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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang  

Kematian dan kedukaan adalah bagian integral dari siklus 

perkembangan kehidupan manusia. Dalam menghadapi dukacita karena 

peristiwa kematian itu, setiap kelompok masyarakat pasti mempunyai  

“perangkat” dan “kebijaksanaan budaya” (cultural means and wisdom) 

untuk membantu warganya melewati kedukaan karena peristiwa 

kematian.
1
  Dengan “perangkat” dan “kebijaksanaan budaya”, orang yang 

kehilangan dan mengalami kedukaan tersebut dibantu sedemikian rupa 

sehingga ia tidak merasa sendirian dalam melintasi masa-masa sulit dan 

kritis dalam perkembangan kehidupannya. “Perangkat” dan 

“kebijaksanaan budaya” ini dapat kita temukan dalam masyarakat, seperti 

yang ada di Toraja saat ini.  

Dalam masyarakat Toraja dikenal tradisi upacara pemakaman 

rambu solo’. Rambu solo’ adalah ritual upacara pemakaman dalam 

kepercayaan leluhur orang  Toraja (Aluk Todolo). Hingga saat ini, 

penganut kepercayaan Aluk  Todolo masih melaksanakan tradisi tersebut 

dalam balutan keyakinan mereka berdasarkan aturan yang mereka warisi 

secara turun-temurun.  Hal yang sama juga dilakukan oleh jemaat Kristen 

di Toraja tetapi terkesan pelaksanaannya hanya secara normatif  yaitu 

                                                           
1
Totok S. Wiryasaputra, Mengapa Berduka: Kreatif Mengelola Perasaan Duka, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2003), 28-29. 



2 
 

sekadar untuk melanjutkan tradisi pemakaman leluhur. Kesediaan jemaat 

Kristen untuk melanjutkan tradisi rambu solo’ menimbulkan anggapan 

yang keliru bahwa orang Toraja Kristen yang setia hadir dan 

melaksanakan  rambu solo’ adalah seorang Kristen yang dualis, dianggap 

beragama ganda – Kristen dan Aluk Todolo.
2
 

Meskipun jemaat Kristen tetap setia melaksanakan tradisi rambu 

solo’, namun ada kesan bahwa pelaksanaannya makin disederhanakan dan 

waktu pelaksanaannya pun semakin dipersingkat, yaitu dengan 

menghilangkan beberapa ritus yang ada dalam rambu solo’ Aluk Todolo 

dengan pertimbangan bahwa tidak sesuai dengan ajaran Kristiani.
3
  

Kendati demikian, rambu solo’ yang dilaksanakan oleh jemaat kristen 

justru terlihat sebagai ajang pesta pora di mana puluhan bahkan ratusan 

babi dan kerbau dipotong, yang tanpa disadari telah mendorong lahirnya 

masalah sosial dan psikologis yang baru di dalam jemaat dan masyarakat. 

Philips Tangdilintin berpendapat bahwa perkembangan Kekristenan di 

Toraja saat ini tidak lagi terlihat sebagai  pembawa berita gembira, 

                                                           
2
Alex Jebadu, Bukan Berhala! Penghormatan Kepada Para Leluhur, (Maumere: Seminari 

Tinggi Ladalero, 2009), xiii. 
3
Dra. Seno Paseru, M.Si memberikan pandangannya tentang identitas katorayaan: Karena 

kita ketahui bahwa orang Toraja yang sudah menganut agama Kristen itu tentu mengimani dasar 

agama Kristen, yaitu beriman kepada Yesus Kristus dan menerima ajaran agama Kristen sebagai 

pedoman hidupnya. Tetapi di lain pihak juga perlu disadari bahwa tidak seorang pun, termasuk 

orang Toraja, yang mau melepaskan identitasnya begitu saja. Orang Toraja tentu ingin 

menunjukkan identitasnya sebagai orang Toraja. Di kalangan orang Toraja hal ini disebut 

Katorayan (Toraya ki’). Identitas Katorayaan hanya dapat diungkapkan melalui kegiatan religius 

aluk to dolo. Yaitu upacara-upacara berwujud religius, misalnya upacara pemakama yang 

dilakukan sesuai dengan status sosial keluarga yang bersangkutan. Memang dalam hal ini timbul 

pertanyaan: mengapa orang Kristen itu melakukan upacara religius yang bukan berasal dari agama 

Kristen? (Aluk To Dolo Toraja – Upacara Pemakaman Masa Kini Masih Sakral, (Salatiga: Widya 

Sari Press, 2004), 4-5. 
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melainkan justru membiarkan proses “kemiskinan kultural ganda” 

masyarakat Toraja.
4
 

Kesan selanjutnya adalah tentang keterlibatan para pelayan 

(pendeta, penatua, diaken) dalam rambu solo’ yang dilaksanakan oleh 

warga jemaat. Para pelayan tersebut terkesan hanya terlihat pada saat 

kebaktian penghiburan sebab kegiatan yang lainnya dipandang sebagai 

bagian dari adat yang tidak perlu kehadiran dan keterlibatan pihak gereja. 

Selanjutnya, kerabat keluarga yang hadir melayat terkesan menjadi massa 

yang hadir bukan dengan tujuan untuk mendampingi keluarga yang 

berduka tetapi untuk “membayar hutang” yang berujung pada prestise dan 

prestasi.
5
 Hal ini berarti rambu solo’ yang dilaksanakan oleh jemaat 

                                                           
4
“Kemiskinan kultural ganda” yang dimaksudnya yaitu: pertama, miskin ekonomi yang 

disebabkan oleh hilangnya ethos kerja karena pengaruh budaya konsumtif yang sangat bergantung 

pada kiriman keluarga dari rantau; kedua, miskin budaya dalam arti kebangkrutan nilai-nilai 

budaya karena tergerus gengsi, yang praktis sudah menjadi “predator budaya” karena mematikan 

nilai-nilai autentik aluk yang menjadi sumber nilai-nilai budaya Toraja. Pengeroposan budaya dari 

dalam seperti ini memudahkan masuknya pengaruh dari luar yang masuk melalui pintu ekonomi 

dan agama. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa penyebab dari “kemiskinan kultural ganda” 

tersebut di atas adalah justru berakar pada interpretasi gelombang pertama sejak 1913 dimana 

interpretasi tersebut telah memisahkan aluk dari adat – dengan kata lain mencabut nilai religius 

aluk – dan menghapus stratifikasi sosial tanpa instrument pengganti yang sekurang-kurangnya 

sama kuatnya untuk membatasi jumlah pemotongan hewan kurban pada ritual rambu solo’. Lih. 

Reinterpretasi Dan Reaktualisasi Budaya Toraja – Refleksi Seabad Kekristenan Masuk Toraja 

(Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2012), 5-9.  
5
Pertama, orang Toraja hidup untuk mati. Menurut pandangan banyak orang – dari luar 

bahkan dari dalam lingkungan orang Toraja sendiri – bahwa nilai dan tujuan kehidupan orang 

Toraja sekarang ini terkonsentrasi di dalam tradisi rambu solo’ sehingga kehidupan orang Toraja 

terlihat berorientasi pada kematian, hidup untuk mati. Orang Toraja bekerja keras mengumpulkan 

kekayaan untuk persiapan melaksanakan rambu solo’. Motivasi ini kemudian dilihat sebagai pintu 

masuknya materialisme dalam hidup orang Toraja. Kekayaan menjadi ukuran keberhasilan hidup. 

Yang hidup dalam kemiskinan dipandang sebagai orang yang tidak terberkati. Kedua, rambu solo’ 

adalah kegiatan penghancuran modal. Biaya pelaksanaan rambu solo’ yang menghabiskan dana 

ratusan juta bahkan milyaran rupiah dipandang sebagai kegiatan penghancuran modal. Sumber 

daya ekonomi yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan 

masyarakat telah terkuras habis demi prestise. Ketiga, massa anonim. Generasi muda Toraja  yang 

ikut dalam tradisi tersebut kurang memahami nilai religius dan spiritual dibalik  tradisi rambu 

solo’. Dalam pemahaman mereka bahwa mereka sekedar meneruskan tradisi budaya Toraja. 

Mereka membeli kerbau dan babi dengan pemahaman adalah untuk membayar utang dari generasi 

pendahulu. Mereka tidak lebih dari massa anonim yang sekedar turut ramai dan ikut arus.  
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Kristen tidaklah dipahami dan dilaksanakan sebagai tindakan pastoral 

seperti yang diharapkan yaitu untuk mendampingi keluarga yang berduka.  

Kondisi di atas tidak bisa dilepaskan dari sejarah pekabaran Injil di 

Toraja. Sejak awal kedatangan Zending di Toraja (1913), para pekabar 

Injil sesungguhnya sedang berhadapan dengan budaya Toraja yang telah 

mengakar dengan begitu kuat dan telah memiliki bentuknya yang tetap di 

dalam Aluk Todolo. Akibatnya kemudian adalah terdapat ketegangan 

antara Zending dan pribumi di lapangan pekabaran Injil. Ketegangan 

inilah yang menjadi salah satu penyebab terbunuhnya  Antonie Aris van de 

Loosdrecht (1885-1917)
6
.   

Setelah pembunuhan van de Loosdrecht pada tanggal 26 Juli 

1917
7
, Zending berusaha menuntaskan masalah adat yaitu 

menghapuskannya secara definitif dengan berusaha mengadakan 

pemilahan antara aluk dengan adat. Namun upaya ini itu tidaklah mudah 

sebab tidak jelas mana adat yang harus ditiadakan/ditolak dan mana yang 

boleh diambil alih. Upaya ini justru semakin meningkatkan ketegangan di 

lapangan pekabaran Injil.  

                                                           
6
Antonie Aris van de Loosdrecht adalah misionaris pertama yang datang di Toraja. Ia 

dilahirkan di Veenendaal – Belanda pada tanggal 21 Maret 1885.  Ia menamatkan kuliah di 

Fakultas Teologi Unversitas Heidelberg – Jerman. Menikah dengan Alida Petronela van de Sizoo 

pada tanggal 7 Agustus 1913. Bersama dengan istrinya, Anton berangkat ke Indonesia (Hindia 

Belanda) selanjutnya menuju Tana Toraja sebagai utusan lembaga gereja-gereja pengutus yaitu 

Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Kisah lengkap perjalanan Anton menuju Tana Toraja dapat 

dibaca lebih lanjut dalam buku Dari Benih Terkecil, Tumbuh Menjadi Pohon – Kisah Anton dan 

Alida van de Loosdrecht Misionaris Pertama Ke Toraja (Jakarta: Percetakan SMT Grafika Desa 

Putera – BPS Gereja Toraja, 2005).  

7
 Kematiannya yang begitu cepat menurut Theodorus Kobong adalah akibat perjumpaan jati 

diri orang Toraja yang ditentukan oleh aluk, adat dan kebudayaannya dengan jati diri orang 

Kristen yang ditentukan oleh Injil Yesus Kristus. Perjumpaan inilah yang menjadi masalah sejak 

semula yang mengakibatkan kematian Antonie. Lih. Theodorus Kobong, Injil Dan Tongkonan : 

Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 196. 
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Dengan maksud untuk menyelesaikan ketegangan tersebut,  

diadakanlah pertemuan umum orang Kristen di bawah pimpinan para 

Zending dengan maksud menyusun adat Kristen pada tanggal 2 April 

1923.  Dari hasil pertemuan ini, dibentuklah Komisi Adat yang bertugas 

menetapkan sejumlah aturan adat Kristen
8
. Berkenaan dengan tradisi 

rambu solo’, Komisi Adat menetapkan bahwa hampir semuanya boleh 

dilakukan asal jangan dicampur dengan aluk. Penetapan ini diputuskan 

karena aluk itu bersifat religius, maka harus ditentang dan dibuang.  

Setelah Gereja Toraja mandiri pada 25 Maret 1947, permasalahan 

pemisahan unsur aluk dari adat ini masih saja menjadi bahan perdebatan. 

Pada tahun 1984, berdasarkan hasil studi Institut Theologi Gereja Toraja 

(ITGT) dinyatakan bahwa aluk, adat dan kebudayaan tidak dapat 

dipisahkan sebab menurut pandangan hidup orang Toraja kehidupan 

manusia itu harus dipahami secara holistik.  Dengan dikeluarkannya hasil 

studi  ITGT ini berarti Gereja Toraja menerima unsur aluk yang bersifat 

religius itu sebagai bagian dari adat. Hasil studi tersebut membuktikan 

bahwa Gereja Toraja secara terus menerus menggiatkan dan 

mengembangkan teologi lokal guna menemukan berita Injil dalam budaya 

Toraja. 

                                                           
8
Sebagian aturan yang dimuat khusus untuk rambu solo’: sebaiknya mayat orang Kristen 

segera dikubur tetapi boleh juga menyimpan mayat menunggu sampai keluarga dapat berkumpul 

semua; boleh memotong binatang tetapi jangan sangka bahwa jiwa binatang tersebut mengikut 

orang mati ke surga dan tidak boleh dibagi menurut aluk; boleh dibadong bagi yang berhak di 

badong jika hadir pendeta, guru atau penatua; boleh buat pondok dan bala’kayan; boleh meratap 

tetapi harus menuju saja kepada Tuhan Allah; tidak boleh maro’ (berpuasa) tapi boleh juga tak 

makan nasi di rumah duka; boleh memakai pakaian duka asal tidak berhubungan dengan aluk; 

orang Kristen tidak boleh membuat tau-tau (boneka si mati); tidak boleh ma’nenek (pembersihan 

kubur dan tulang leluhur); tidak boleh memberikan “buku leso” kepada to parengnge’ karena hal 

tersebut termasuk aluk. Lih. PUSBANG Gereja Toraja, Aluk Rambu Solo’ dan Persepsi Orang 

Kristen Terhadap Rambu Solo’, (Toraja: Percetakan Sulo Gereja Toraja, 1996), 185-186. 
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Dalam teologi lokal, sumber-sumber lokal merupakan konteks dan 

sekaligus materi dalam melakukan refleksi iman.
9
 Berteologi lokal berarti 

menggali dengan penuh sukacita sumber-sumber lokal yaitu kehidupan 

keseharian jemaat dengan segala masalah konkret yang dihadapi, baik 

sebagai individu maupun sebagai komunitas, karena di dalamnya terdapat 

harta terpendam.
10

 Dengan berteologi lokal gereja akan mampu 

mengkomunikasikan iman Kristen dalam konteks yang khusus dengan 

interaksinya yang kreatif.  

Dengan demikian berteologi lokal adalah salah satu cara gereja 

memahami religiositas dan spiritualitas jemaat guna menggumuli tugas-

tugas pastoratnya sehubungan dengan sejumlah pertanyaan mendalam 

umat.
11

  Salah satu pertanyaan mendalam yang senantiasa digumuli oleh 

gereja-gereja lokal adalah bagaimana  menumbuhkembangkan religiositas 

dan spiritualitas Kristen yang berakar pada budaya dan tradisi lokal?
12

 

                                                           
9
PERCIK, Menghormati, Memberi Tempat dan Perhatian Terhadap Proses Berteologi 

Lokal, 2009. 
10

Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga (Matius 13:44-

46). 
11

Menurut  Gerrit Singgih bergumul dengan konteks secara pastoral tidaklah berarti sekedar 

menguasai ketrampilan-ketrampilan teknis, melainkan bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan 

terdalam yang dihadapi manusia. Menurutnya, pergumulan tidak bisa dilepaskan dari dimensi 

pastoral. Tentu saja teologi yang dibayangkan tidak bisa tidak adalah yang pastoral dan 

menyangkut praksis. “Pastoral” tidak sama dengan “praksis” seperti misalnya ketrampilan 

konseling pastoral, sedangkan “praksis” tidak sama dengan “praktis” seperti misalnya ketrampilan 

berkhotbah (homiletik). Pengalaman iman (baik berdasarkan tradisi biblis maupun non biblis) jauh 

lebih kaya daripada suatu kerangka teoritis-sistematis dimana kerangka teoritis-sistematis memang 

sangat berguna dan sering menentukan dalam persoalan-persoalan fundamental.  Lihat Kata 

Pengantar Seri dalam Teologi Dan Praktis Pastoral Antologi Teologi Pastoral,  (Yogyakarta: 

Kanisius, 1992), 10. 

12
Dalam pandangan Daniel J. Adams tentang perkembangan teologi Kristen, ia menemukan 

bahwa umat Kristen di seluruh dunia telah menemukan kembali – atau dalam beberapa kejadian, 

menemukan untuk pertama kalinya – asal agama dan peradaban mereka sendiri. Mereka 

menyadari bahwa di sinilah, yaitu dalam peradaban budaya dan bahasa mereka sendiri, terdapat 

bahan untuk membangun teologi. Akibatnya, banyak di antara mereka yang menyangsikan sifat 

universal dari teologi sistim Barat ini. Kemudian dengan persoalan-persoalan di bidang sosial, 

ekonomi dan keadilan politik yang makin mencuat sebegai masalah kepedulian teologis, jumlah 

orang Kristen yang terus bertambah makin menjadi kurang puas dengan teologi Barat yang 
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Mempertimbangan kondisi pelaksanaan rambu solo’ di Toraja, 

secara khusus yang dilaksanakan oleh jemaat Kristen dan dampaknya 

sebagaimana tersebut di atas  dan untuk menggiatkan upaya menggali dan 

memanfaatkan secara kreatif dan kritis sumber-sumber teologi lokal, 

penulis terdorong untuk melakukan reinterpretasi terhadap pelaksanaan 

rambu solo’ dalam keyakinan Aluk Todolo. Dalam keyakinan penulis, 

rambu solo’  tidak hanya mengandung aspek religiositas dan spiritualitas 

leluhur orang Toraja tetapi juga sarat dengan aspek pastoral yang perlu 

direinterpretasi dan ditranformasi oleh Gereja Toraja sebagai cetak biru 

tindakan pastoral yang holistik terhadap warga jemaat yang berduka 

karena kematian. Sehingga rambu solo’ sebagai  “perangkat” dan 

“kebijaksanaan budaya” leluhur orang Toraja akan dapat dipakai oleh 

gereja dalam melaksanakan tugas pastoralnya sehubungan dengan dukacita 

yang dialami jemaat.
13

   

Berdasarkan latar belakang penulisan  sebagaimana terurai di atas, 

maka tesis ini disusun dengan judul: 

“RAMBU SOLO’ SEBAGAI TINDAKAN PASTORAL” 

                                                                                                                                                               
cenderung ke arah konseptualisasi yang abstrak. Sehingga lahirlah teologi Asia yang berbicara 

dalam kebutuhan yang unik dalam konteks kebudayaan dan sejarah mereka sendiri yang dramatis 

dan majemuk. Karena itu menurutnya, seorang teolog haruslah menaruh perhatiannya pada 

kemanusiaan sebagai keprihatinan teologi, pada pengertian tentang Allah sebagai definisi teologi, 

pada gereja sebagai konteks teologi dan pada mencari kebenaran sebagai tugas teologi. Lih. Daniel 

J. Adams, Teologi Lintas Budaya – Refleksi Barat Di Asia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 

xi-xiii. 

13
Howard Clinebell: Metode-metode yang diuraikan dalam buku ini merefleksikan Amerika 

Utara yang merupakan konteks kehidupan dan pekerjaan saya. Setiap budaya mempunyai 

pemahaman-pemahamannya sendiri dan metode-metode penyembuhan serta pertolongan untuk 

mengatasi kesedihan, krisis, tantangan-tangan hidup dan tahap-tahap perkembangan dalam 

perjalanan hidup seseorang. Saya sadar bahwa warisan budaya Indonesia yang sangat kaya namun 

berbeda dari warisan budaya saya sendiri, mempunyai banyak sumber-sumber penyembuhan, 

pertolongan dan penumbuhan, yang dapat diintegrasikan dengan metode-metode yang relevan 

dalam buku ini.  Lih.  Howard Clinebell, Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral, 

(Yogyakarta: KANISIUS, 2002), 5-6. 
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1.2. Tinjauan Pustaka  

Menurut kepercayaan Aluk Todolo, kehidupan manusia 

digambarkan sebagai sebuah siklus. manusia diciptakan Puang Matua di 

langit kemudian diturunkan ke bumi bersama dengan aluk sola pemali - 

AsP.
14

 AsP adalah pandu hidup manusia selama berada di bumi sampai 

pada kematiannya.  Kematian - sule lako tampa rapa’na dipahami sebagai    

proses transformasi kembali ke status semula yaitu kembali  ke langit 

untuk memasuki  kehidupan yang lebih tinggi kualitasnya dengan menjadi 

ilahi – deata – dewa yang akan kembali lagi memberkati keluarga yang 

masih hidup.  

Dalam pemahaman Aluk Todolo, jenazah yang belum diupacarakan 

dianggap masih hidup, to mamma – tidur atau to makula’ – sakit. Kendati 

dianggap masih hidup, jenazah tetap dimasukkan dalam peti sementara 

yang kemudian diletakkan di sumbung (ruang di sebelah selatan rumah  

Tongkonan) dengan posisi kepala mengarah ke matahari terbit dan kaki ke 

arah matahari terbenam, layaknya seperti cara orang hidup tidur. Karena 

dianggap masih hidup, maka tiga kali sehari ia mendapat makanan dan 

minuman. Tradisi menyimpan jenazah ini dimaksudkan untuk menunggu 

kesiapan seluruh anggota keluarga tongkonan yang akan  

mengupacarakannya sesuai dengan strata sosial semasa hidup. Tradisi 

tersebut bisa berlangsung sampai puluhan tahun.  Sehingga tidak akan 

mengherankan bila di atas rumah tongkonan bisa tersimpan beberapa 

jenazah yang menunggu untuk diupacarakan. 

                                                           
14

Puang Matua adalah sebutan orang Toraja untuk Tuhan. Aluk sola Pemali adalah 

pemberian Tuhan yang memuat sejumlah aturan hidup orang Toraja. Di dalamnya pula terkandung 

pandangan hidup – world view. 
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Pemujaan dan persembahan dalam keyakinan Aluk Todolo 

diwujudkan dalam bentuk sajian kurban
15

.  Rambu solo’ adalah ritual 

pemujaan dengan kurban persembahan yang dilaksanakan pada waktu 

matahari mulai terbenam yang dilaksanakan di sebelah barat rumah 

tongkonan.
16

  Pelaksanaannya disesuaikan dengan strata sosial orang yang 

mati tersebut semasa ia masih hidup. Orang Toraja memahami bahwa 

kehidupan dan kematian tidak bisa dipisahkan. Kematian dipandang 

sebagai peralihan hidup yaitu hidup dalam alam gaib sebagai manusia roh. 

Tidak ada perbedaan nilai semasa hidup maupun ketika mati. Sehingga 

tujuan hidup orang Toraja adalah kembali kepada asalnya setelah segala 

ritual dipenuhi olehnya dan untuk dia.
17

  

1.3. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, 

maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

apakah aspek pastoral yang terdapat dalam rambu solo’ Aluk Todolo 

sehingga dapat dipakai oleh Gereja Toraja sebagai tindakan pastoral untuk 

                                                           
15

L.T. Tangdilintin, Toraja Dan Kebudayaannya,  (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 

1981), 82.  

16
Tongkonan: rumah adat orang Toraja, representasi dari identitas keluarga besar 

berdasarkan hubungan darah/kekerabatan. 

17
Menurut Pdt. Dr. Theodorus Kobong, termuat kompleksitas ritus dalam ritus upacara 

kematian orang Toraja Kematian yang kemudian dipandang sebagai fase peralihan sangat 

menentukan dalam seluruh siklus kehidupan manusia Toraja sebab dalam fase ini manusia Toraja 

kembali ke titik awal kehidupannya di dunia atas, dunia ilahi, membali puang. Untuk itu ritus 

harus digenapi dengan persembahan harta sesuai dengan ketentuan dalam aluk rambu solo’ sebab 

sesungguhnya kehidupan di dunia bawah dan dunia atas saling mempengaruhi. Kematian bukanlah 

akhir kehidupan tapi awal kehidupan yang baru sebagai dewa yang akan kembali memberkati 

kehidupan dalam dunia di bawah. Lih. Theodorus Kobong, Injil dan Tongkonan,  (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 2008), 36. 
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mendampingi anggota jemaatnya yang berduka karena peristiwa 

kematiaan. 

1.4. Signifikansi Penulisan  

1. Manfaat teoritis, tulisan ini adalah sebuah upaya untuk terus 

menggiatkan dan mengembangkan teori dan bentuk layanan pastoral 

yang berbasis pada budaya tradisional. 

2. Manfaat praktis, tulisan ini adalah reinterpretasi dan revitalisasi aspek 

pastoral dalam tradisi rambu solo’ sebagai upaya menolong warga 

jemaat memakai sumber kearifan lokal menjadi tindakan pastoral  

dalam mendampingi sesamanya yang sedang berduka karena 

kematian.  

1.5. Tujuan Penelitian dan Penulisan  

1.5.1. Penelitian dimaksudkan memperoleh data untuk: 

1. Mendeskripsikan  setiap tahapan ritus dalam rambu solo’ Aluk 

Todolo  sehingga diperoleh gambaran yang jelas apa, mengapa 

dan bagaimana leluhur orang Toraja mengelola perasaan duka 

karena kematian. 

2. Mendeskripsikan tindakan pastoral Gereja Toraja dalam 

memanfaatan sumber kearifan lokal yang terdapat dalam 

tradisi rambu solo’ sehingga diperoleh pula gambaran yang 

jelas bagaimana Gereja Toraja telah  melaksanakan tugas 

pastoralnya sehubungan dengan dukacita jemaat. 
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1.5.2. Tujuan penulisan  

Tujuan penulisan adalah membangun reinterpretasi dan 

revitalisasi terhadap aspek  pastoral yang terdapat dalam rambu 

solo’ untuk dapat dipakai dalam mengembangkan dan 

melaksanakan tugas pastoral gereja mendampingi warga jemaatnya 

yang mengalami dukacita karena kematiaan.  

1.6. Metode Penelitian 

a. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

menghasilkan gambaran dan pemahaman makna yang ada di balik 

kenyataan pelaksanaan ritual rambu solo’ Aluk Todolo sebagaimana 

adanya sesuai dengan kondisi di lokasi penelitian. 

b. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Sarang Dena’ 

Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan.  

c. Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi parsipatif yaitu peninjauan dan pengamatan langsung di 

lokasi penelitian untuk mencatat  apa dan bagaimana pelaksanaan 

ritual rambu solo’ Aluk Todolo di Sarang Dena’.  

2. Wawancara mendalam  yang akan dilaksanakan kepada tokoh adat 

Aluk Todolo yang tinggal di Sarang Dena’ untuk mengetahui ritual 

rambu solo’ Aluk Todolo dan juga terhadap warga gereja (tokoh 

dan jemaat) yang ada di Simbuang.  

3. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca literatur yang bertujuan 

untuk mendukung tujuan penelitian dan penulisan yang termaksud 

di atas.  
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1.7. Definisi Operasional  

Dalam tesis ini, penulis menggunakan beberapa istilah kunci yang 

perlu untuk dipaparkan batasan definisi operasionalnya. Beberapa istilah 

kunci itu adalah: rambu solo’, aluk todolo dan tindakan pastoral.  

a. Aluk Todolo (aluk = tata cara menurut keyakinan, to dolo = orang 

dulu) adalah kepercayaan leluhur orang Toraja sebelum masuknya 

agama Kristen di Toraja. Penaamaan ini untuk membedakan dengan 

agama Kristen sebagai tata cara berkepercayaan yang baru dalam 

masyarakat Toraja. Berdasarkan SK Bimas Hindu Budha pada tanggal 

15 November 1969, Aluk Todolo yang disingkat Alukta masuk ke 

dalam agama Hindu. 

b. Rambu solo’ (rambu = asap, solo’ = turun/menurun) adalah tradisi 

ritual penguburan orang mati dalam kepercayaan Aluk Todolo. Tradisi 

ini kemudian juga diwarisi oleh jemaat Gereja Toraja dalam 

menguburkan orang mati. 

c. Tindakan pastoral adalah tindakan pendampingan yang dilakukan oleh 

masyarakat kepada anggota kelompoknya yang sedang berduka karena 

kematian. 

1.8. Garis Besar Penulisan  

Secara garis besar, penulis akan menyusun hasil penelitian dalam 

lima bab pembahasan yang tersusun sebagai berikut: 
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Bab I  Pendahuluan 

Pada bab  ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan penulisan, definisi operasional, signifikansi 

penelitian, metode penelitian, dan garis besar penulisan.  

Bab II  Kerangka Konseptual 

Dalam bab ini penulis menguraikan dasar, tujuan, fungsi tindakan pastoral, 

tahap-tahap proses tindakan pastoral, dan aspek pastoral dalam 

pelaksanaan upacara pemakaman. 

Bab III  Hasil Penelitian 

Pada bab ini terdapat  gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan 

rambu solo’ Aluk Todolo di desa Sarang Dena’ Simbuang Tana Toraja. 

Bab IV  Rambu Solo’ Sebagai Tindakan Pastoral 

Dalam bab ini akan dipaparkan analisa yang berkesinambungan antara 

kerangka konseptual dengan hasil penelitian di lapangan. 

Bab V Penutup 

Pada bab ini terdapat  refleksi teologis, kesimpulan dan saran-saran 

berdasarkan hasil-hasil penelitian di lapangan dan paparan analisa yang 

diperoleh. 

 

 


