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BAB V 

PENUTUP 

Dari rangkaian Uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, 

maka pada bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan fenomena-fenomena 

sosial mengenai pemahaman Komunitas Bupolo di Buru Selatan mengenai Tuhan 

dan selanjutnya penulis juga akan memberikan saran atau rekomendasi sebagai 

signifikansi penelitian yang telah dilakukan.  

A. Kesimpulan 

1. Tuhan dipahami ada dalam realitas yang abstrak dan empirik. Pada aras 

abstrak, Tuhan menempati tempat-tempat yang sakral, ideal dan 

transenden. Masyarakat memahaminya sebagai “Tuhan Yang di atas.” 

Sebagai Tuhan dalam aras abstrak ini, Ia berkuasa mengendalikan segala 

sesuatu dan kuasanya itu hanya bisa dirasakan, diyakini, dan dipercayai, 

walau sebetulnya ia tetap abstrak. Pada aras ini agama-agama maupun 

kepercayaan-kepercayaan kemudian melahirkan berbagai doktrin 

mengenai Tuhan sebagai tokoh adikodrati  yang tak terlihat (Invisible 

God). Sementara pada aras empirik, Tuhan itu kemudian diterjemahkan ke 

dalam berbagai identitas, simbol dan personifikasi. Pada saat ini agama-

agama membuat bagi dirinya identifikasi Tuhan dalam berbagai atribut 

budaya (Cultural names of God). Kemudian dikenal berbagai identitas 

budaya mengenai Tuhan dalam agama-agama seperti Allah SWT (Islam), 

Syang Hyang Widi Wasa (Hindhu), Tritunggal (Kristen), Thian 

(Konghucu), Yahweh (Yahudi), Aluk to Dolo (Toraja), Ranying (Dayak 
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Kaharingan), Opolastala (Pulau Buru) dan lainnya. Identitas budaya 

mengenai Tuhan ini kemudian diyakini sebagai cara Tuhan 

mengekspresikan diriNya didalam masyarakat/dunia, oleh setiap agama. 

Karena itu penyebutan tentang Yang Mutlak dapat saja berbeda-beda, 

sesuai dengan pengalaman manusia yang disapa oleh Yang Mutlak. 

Pemahaman tentang konsep Tuhan dipengaruhi oleh iklim, letak geografis 

dan alam manusia hidup. Karena lingkungan tersebut membentuk 

pemikiran manusia tentang sosok yang disebut Yang Mutlak (Abstract/ 

Absolute/ Eternal One ) 

2. Konsep Tuhan menurut orang Kristen disebut dengan Istilah Tritunggal. 

Tritunggal adalah gambaran Tuhan yang esa yang menyatakan dirinya 

kepada manusia melalui tiga cara. Ini bukan berarti ada tiga Tuhan yang 

disembah melainkan ada tiga pengalaman akan Tuhan yang satu dalam 

kepercayaan umat Kristen.  

3. Konsep Tuhan menurut komunitas Bupolo di Pulau Buru disebut dengan 

istilah Opolastala. Opolastala adalah pemberian nama budayawi kepada 

Yang Mutlak yang berasal dari konteks alam, ekonomi, budaya kehidupan 

setempat. Dari sejarahnya komunitas Bupolo percaya bahwa Yang Mutlak 

itu tidak terjangkau oleh manusia, Ia adalah Tuhan Yang Maha Besar, 

Pemimpin atas segala kekuasaan yang ada itulah OPOJOULASTALA/ 

OPOLASTALA. Dalam penyataannya komunitas Bupolo hanya bisa 

mengetahui Opo Geba S’nulat sebagai Sang Pencipta Langit dan Bumi 

yang memberikan mandat dan kuasa kepada manusia untuk hidup 
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harmonis dengan alam sekitarnya. Opo Geba Bilangan yang mendamaikan 

manusia dari dosa dan menyelamatkan hidupnya dan Opo Geba Penatat 

sebagai Allah yang berdiam bersama manusia sebagai perwujudan 

harmonisasi antara Allah, manusia dan alam. Pengalaman kepercayaan 

orang Bupolo ini menjadi sebuah konsep hidup yang membuat mereka 

bertahan dalam keadaan alam mereka yang berlimpah sekalipun sangat 

terisolir dan jauh dari pembangunan sosial pemerintahan daerah. Dari hal 

ini Opolastala bukan hanya kepercayaan kepada Tuhan yang transenden , 

tetapi merupakan konep bertahan hidup dari komunitas Bupolo.  

4. Perbandingan Trinitas dalam kekristenan dan Opolastala dalam komunitas 

Bupolo di Pulau Buru memiliki titik temu dalam tataran abstrak yaitu 

Trinitas dan Opolastala adalah sama-sama nama budayawi yang diberikan 

oleh komunitas Kristen dan juga komunitas Bupolo. Dengan demikian 

tentulah dalam membandingkan dua hal tersebut, pastilah ada persamaan 

dan perbedaannya. Persamaan dapat terlihat dalam hal aspek fungsi dan 

tujuan dari masing-masing dimensi. Perbedaannya dapat dilihat dalam 

nama, konteks, kedudukan, relasi dan karya keselamatan, serta hubungan 

kepercayaan dengan manusia.  

 

B. Saran atau Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, serta memperhatikan data-data yang 

diperoleh selama penelitian dan penulisan tesis ini, penulis tiba pada beberapa 

rekomendasi pemikiran sebagai usulan yang dikaji dan dilaksanakan :  
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1. Untuk pendidikan teologi. Pendidikan teologi terus mengembangkan 

penelitian-penelitian khususnya seputar masalah budaya, sehingga 

pengkaian–pengkajian yang berhubungan dengan latar belakang 

kebudayaan yang meliputi : sejarah, kepercayaan, adat, hukum dan lain-

lain yang ada ditengah-tengah masyarakat wacana teologi terus diperluas, 

tidak hanya penggalian berdasarkan bukti-bukti “teks kitab suci” atau pun 

dogma semata, tetapi bagaimana menemukan “teks kitab suci” dalam 

pengalaman konteks nyata masyarakat yaitu budaya lokal. Khususnya 

seputar nama-nama, fungsi dan peran yang diberikan untuk menyebut 

sesuatu Yang Mutlak, Yang Kekal, Abstrak, Absolute dan Eternal One. 

Konsep yang benar-benar lahir/produk budaya kita sendiri bukan pengaruh 

dari luar. Menemukan konsep asli atau yang lahir dari pengalaman suku 

sendiri memiliki makna historis yang sangat teologis sesuai dengan 

situasinya.  

2. Bagi Gereja Protestan Maluku (GPM), untuk lebih meningkatkan 

penelitian khususnya konsep Tuhan menurut orang Maluku. Sesuatu Yang 

Mutlak, Yang Kekal, Abstrak, Absolute dan Eternal One yang secara 

historisnya memiliki makna kehidupan kontekstual bagi orang Maluku, 

bukan hanya yang mereka peroleh dari ajaran dan pengaruh agama-agama 

modern (import), tetapi sesuatu yang dirasakan langsung oleh orang 

Maluku sesuai sejarah yang membentuk dan menyelamatkan mereka. 

Opolastala adalah salah satu konsep Tuhan yang ada di Maluku. Masih 

sangat banyak Yang Mutlak itu hadir dan dikenal dalam kehidupan 
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masyarakat Maluku. Oleh sebab itu, GPM diharapkan mampu untuk 

menampilkan hal tersebut sebagai bentuk Gereja yang Kontekstual dalam 

kehidupan masyarakat. GPM adalah sebuah organisasi yang lahir, 

bertumbuh/berkembang dan melayani khususnya ditengah-tengah 

masyarakat Maluku, jadi Gereja harus turut ambil bagian dalam 

mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal sebagai modal 

dalam melahirkan pelayanan kontekstual tersebut. Gereja tidak harus 

menutup diri dengan budaya ataupun memiliki sikap yang menghakimi 

budaya (nilai-nilai dan unsur budaya Maluku), dengan diberi label 

animisme, magis, mistis, okultisme dan sinkritisme. Padahal Gereja belum 

mendalami dan mengetahui pasti arti dan makna yang sebenarnya dari 

budaya yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat Maluku khususnya, 

maka Gereja semestinya memiliki sikap transformatif terhadap budaya 

yang ada didalam masyarakat.  

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, juga harus 

meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah, khususnya 

agama Bupolo yang merupakan komunitas asli masyarakat Buru. Melalui 

Opolastala sebagai konsep kepercayaan, masyarakat dapat menjaga dan 

melestaraikan serta memelihara keharmonisan antara Allah, manusia dan 

alam semesta. Pelestarian budaya merupakan salah satu kewajiban dari 

Pemerintah Daerah untuk dapat mempertahankan sejarah yang masih 

bertumbuh dan hidup secara Khusus dalam Lingkup Komunitas orang 

Bupolo. 
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4. Bagi setiappenganut agama supaya memiliki kesadaran dalam kehidupan 

beragama bahwa Tuhan tidak pernah digapai dalam kesempurnaan 

pemikiran dan pengalaman manusia. Tuhan selalu berada dalam 

kondisinya yakni Yang Mutlak, Abstrak, Absolute dan EnternalOne, yang 

dalam penyataannya oleh budaya manusia, dilihat berbeda-beda secara 

bentuk, personal, maupun non-personal. Tuhan mempunyai banyak nama 

(God has many names), tetapi tetap satu dalam hakekatNya. Hasil praksis 

dari tesis ini adalah bahwa orang-orang dari tradisi religius yang berbeda-

beda bebas untuk melihat satu sama lain sebagai bagian dari mereka yang 

percaya kepada satu Yang Mutlak. Arah kemajemukan agama-agama tidak 

boleh dipandang sebagai sebuah kelemahan, tetapi sebagai sebuah 

kelebihan dalam bingkai dialog antaragama yang tumbuh sebagai pola 

hidup yang positif dalam perbedaan.  

 

 
 
 


