencipta.  

BELWATUK LA OPO GEBA S’NULAT MAKE 
EN MUSIN EN HEREN LA KAMI MANSIA RO   
Terima kasih Tuhan Sang Pencipta alam 
semesta atas kasih dan berkat Tuhan untuk 
kami.46 
 

Hewan yang didapati akan dibagi secara merata kepada 

setiap anggota yang melakukan perburuaan saat itu. Hal ini 

merupakan bentuk kerjasama atas usaha yang dibangun bersama.  

2.3 Tempat  Keramat47 

Dalam praktek keagamaan, orang-orang Bupolo tidak mengenal 

adanya tempat khusus yang dapat digunakan sebagai tempat sembahyang 

bersama. Sistem persembayangan mereka dilakukan secara perorangan 

ataupun kelompok kecil. Persembayangan ini dilakukan ditempat keramat 

yang mereka tuju baik secara langsung ataupun melalui perantara. 

                                                
46Ibid. 
47Ibid. 
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Ada tiga tempat keramat yang diyakini oleh komunitas 

Bupolo, sekalipun demikian hal ini tidak membatasi komunitas Bupolo 

untuk berdoa dimana saja.  Ketiga tempat keramat itu yakni:  

2.3.1 Keramat Rana.  

Tempat keramat ini bertempat di danau Rana dan menjadi 

pusat utama dari segala harmonisasi alam dan manusia. Keramat 

ini dipengang oleh Leluhur soa Waekolo.  

2.3.2 Keramat yang Kedua dinamakan keramat Butal.  

Butal adalah sejenis buah yang biasanya digunakan sebagai 

tempat isi kapur makan (kapur makan siri-pinang). Sebagai sebuah 

objek keramat, butal ditandai oleh sebatang kayu panjang yang 

ujungnya diukir dalam aneka bentuk bagian ujungnya yang tajam 

dimasukan ke dalam tanah. Ujung kayu yang berukiran, diletakkan 

sebagai tempat kapur siri dan pinang sebagai bentuk persembahan. 

Siri dan pinang menggambarkan totalitas kehidupan dan kerja 

komunitas Bupolo. Maka persembahan ini hendak 

menggambarkan, bahwa manusia dalam kerja yang akan dilakukan 

akan mementingkan harmonisasi antara manusia dan alam sebagai 

lahan kerjanya. 

2.3.3 Keramat yang ketiga ialah keramat Humsikit.  

Keramat ini biasanya dibuat seperti model sebuah rumah 

(Humsikit) yang didalamnya tersedia sebuah meja batu yang 

ditutupi dengan kain lastere di atasnya didudukan sebuah mangkuk 
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keramik yang berisi beberapa uang logam sebagai bentuk 

persembahan ketika hendak membuka kerja, mengalami sakit– 

penyakit dan hendak melakukan pendamaian, ataupun ketika 

hendak melakukan sihit (sejenis sasi) 

3. DIMENSI  OPOLASTALA SEBAGAI TUHAN  

Komunitas Bupolo menyakini bahwa Opolastala sebagai Yang Maha 

Tinggi dinilai tidak dapat dijangkau oleh kemampuan manusia, Opolastala 

hanya dapat dikenal sebagai Sang Pencipta  (Opo Geba S’nulat), sebagai 

Yang Mengenal dan Menyelamatkan (Opo Geba Bilangan) dan sebagai 

Yang Berdiam dan Memberkati (Opo Geba Penatat). Tiga dimensi ini 

adalah cara Opolastala dikenal dalam komunitas Bupolo, sekalipun 

demikian Opolastala tetap dilihat sebagai Yang Maha tinggi dan tidak 

terjangkau.  

3.1 Opo Geba S’nulat Sebagai  Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi  

Tuhan Pencipta dalam sebutan orang Bupolo berarti Opo Geba 

S’nulat. Opo Geba S’nulat sebagai Tuhan pencipta dimaknai sebagai 

Allah yang menyediakan kehidupan bagi mereka.48 

Konsep Tuhan pencipta sebagai Pencipta yang menyediakan 

hadir dari pandangan orang Bupolo memandang ketersediaan hidup 

berasal tiga unsur yakni tanah, air dan makanan.49 Tanpa ketiga unsur 

ini manusia tidak bisa bertahan hidup. Jika seseorang hendak menikah 

dalam  komunitas Bupolo syarat terpenting adalah harus memiliki 

                                                
48Hasil Wawancara dengan Bpk F.S 18 September 2012 
49Ibid. 



90 
 

“tanah”sendiri sebagai lahan kehidupan. Jika ia tidak memiliki tanah 

sendiri ia belum bisa menikah, sebab dinilai belum mampu 

menyediakan kehidupan bagi keluarganya. Sementara peranan air 

dalam kehidupan orang Bupolo sangat penting selain untuk diminum 

dan membersihkan diri, tetapi juga sebagai simbol kesuburan dalam 

usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu, ketika orang Bupolo hendak 

membuka lahan baru air selalu dipakai sebagai ritual yang 

menyuburkan tanah dan tumbuhan yang hendak ditanam.50 

Dari hal ini, tanah dan air menjadi unsur terpenting untuk 

memperoleh makanan dalam mempertahankan hidup. Opo Geba 

S’nulat sebagai Tuhan pencipta diyakini sebagai yang menyediakan 

ketiga hal ini untuk kehidupan manusia.  

Allah pencipta sebagai Tuhan yang menyediakan. Pertama, 

menyediakan tanah bagi kehidupan yang berasal dari Gunung date. 

Gunung date dinilai sebagai yang pertama karena memiliki nilai sakral 

yang tinggi dan awal dari kehidupan orang Bupolo. Tanah menunjukan 

karakter menumbuhkan atau memberi kemungkinan hidup.51 

Kedua, Tuhan pencipta menyediakan Air melalui danau Rana. 

Air dari danau Rana dinilai yang mengairi seluruh daerah Bupolo. 

Rana memiliki kedudukan ke dua yang sakral setelah Gunung date. 

                                                
50Ibid. 
51Hasil wawancara dengan Bpk R. L 
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Melalui air dari rana kehidupan dapat berlangsung dalam komunitas 

Bupolo. Air dari danau Rana menunjukan karakter kesuburan.52 

Melalui kedua tempat ini ada kemungkinan untuk kehidupan 

tumbuh dan berkembang dengan suburnya. Maka setelah setelah kedua 

hal itu. Ketiga, Tuhan menyediakan berbagai ciptaan selain manusia 

(hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya). Jika bertolak dari mitos 

orang pertama yang hadir di Bupolo, alam semesta telah tersedia baik 

itu tanah, air, maupun tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebelum manusia 

itu hadir, sehingga aspek yang keempat diduduki oleh manusia. karena 

semuanya telah disediakan oleh Opo Geba S’nulat sang pencipta yang 

menyediakan kehidupan bagi orang Bupolo.53 

Menurut bapak IzackLiligoli, tanah dari Gunung Date dan air 

dari Danau Rana memiiki posisi terpenting, sebab melalui keduanya 

kehidupan dapat terus berlangsung. Kekhususan kedua tempat ini 

menimbulkan kepercayaan bahwa Tuhan berdiam di kedua tempat 

tersebut.54Dari hal inialam begitu sakral, perlu dijaga  bagi kehidupan 

orang Bupolo, ini nampak dalam mandat yang diterima oleh setiap 

orang Bupolo dari Opo Geba S’nulat.  

 MANDAT OPO GEBA S’NULAT.   

OPOLASTALA KABADUE HAK LA KAMI 
MANSIA, LA KAM BAJAGAK NAM ESNULAT 
WAHAN SAPIGOSA 

                                                
52Ibid. 
53Ibid. 
54Hasil Wawancara dengn Bpk I. L  
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Tuhan memberikan mandat kepada manusia, untuk 
menjaga alam yakni tanah, air, pohon, lautan, dan 
sebagainya.55 

 

Nilai dari kepercayaan kepada Opo Geba S’nulatsangat 

melekat dalam kehidupan orang Bupolo, sebab Opo Geba 

S’nulatadalah penyedia kehidupan bagi mereka. Segala yang mereka 

dapati patut mereka syukuri kepada Opo Geba S’nulat yang telah 

menyediakan semua itu.56 

BELWATUK LA OPO GEBA S’NULAT MAKE EN 
MUSIN EN HEREN LA KAMI MANSIA RO   
Terima kasih Tuhan pencipta yang telah 
menyediakan alam ini untuk kami. 57 
 

3.2 Opo Geba Bilangan Sebagai Allah Yang Mengenal Dan 

Menyelamatkan Umatnya 

Dimensi kedua adalah Opo Geba Bilangan. Opo Geba Bilangan 

dapat diartikan dalam dua pengertian yakni sebagai Yang Mengenal dan  

Menempatkan, serta sebagai Yang Menyelamatkan. Kedua arti ini 

berkaitan dengan aspek fungsional dari Opo Geba Bilangandalam 

hubungannya dengan komunitas Bupolo.  

a. Opo Geba Bilangan sebagai Yang Mengenal dan Menempatkan 

Manusia sesuai Fungsinya 

Menurut bapak Fredi Ungkapan mengenal pada Opo Geba 

Bilangan memiliki makna menghitung satu demi satu yang berarti 

                                                
55Ibid. 
56Hasil wawancara dengan Bpk F S 18 september 2012  
57Ibid. 
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semua orang Bupolo dikenal Allah. Ungkapan mengenal juga 

menunjukan bahwaOpo Geba Bilangan tahu di mana Ia harus 

menempatkan orang bupolo satu demi satu sesuai fungsinya.58 

Dari hal ini, maka Opo Geba Bilangan diyakini sebagai sosok 

yang menempatkanOrang Bupolo dalam tiga daerah sesuai fungsinya 

yakni daerah pengunungan (Geba Fuka Unen) sebagai orang bupolo 

wilayah dalam, daerah pinggiran pengunungan (Geba Fuka Fahan) 

sebagai orang bupolo wilayah pertengahan, dan daerah pesisir (Geba 

Fuka Masin) sebagai orang Bupolo wilayah luar. Ketiga pembagian ini 

menjadi penting dalam menjaga alam yang disediakan Tuhan melalui 

Gunung Date dan Danau Rana sebagai pusat dari kehidupan yang 

berlangsung.59 

Orang Bupolo luar memiliki fungsi sebagai penjaga pintu 

masuk ke wilayah dalam agar tidak merusak sumber kehidupan 

mereka. Orang di pinggiran pengunungan sebagai wilayah perbatasan 

ke wilayah dalam memiliki tugas sebagai penyaring aspek yang masuk 

dari luar sebelum berada di wilayah dalam. Sementara orang yang 

hidup diwilayah dalam memiliki tugas untuk menjaga sumber 

kehidupan mereka.60Jika ada orang wilayah dalam yang keluar dan 

bermukim di wilayah perbatasan ataupun pesisir, Ia tidak dapat dipilih 

sebagai raja ataupun bagian dari susunan adat dari wilayah baru yang 

                                                
58Ibid. 
59Ibid. 
60Hasil wawancara Bpk B. L. 18 September 2012  



94 
 

ditempatinya, sebab diyakini fungsinya tetap ada di wilayah dalam, 

begitu pun wilayah-wilayah lainnya.61 

Selain pembagian dalam menjaga sumber kehidupan mereka   

(Gunung Date, Danau Rana), fungi Opolastala sebagai Yang mengenal 

dan menempatkan dipercaya nampak dalam semua aspek kehidupan 

orang Bupolo yang meliputi pekerjaan (berburu, bertani, nelayan, 

pedangang) , sistem pemerintahan adat(Marinyo, Kawasan, Kepala 

Soa, Pottelu, Hinolong,Raja/ Matgugul), musim yang dialami  (panas, 

hujan) dan berbagai hal lainnya ditempatkan oleh Opo Geba Bilangan.  

b. Opo Geba Bilangan sebagai Yang Menyelamatkan.  

Opo Geba Bilanganselain Yang Mengenal dan Menempatkan juga 

memiliki fungsinya Sebagai Penyelamat, dikaitkan dengan konsep 

dosa yang ada dalam komunitas Bupolo. Dosa Perbuatan yang 

melanggar kehendak Tuhan, terhadap ciptaan Tuhan di bumi ini yakni 

air, tanah, pohon, lautandan sebagainya (Kam Pempunat Dafaksalan 

Tu Opo Kae Namlalet. Kam Putai Namu Esnulat Wahan Fina Bumi 

Na).62 Akibat dari dosa ialah sakit, penyakit, penderitaan bahkan 

kematian. Untuk memperoleh keselamatan dari Opo Geba Bilangan 

perlu dilakukan Akta Pengakuan diri terahdap dosa yang dilakukan 

disertai dengan pemberian persembahan.  

Prosesi pengakuan dimulai dari pribadi ataupun kelompok kecil 

mendatangi tempat keramat Humsikit, di tempat keramat tersebut 

                                                
61Ibid. 
62Hasil wawancara dengan Bpk L. L Tanggal 18 september 2012 
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mereka membuka kain putih yang didalamnya telah ditaruh sirih 

pinang dan kain lastare, selain itu juga menempatkan uang logam 

dalam piring yang ada di tempat keramat tersebut. Setelah hal ini 

dilakukan kemudian secara pribadi ataupun kelompok kecil 

menyatakan  Pengakuannyayang dapat berbunyiseperti ini:  

 
OPO GEBA BILANGAN, KAMI BAKADUK 
FIDI NAM PUPA EN MILIT, KAM BAPRAHE 
NAM DIRI.  KAM MANGAKO NAM 
PEMPUNAT EBOHON LANGEI KAE. WAHAN 
GAMDHI EM DARULAT KAMI, TU 
NAMRAHA VUAL MUAN VUAL MODAN  
Tuhan Yang Mengenal Kami, Kami datang 
didepanmu dan mengaku kesalahan kami 
menyerahkan perbuatan-perbuatan kami yang salah 
terhadap mandat yang kau berikan. Ampuni kami 
dan selamatkanlah Kami.63 
 
OPOLASTALA GEBA BILANGAN VAL MUAN 
VAL MODAN 
Tuhan yang mengenal dan mendamaikan kami atas 
dosa kami berikanlah kesembuhan dan 
Penyelamatan Bagiku. 64 
 

Dari hal ini maka Opo Geba Bilanganjuga dilihat sebagai yang 

menyelamatkan Komunitas Bupolo dari dosanya:  

OPOLASTALA GEBA BILANGAN PENEFUT 
EPHAKAT MUAN MODAN 
Tuhan yang mengenal dan menyelamatkan 
manusia.65 

 
 
 
 
 

 
                                                

63Hasil wawancaa dengan Bpk B L.Tanggal 19 september 2012  
64Ibid. 
65Ibid. 
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3.3. Opo Geba Penatat Sebagai Allah  Yang Berdiam Bersama 

Manusia 

Opo Geba Penatat dalam pengertian orang bupolo dapat dikatakan 

sebagai Tuhan yang memberkati umatnya. Secara fungsional Opo Geba 

Penatat dapat menjadi Tuhan yang memberkati, sebab ia dimaknai sebagai 

yang berdiam bersama manusia. 

OPO GEBA PENATAT KAMI BETO TU LEA. 
Tuhan yang berdiam bersama kami siang dan malam. 66 
 

Konsep Tuhan berdiam bersama manusia, dalam komunitas 

Bupolo tidak dapat dilihat secara langsung, dalam relasinya seperti 

seorang manusia yang berhubungan dengan manusia lainnya. Akan tetapi 

Allah berdiam bersama manusia dapat dirasakan kehadirannya.67Bapak 

Mesa menambahkan, bahwa kehadirannya itu bagiakan angin kita tahu ia 

ada  bersama kita, tetapi bukan karena dilihat, tetapi karena dirasakan 

kehadirannya melalui Alam.68 Tuhan berdiam dirasakan kehadirannya, 

ketika Alam mengeluarkan hasilnya sebagai kebutuhan hidup manusia. 

Allah berdiam dapat dirasakan ketika masa Efut Ale.69 Masa ini muncul 

ketika daun mulai membesar dan bekal buah mulai keluar. Pada saat 

musim ini diyakini bahwa buah meranti akan keluar sehingga hewan 

buruan akan banyak, Padi mulai menguning, Minyak kayu putih mulai 

dikerjakan. Sementara di wilayah Danau Rana diyakini morea-morea naik 

dari danau ke wilayah perairan yang dialiri olehnya. Sekalipun demikian 
                                                

66Hasil wawancara dengan Bpk A. L. Tanggal 19 September 2012 
67Ibid. 
68Hasil wawancara dengan Bpk M . L Tanggal 20 September 2012 
69Ibid. 
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masa efut ale ini bukan hanya dilihat dari rentang waktu yang berlangsung 

dan dialami, tetapi juga dilihat dari sikap hidup yang ditunjukkan terhadap 

alam dalam kerja yang dilakukan. Oleh karena itu masa efut ale dapat 

dirasakan setiap saat. Sebab masa ini dimaknai sebagai sebuah sikap hidup 

yang mentaati Opolastala dengan jalan menjaga harmonisasi hidup dengan 

alamnya70.  

Selain masa ini ada pula masa Emteda Omon Bato ataupun masa di 

mana daun-daun berlobang dan menjadi kuning, Pada masa ini panas terik 

tanpa hujan, manusia menderetia sakit, dan mengalami penderitaan dalam 

hidup. Bahkan  terkadang kematian sering kali dialami. Masa ini dalam 

kehidupan seseorang terjadi, disebabkan ia dinilai melakukan kesalahan 

yang belum diperbaiki sehingga ia mengalami semua penderitaan 

tersebut71. 

 Opo Geba Penantat menjadi perwujudan akhir dari  Tuhan 

Pencipta yang menyediakan kehidupan, Tuhan mengenal yang 

menempatkan serta menyelamatkan, dan Tuhan yang memberkati sebagai 

bentuk harmonisasi hidup manusia bersama alam dan kepercayannya.  

 

3.3.  Relasi Opo Geba S’nulat, Opo Geba Bilangan, Opo Penatat. 

Komunitas Bupolo dalam kepercayaannya mengakui satu Tuhan 

Yang Maha Besar yakni OPOLASTALA yang dalam kedudukannya 

                                                
70Ibid. 
71Ibid. 
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disebut sebagai OPOJOULASTALA sebagai Tuhan yang Maha Besar 

berkuasa atas langit dan bumi bahkan dilautan dengan segala isinya.  

OPOJOULASTALA DA KUASA DUNIA NA TU TAU LANGIT 
SAKA TU TAU OLAT LAWE TU TAUN. 
Tuhan Pemimpin Yang berkuasa atas langit dan bumi bahkan 
dilautan dengan Isinya. 72 
 
OPOLASTALA sebagai Yang Maha Besar tidak tergapai dalam 

kehidupan manusia, akan tetapi sebagai Yang Maha Besar dan tak tergapai 

itu dapat dikenal melalui Opo Geba S’nulat sebagai Tuhan mencipta Yang 

menyediakan kehidupanbagi Komunitas Bupolo, Opo Geba Bilangan 

Tuhan yang mengenal, dan menyelamatkan dan Opo Geba Penatat 

sebagai Tuhan yang melindungi dan memberkati kehidupan Manusia.  

Tiga pembagian fungsional ini tidak menyatu secara esensinya 

hanya menyatu secara fungsional yang menampilkan Relasi antara Tuhan, 

Manusia dan Alam. Ketiganya berbeda akan tetapi tidak bisa dipisahkan. 

Relasi yang terjalin di antara ketiganya diyakini menampakkan 

OPOLASTALA sebagai Yang maha besar. Hal ini disebabkan dari relasi di 

antara ketiganya dinilai mewujudkan harmonisasi antara manusia, alam 

dan kepercayaannya yang adalah Tujuan Utama kepercayaan. Orang 

bupolo terhadap OPOLASTALA.  

Opo Geba S’nulat sebagai Pencipta memiliki fungsi menyediakan 

segala sesuatu ( Sumber Kehidupan ), Komunitas bupolo mendapatkan 

mandat dari Opo Geba S’nulat sang pencipta bukan dari Opo Geba 

Bilangan atau Opo Geba Penatat. Opo Geba Bilangandiyakini 

                                                
72Hasil Wawancara dengan Bpk F. Tanggal 19 september 2012  
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menempatkan segala sesuatu yang tercipta dan menyelamatkan komunitas 

Bupolo dari pelanggaran terhadap mandat yang didapati dari Opo Geba 

S;nulat. Opo Geba Penatat diakui berdiam bersama mnausia, sumber dari 

segala hasil yang dikerjakan. Sehingga dari hal ini terlihat ada tiga Allah 

sosok Ilahi yang diyakini. Ketiga Tuhan ini tak terpisahkan secara 

fungsinya sebagai Tuhan, fungsi dari ketiganya menampilkan harmonisasi 

sebagai pusat dari Yang Maha Besar dalam komunitas Bupolo yakni 

OPOLASTALA. 

 
 

SKEMA RELASI KEPERCAYAAN OPOLASTALA   
  
  
 
 
                                                            OPO 
                                                 GEBA S’NULAT 
 
     
 
                                                    OPOLASTALA 
                                                   Pusat Harmonisasi             
                   (  Allah, Manusia dan Alam, )   
  
 
 
                    OPO GEBA                                                         OPO GEBA  
                    BILANGAN                                                          PENATAT 
  
 

4. CARA ORANG BUPOLO MEMAKNAI OPOLASTALA SEBAGAI 

BENTUK HARMONISASI ANTARA ALLAH, MANUSIA DAN 

ALAM 
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Dari Gambaran di atas terlihat bahwa kepercayaan orang  Bupolo 

kepada Opolastala bukanlah sekedar ajaran yang berkaitan dengan Tuhan 

semata akan tetapi kepercayaan terhadap Opolastala tidak bisa terlepas 

dari relasi antara Manusia dan Alam. 

Alam Buru dilihat sebagai simbol Tuhan berdiam dan menghidupi 

kehidupan umat buru. Maka orang Bupolo tidak bisa melepaskan relasinya 

dari alam sebagai tempat Ia berdiam, tetapi sekaligus menggambarkan 

Allah berdiam bersama-sama dengan mereka.  

Hutan dan sungai dianggap sebagai tempat yang sakral sebab 

didalamnya Allah berdiam. Oleh sebab itu, hutan dan sungai selalu dijaga 

oleh para leluhur (Gebamtua). Sakralitas akan hal tersebut diyakini sejak 

turun-temurun yang hadir melalui ritus-ritus yang mesti dijalankan sebagai 

bentuk bahwa Tuhan, Manusia dan Alam tidak terpisahkan.  

Dalam wiliyah Pegunungan dikenal istilah Sihit atau Kalwaket dan 

Vuka Sihit, sementara pada wilayah pesisir dikenal istilah Tufa Wae dan 

bore,  

Shit ataupun Kalwaket adalah sebuah prosesi yang dikenal dalam 

masyarakat pengunugan untuk tidak masuk dan mencari buruan diwilayah 

tersebut. Jika ada masyarakat yang menggambil buruan didaerah tersebut 

ia akan mengalami sakit dan penderitaan. Shit ataupun kalwaket menjadi 

sebuah tanda agar masyarakat mampu menjaga keseimbangan dengan 

ekosistem alam yang ada. Sementara Vuka sihit menjadi tanda bahwa 
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masyarakat negeri dapat mengumpulkan hasil alam, secara bersama demi 

kalangsungan hidup masyarakat.  

Tufa Wae adalah Prosesi dimana masyarakat negeri dapat 

mengumpulkan hasil laut berupa Ikan, belut, udang, dll. Tufa Wae berarti 

proses mengangkat ikan dengan mengunakan adat (Ma iko La Mad’ Hama 

Pa Wae). Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal 

didalam Alam.  Sementara Bore adalah dilaksanakan agar kelangsungan 

ekosistem ikan dalam air dapat dipertahankan. Saat dilaksanakan bore 

dalam wilayah pesisir maka Ikan-ikan kecil tidak boleh ditangkap. 

Sekalipun ia menggambil ikan-ikan kecil ia tidak dapat memakan ikan-

ikan kecil tersebut, sebab jika hal itu dilakukan maka ia akan mengalami 

sakit penyakit. Sebelum prosesi Tufa Wae ataupun Bore dilakukan 

biasanya dinaikan S’make La Opo Jou Lastala ( Permohonan Doa Kepada 

Tuhan Sumber Kehidupan).  

Ritus–ritus yang dibangun ini bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi 

menyatakan kesatuan dengan alam.  Dalam ritus ini terkandung nilai-nilai 

kesatuan dengan alam karena bersumber dari OPOJOULASTALA.  Dalam 

ritus-ritus ini tidak hanya mengungkapkan kegembiraan atas kasih karunia 

Tuhan tetapi juga menandai persahabatan dan hubungan yang harmonis 

dengan alam.  

Ritual Shit, Kalwaket dan Bore Menunjukan  bentuk relasi antara 

manusia dan alam, Tufa Wae ataupun Vuka Shit adalah simbol berkat 

(hawagut) dari OPOJOULASTALA, Doa (S’make) menunjukan Simbol 
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keyakinan kepada Allah Sumber Kehidupan yang berdiam bersama 

manusia. Sementara tempat berkumpul dalam menjalankan ritual (Elneret) 

merupakan simbol kebersamaan dalam menjalankan mandat dari Allah.  

 

5. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dikehtahui bahwa Opolatala 

lahir sebagai bentuk perenungan terhadap kekayaan Alam yang dimiliki 

oleh komunitas Bupolo, bukan merupakan hasil ciptaan manusia tetapi 

merupakan Anugrah dari Allah Yang Maha Besar. Tujuan kepercayaan 

terhadap Opolastala agar Manusia dapat menjalin harmonisasi dengan 

Alam sebagai sumber kehidupan yang merupakan Anugrah Allah bagi 

komunitas Bupolo  

Opolastala dilihat sebagai yang Abstrak tidak dapat dihampiri oleh 

kemampuan manusia (frete), sekalipun demikian melalui Alam semesta 

Komunitas Bupolo merefleksikan kehadiran Allah melalui Opo Geba 

S’nulat, Opo Geba Bilangan dan Opo Geba Penatat.  

Opo Geba S’nulat dilihat sebagai Allah Pencipta yang 

Menyediakan kehidupan bagi manusia. Sumber kehidupan ada dalam Opo 

Geba S’nulat. Melalui Opo Geba S’nulat Orang Bupolo mendapatkan 

mandat untuk menjaga alam ciptaannya agar kehidupan dapat terus 

berlangsung.  

Opo Geba Bilangan di lihat berada dibawah Opo Geba S’nulat 

sebagai Allah yang menempatkan ciptaannya sesaui fungsinya dan 



103 
 

membebaskan serta menyelamatkan manusia dari dosa ( Pelanggaran 

mandat dari Opo Geba S’nulat ).  

Opo Geba Penatat dilihat berada di bawah Opo Geba Bilangan 

dan Opo Geba S’nulat. Opo Geba Penatat adalah hasil akhir Pengenalan 

akan Opolastala di mana manusia mampu menyelaraskan hidupnya 

dengan Alam sehingga kehidupannya diberkati.  

Opolastala adalah sumber asali dari ketiganya. Opolastala tidak 

diketahui fungsi dan kedudukannya, tetapi diyakini ketiganya akan mampu 

menjelaskan Opolastala sebagai Yang Maha Besar Pusat dari Alam 

Semesta.  

Opo Geba S’nulat, Opo Geba Bilangan, dan Opo Geba Penatat 

bukanlah satu Tuhan melainkan tiga Oknum Ilahi, sebabOpo Geba S’nulat 

diyakini bukan Opo Geba Bilangan atau Opo Geba Penatat, begitupun 

Opo Geba Bilangan diyakini bukan Opo Geba Penatat atau Opo Geba 

S”nulat. Ketiganya terdistribusi secara hierarkhis dimana Opo Geba 

S’nulat menempati posisi pertama sebagai sumber , Opo Geba Bilangan di 

posisi ke dua sebagai Karya dan Opo Geba Penatat di posisi ketiga 

sebagai Hasil. Rangkaian dari Ketiganya adalah Opolastala sebagai pusat 

dari harmonisasi manusia dengan alam semesta.  

 

 

 

 


