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BAB III 

RITUAL RAMBU SOLO’ DI SARANG DENA’ - SIMBUANG 

TANA TORAJA BAGIAN BARAT 

 

 Melengkapi pengumpulan data untuk kebutuhan analisa pada bab 

selanjutnya, penulis mengadakan penelitian di Simbuang tepatnya di desa Sarang 

Dena’. Harapan penulis untuk dapat mengamati langsung pelaksanaan rambu 

solo’ Aluk Todolo terwujud dengan kehadiran langsung penulis dalam ritual 

tersebut pada tanggal 17-20 Oktober 2012. Penulis memanfaatkan kesempatan itu 

untuk pengambilan dokumentasi foto, rekaman video dan wawancara.  

 Guna mempelajari lebih mendalam lagi pelaksanaan rambu solo’ menurut 

tradisi Aluk  Todolo di Sarang Dena’, penulis berkesempatan untuk melaksanakan 

wawancara mendalam dengan bapak PRL dan bapak TL. Wawancara dengan 

bapak PRL dilaksanakan pada tanggal 12-17 November 2012. Sedangkan 

wawancara dengan bapak TL dilaksanakan pada tanggal 9-10 Desember 2012. 

Kedua orang tersebut adalah informan kunci/utama dalam wawancara yang mana 

rangkuman hasil wawancara itu penulis sajikan dalam bab ini. Melengkapi data 

wawancara yang dimaksud, penulis melampirkan beberapa foto dokumentasi 

sebagaimana yang termuat pada bab ini. 

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

3.1.1. Kondisi geografis 

Kecamatan Simbuang termasuk salah satu kecamatan yang berada 

dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Tana Toraja yang berjarak 60 
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kilometer dari Makale, ibukota Kabupaten Tana Toraja. Kecamatan 

Simbuang terdiri dari satu kelurahan yaitu kelurahan Sima dan 5 lembang – 

desa yaitu Makkodo, Simbuang Banga’, Simbuang Batu Tallu, Pong Bembe 

dan Poang Bembe Misa’ Kada.  

 

 

 

 

 

Kecamatan Simbuang juga dikenal umum dengan nama Simbuang 

Tua. Penamaan ini sangat dekat dengan keberadaan situs Batu Tallu yang 

berada di Lembang Simbuang Batu Tallu. Sebuah situs sejarah yang 

mengisahkan kesepakatan perdamaian antara tiga daerah yaitu Sawitto 

(Pinrang), Ratte Bulawan (Mambi - Mamasa) dan Sa’dan (Toraja Utara). 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kondisi geografis Kecamatan Simbuang 

 

Gambar 2 

Situs Simbuang Batu Tallu 
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Dalam keyakinan orang Simbuang, Sa’dan disebut pangraoan aluk 

pitung sa’bu pitu ratu’ pitung pulo pitung lise’ – tempat membagi 

kepercayaan 7777. Kesepakatan perdamaian itu ditandakan dengan 

meletakkan bersama secara berdampingan ketiga batu yang dibawa dari 

ketiga daerah tersebut. Kesepakatan perdamaian ini secara tetap diperingati 

dalam ritus pembagian daging kerbau dan babi pada ritual rambu solo’. 

3.1.2. Data kependudukan Kecamatan Simbuang
1
  

 

Kelurahan/Lembang 
Penduduk Agama ( Jiwa ) 

KK L P Protestan Hindu Katolik Islam 

Sima 231 575 576 920 133 92 6 

Simbuang 216 529 504 183 444 367 39 

Simbuang Batu Tallu 289 747 725 427 950 89 6 

Pong Bembe 243 564 559 303 496 323 1 

Pong Bembe Misa’ Kada 263 678 622 269 915 116 - 

Makkodo 316 834 725 1.145 44 368 2 

Jumlah 1.558 3.927 3.711 3.247 2.982 1.335 54 

 

Data kependudukan Kecamatan Simbuang tahun 2011 memberikan 

gambaran bahwa jumlah penganut kepercayaan Aluk Todolo (Hindu) di 

Kecamatan Simbuang menempati urutan kedua setelah penganut Kristen 

Prostestan. Penganutnya sejumlah 2.982 jiwa dari total jumlah penduduk 

Kecamatan Simbuang yang berjumlah 7.638 jiwa. Selebihnya adalah 

penganut Katolik dan Islam.  

 

                                                           
1
Data kependudukan ini disadur dari papan Data Penduduk Kecamatan Simbuang. Data 

diambil pada tanggal 10 Desember 2012.  

Data Penduduk Kecamatan Simbuang 

Tahun 2011 
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3.1.3. Kehidupan sosial dan religius  

Desa – tondok Sarang Dena’, sebagai tempat penelitian ini 

dilaksanakan, berada di dalam wilayah lembang Pong  Bembe
2
. Sarang Dena’ 

berpenduduk kurang  lebih 70 kepala keluarga yang mayoritas penduduknya 

adalah penganut Aluk Todolo.  Mata pencaharian utama mereka adalah 

bertani. Kehidupan sosial yang tradisional masih sangat kental. Hal ini 

tergambar dalam sejumlah aturan sosial yang terdiri dari aluk, pemali, 

pemulu, sakka’ dan kabiasaan. Pelaksanaan tradisi leluhur yang mereka 

warisi secara turun-temurun masih tergambar dengan jelas dalam kehidupan 

sehari-hari. Setidaknya inilah yang menjadi latar belakang penamaan 

kepercayaan mereka yang dikenal dengan istilah Aluk Todolo. Budaya yang 

mereka warisi turun temurun, masih dilaksanakan dengan taat sebagai bagian 

dari kehidupan keberagamaan mereka. Dapat dikatakan bahwa melaksanakan 

tradisi leluhur telah menjadi agama bagi mereka. 

Kehidupan religius mereka diatur oleh para pemangku adat setempat. 

Terdapat tiga jabatan sebagai pelaksana ritus yaitu: toma’kada, toparengnge’ 

tondok  dan  tomebalun. Toma’kada memimpin ritus sehubungan dengan 

pengorbanan hewan baik pada rambu solo’ maupun di rambu tuka’. 

Tomebalun melaksanakan ritus sehubungan dengan jenazah pada rambu 

solo’. Toparengnge’ adalah petugas ritual  rambu tuka’ di dalam desa. Setiap 

                                                           
2
Salah satu lembang yang mayoritas penduduknya penganut Aluk Todolo adalah lembang 

Pong Bembe yang dipimpin oleh seorang kepala lembang yaitu Sara Rombe Linggi’ yang 

sekaligus sebagai Ketua Adat Aluk Todolo Kecamatan Simbuang. Ia telah 10 tahun menjadi 

kepala lembang dan sejak pemerintahannya, ia kembali melaksanakan ritus-ritus Aluk Todolo 

yang pada masa sebelum pemerintahannya terabaikan. Ia adalah salah satu narasumber utama 

dalam penelitian ini. Sara R.L. adalah anak dari pejuang Simbuang yang bernama Rombe Linggi’, 

lebih dikenal dan dikenang dengan sebutan Ambe’ Banni’. Ibunda Sara Rombe Linggi’ bernama 

Laen Langi’ yang berasal dari Simbuang Batu Tallu. 
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desa memiliki toparengnge’ yang dipilih dalam kurun waktu tertentu. Jabatan 

toma’kada dan jabatan tomebalun adalah jabatan yang bersifat 

turunan/diwariskan. Sedangkan jabatan toparengnge’ tondok adalah jabatan 

yang diberikan berdasarkan pemilihan/penunjukkan oleh masyarakat di dalam 

desa. 

Kehidupan sosial yang tradisional juga nampak dalam struktur 

masyarakat yang terbagi atas empat jenis tingkatan kasta – tana’ yaitu 

bulawan, bassi, karurung dan kua-kua. Kasta ini diyakini sudah ditentukan 

sejak semula sebelum nenek moyang setiap kasta diturunkan dari langit. 

Perbedaan kasta ini tergambar dengan jelas dalam pelaksanaan upacara 

rambu solo’.   

 

 

 

 

 

 

 

Tingkatan kasta ini akan menentukan jenis tingkatan pelaksanaan 

upacara rambu solo’ yang sedianya akan dilaksanakan bila terjadi kematian. 

Ketiga kasta yang pertama diberikan hak untuk mendapatkan pelaksanaan 

rambu solo’ sesuai dengan tradisi – pitung sa’bu pitu ratu’ pitung pulo. 

Gambar 3 

Desa Sarang Dena’ 
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Sedangkan untuk kasta kua-kua
3
 tidak diberikan hak mendapatkan 

pelaksanaan rambu solo’ sesuai tradisi ketiga kasta di atasnya – pitung lise’. 

Tomebalun dan keturunannya dimasukkan ke dalam kasta kua-kua 

(hamba/kaunan). 

Rambu solo’ adalah ritual yang dilaksanakan sehubungan dengan 

peristiwa kematian di dalam kampung. Tempat pelaksanaanya sangat 

bergantung pada jenis tingkatan rambu solo’ yang akan dilaksanakan. Ritus 

ini dilaksanakan di atas rumah yaitu di ruang depan rumah, di kolong rumah 

dan di pekarangan rumah, sebelah utara rumah – lindo ba’ba. Dalam ritual ini 

yang memimpin adalah tomebalun dan toma’kada. Bentuk pelaksanaan 

rambu solo’ tidak hanya ditentukan oleh strata sosial tetapi juga ditentukan 

oleh usia almarhum, bentuk kematian dan ketercukupan korban hewan. 

Pemimpin ritual menghadap ke arah matahari terbenam (barat).   

Selain meneruskan  tradisi rambu solo’, masyarakat Sarang Dena’ 

juga melaksanakan tradisi rambu tuka’. Tradisi rambu tuka’ dilaksanakan 

sebagai bentuk penyembahan – doa kepada dewa – deata untuk meminta 

rejeki. Rambu tuka’ dapat dilaksanakan oleh setiap keluarga sehubungan 

dengan kebahagian yang mereka rasakan dan juga dapat dilaksanakan secara 

bersama-sama dengan penduduk di dalam kampung atau pun juga melibatkan 

kampung yang berdekatan.  

                                                           
3
Tana’ kua-kua dikisahkan bahwa sewaktu nenek moyang mereka diturunkan dari langit, 

nenek mereka jatuh ke dalam lubang yang dalam. Untuk mengangkatnya dari lubang tersebut, 

diulurlah bambu panjang tetapi bambu tersebut tidak sampai ke dasar lubang. Namun ketika 

diulurkan karoro’ – kapas yang sudah ditenun – yang berukuran tallung da’pa, kurang lebih 1 

meter, nenek moyang tana’ kua-kua bisa dikeluarkan dari lubang tersebut.  
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Rambu tuka’ dapat dilaksanakan di atas rumah yakni bertempat di 

ruang tengah – tambing.  Apabila ritus ini dilaksanakan di pekarangan, 

pelaksanaannya berada di sebelah selatan rumah, depan dapur  – lindo 

bondon. Terdapat perbedaan tempat dalam pelaksanaannya namun ritual ini 

wajib dilaksanakan menghadap ke arah matahari terbit sesuai dengan tradisi. 

Dalam ritual ini yang memimpin upacara adalah to’makkada atau to 

parengnge’ tondok. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Sejarah Singkat Pekabaran Injil di Simbuang
4
 

Sejarah masuknya Injil di Simbuang, tidak dapat dipisahkan dari 

sejarah masuknya pendidikan di Simbuang.  Pada tahun 1913, Indische 

Kerk membuka sekolah di Simbuang dengan guru yang pertama pada waktu 

                                                           
4
Bartho Thenu,  Catatan Singkat Masuknya dan Perkembangan Injil Di Simbuang/Jemaat 

Sima-Klasis Simbuang, 2008. Bartho Thenu adalah mantan Sekretaris Jemaat Sima-Klasis 

Simbuang Gereja Toraja.  

Gambar 4 

Seorang to parengnge’ tondok sedang melaksanakan 

ritus pa’tomatuan 
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itu adalah Supit, seorang guru asal Minahasa.
5
  Kehadiran sekolah di 

Simbuang dimanfaatkan juga sebagai media pekabaran Injil sehingga  pada 

tahun 1920 beberapa orang Simbuang  kemudian menyatakan kesediaannya 

menerima agama Kristen. Mereka adalah Mamang, Atta’, Kanino, Samba, 

Lakke, Sappa, Akka’ dan Tanggo’. Pada tahun ini pula, guru Gerung 

meninggalkan Simbuang. Ia meninggalkan Simbuang dengan kesedihan 

sebab istri dan anaknya meninggal di Simbuang. 

Selanjutnya pada tahun 1921, bertambah lagi orang Simbuang yang 

mengaku Kristen. Mereka adalah Andi’, Kalo’, Tangronno’, Reko, Lokong 

dan Amba. Pada tahun ini guru Bolong dari Sillanan – Mengkendek 

bertugas menggantikan guru Gerung. Pada tahun 1922, daftar nama orang 

Simbuang yang mengaku Kristen makin bertambah yaitu Tarru’ Lolang, 

Tekka, Bonggasenga’, Komba’, Samoling, Malla’, Saleppang dan Sulle. 

                                                           
5
Keramahtamahan dan kerajinan Supit berkunjung ke kampung-kampung dengan 

membawa alat peraga seperti binatang, pohon dan gunung, telah membuat masyarakat merasa 

dihormati sehingga mereka pun sering datang bertamu ke rumah tungguru Supit untuk belajar dan 

sekaligus mendengarkan pelajaran agama Kristen. Salah seorang di antara mereka adalah Lombe, 

seorang keturunan bangsawan di Simbuang yang juga merupakan kader to makkada.
5
 Selain 

Lombe, juga terdapat nama-nama lain yaitu Kaloli’, Kamali’, Malia’, Tori’, Paressa, Rerung, 

Tammu, Tea’, Tullu, Ruruk, Balayan dan Burambu. 

Selanjutnya pada tahun 1914, tuangguru Tawaluyan (Minahasa) menggantikan tuang guru 

Supit. Model pendekatannya tetap sama, namun ia memakai gambar-gambar Alkitab, termasuk 

gambar Yesus dan perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dengan perantaraan kepala kampung, 

masyarakat dikumpulkan di suatu tempat untuk melihat gambar-gambar tersebut dan 

mendengarkan cerita-cerita dari tuang guru Tawaluyan.  

Pada tahun 1917, guru Patiasina asal Ambon menggantikan Tawaluyan. Ia mengganti 

model pendekatan kedua pendahulunya dengan mengajar anak-anak sekolah memainkan suling 

bambu dan permainan reka-reka, semacam permainan dengan batangan bambu. Setelah sekolah 

usai, ia membawa anak-anak keliling kampung seperti Sadipe, Paken dan Lebo-lebo sambil 

memainkan suling bambu. Setelah tiba di sebuah kampung, mereka tetap melanjutkan bermain 

suling bambu sambil bermain reka-reka. Apabila warga kampung telah berdatangan untuk 

berkumpul, ia kemudian mulai bercakap-cakap dengan mereka yang kemudian dilanjutkan dengan 

cerita-cerita Alkitab. 

Pada tahun 1918, guru Patiasina kemudian digantikan oleh guru Gerung (Manado). Ia lebih 

mengutamakan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarkat, terutama 

kepada mereka yang sudah mengaku Kristen sewaktu guru Supit bertugas, termasuk Lombe
5
. Ia 

mengajarkan agama Kristen dengan mengumpulkan warga di rumahnya pada hari yang telah 

ditentukan. 
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Guru Piris (Ambon) bertugas sebagai guru di Simbuang menggantikan guru 

Bolong. Guru Piris dikenal dengan sebutan “tungguru menge” sebab 

sapaannya yang selalu disertai dengan senyuman kepada warga kampung. Ia 

melanjutkan metode yang dipakai guru Patiasina dengan mengembangkan 

suling bambu dan tari-tarian. 

Pada tahun 1923, jumlah orang Simbuang yang mengaku Kristen 

semakin bertambah dengan mengakunya Solon, Tammu, Rombe, Bullung, 

Tappi, Tinda’, Allu’ dan Panggae. Dengan makin bertambahnya orang 

Simbuang yang mengaku Kristen pada waktu itu, makin bertambah pula 

tekanan bahkan teror yang mereka alami sebagai penganut agama Kristen. 

Pada waktu itu agama Kristen mereka juluki “aluk massae” (agama asing). 

Karena itu tabu untuk orang Simbuang. Akibat dari tekanan-tekanan 

tersebut, beberapa orang Kristen kemudian berbalik kembali ke agama 

leluhur orang Simbuang.  

Kemudian pada tahun 1924, guru Piris digantikan oleh guru D. 

Siahaija asal Ambon. Ia tidak hanya mengunjungi kampung-kampung yang 

sudah ada orang Kristen di dalamnya (Sadipe, Paken dan Lebo-lebo), tetapi 

ia juga mengunjungi Buttumanik, Kanan dan Po’pong. Ia juga dikenal akrab 

dengan penduduk kampung sehingga mendapat julukan “tuang membali 

posa”. Kehadiran guru Piris makin memperluas daerah pekabaran Injil di 

Simbuang yang berdampak pada makin bertambahnya orang Simbuang 

yang mengaku Kristen. 

Dengan makin bertambahnya orang Simbuang yang mengaku Kristen 

seperti yang disampaikan Lombe’ dalam kunjungannya ke Sangngalla’, 
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maka oleh pendeta P. Zijlstra diputuskan untuk mengadakan sakramen 

baptisan kudus di Simbuang. Bersama dengan van der Veen, ia kemudian 

berkunjung ke Simbuang pada tanggal 12 Oktober 1924. Bertempat di 

sekolah Zending di Lekke’ diadakanlah kebaktian dan baptisan kudus 

pertama di Simbuang kepada 55 orang oleh Pdt. P. Zijlstra. Baptisan kedua 

ia juga laksanakan di tempat yang sama pada tanggal 9 Mei 1926 kepada 16 

orang yang mengaku Kristen. Kemudian, masih di tempat yang sama, ia 

membaptis lagi 69 orang yang mengaku Kristen pada tanggal 18 September 

1927. 

Pada tahun 1927, guru D. Siahaija digantikan oleh guru Gasperz asal 

Ambon. Guru Gasperz memfokuskan metode pendekatannya kepada 

orangtua melalui murid sekolah. Ia kemudian digantikan oleh guru 

Patinnasaranij asal Ambon pada tahun 1929.  

Pada tanggal 14 Oktober 1928, Pdt. J.D. van Dijk mengadakan 

baptisan kepada 21 orang di Lekke’. Baptisan selanjutnya pada tanggal 14 

September 1930 dilaksanakan oleh Pdt. J. Belksma kepada 13 orang yang 

bertempat di sekolah Zending di Lekke’. Selanjutnya pada tanggal 15 

November 1931, Pdt. H.C. Husdens mengadakan baptisan kepada 64 orang 

Simbuang. Dengan makin bertambahnya anggota baptis, jemaat Simbuang 

resmi berdiri pada tanggal 22 Oktober 1933. 

Setahun kemudian mereka mulai membangun gedung gereja di Rura, 

berdekatan dengan lokasi rumah kesehatan Zending. Dalam pembangunan 

gedung gereja ini, Lombe’ bersama dengan S. Lomo Pong Tammu dari 

Leatung – Sangngalla’ dipercaya sebagi tukang bangunan. Setahun 
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kemudian, tepatnya pada tanggal 24 September 1935 dilaksanakanlah 

ibadah pentahbisan gedung gereja yang dipimpin oleh Pdt. A. Bikker dari 

Gereja Mamasa. Sampai pada tahun 1935,  jumlah anggota jemaat di 

Simbuang sebanyak 280 orang.
6
 Dengan makin berkembangnya pekabaran 

Injil di Simbuang, Zending merasa perlu untuk memberi perhatian khusus 

dengan menyediakan tenaga guru di sekolah Zending. Guru yang 

didatangkan juga diperlengkapi dengan kemampuan memimpin dan 

membina anggota jemaat.
7
 Kehadiran tenaga guru ini berdampak pada 

bertambahnya anggota jemaat sehingga pada tahun 1946 sudah berjumlah 

327 jiwa.
8
 Beberapa tenaga khusus, guru Injil dan guru jemaat, juga 

diangkat untuk meningkatkan pelayanan di jemaat Simbuang.
9
 Selain 

menugaskan beberapa guru Injil/jemaat, sejak Gereja Toraja resmi berdiri 

pada tanggal 25 Maret 1947, diutuslah beberapa pendeta.
10

  

                                                           
6
 Th. Van den End, Sumber-sumber Zending Tentang Sejarah Gereja Toraja 1901-1961, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 777. 
7
 Secara berturut-turut diutuslah guru : E.P. Mattulessji (1931) yang kemudian disusul oleh 

J. Bangka, Jhn. Pattiasina (15 Maret 1938), A. Timisela (10 Juli s/d 28 Maret 1942), J. Siahaija (11 

Agustus 1940), Th. Pakonglu (30 Maret 1942), Joenoes Apoen (16 Januari 1948) yang kemudian 

disusul oleh M. Tangkin, J.D. Mangori’, M.L. Sampepayung. 
8
 Th. Van den Veen, Ibid,  777. 

9 Di antara mereka yaitu guru Injil O. Pagiling dari Gandangbatu (30 Juli 1930 s/d 28 

September 1935). Setelah itu digantikan oleh B. Tuling dari Gandangbatu (1935 s/d 1942). Setelah 

itu diganti oleh A. Allolangi’ (1951 s/d 1954, 1960 s/d 1962). Kemudian diganti lagi oleh Lukas 

Pauyangan dari Mappa’ (1955). J. Sulleng dari Rano bertugas pada tahun 1963 s/d 1965. Tahun 

1966, Musa Kanimo bertugas sebagai tenaga proponen (vikaris) Gereja Toraja di Simbuang. Pada 

tanggal 1 Januari 1967 s/d 1969, D. Timang (Lolai) bertugas di Simbuang sebagai guru Injil. 

Sementara itu D. Baso’ ditugaskan sebagai guru Injil di Mappak. 
10

 Pada tanggal 17 Juli 1949, A.A. Betteng diurapi menjadi pendeta menggantikan Pdt. B. 

Tulling dan bertugas sampai bulan Juli 1951. Terdapat juga beberapa nama pendeta yang lain yaitu 

Pdt. D. Eppang (1952-1953), Pdt. P Rumpa (1958, 1964), Pdt. Bontong (1959). Pdt. Ch. 

Sarangnga’ (1964 s/d 1968). Pdt. D. Amba, putra Simbuang pertama yang diurapi menjadi pendeta 

pada tanggal 10 November 1969 di Jemaat Sima atas nama Klasis Simbuang. Pdt. J.L. Matalangi’ 

diurapi pada tanggal 18 Oktober 1979. Setelah itu ia kemudian diganti oleh Pdt. D. Amba yang 

ditugaskan kembali sebagi pendeta Klasis Simbuang pada tanggal 16 Oktober 1988. Pdt. Musa 

Tongnglo Tabang diurapi menjadi pendeta pada tanggal 30 Juli 1993. Pada tanggal 23 April, Pdt. 

Lutrik Rura diurapi menjadi pendeta. Dari data ini dapatlah dikatakan bahwa sampai pada tahun 

2008, Klasis Simbuang belum pernah diberi seorang pendeta yang sudah diurapi dan yang sudah 

pernah bertugas melayani di luar daerah Simbuang. 
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Antara tahun 1950 s/d 1956, didirikanlah beberapa tempat kebaktian 

yaitu di Barebatu, Tekkoan, Simbuang dan Miallo. Pada tanggal 30 Maret 

1953, tanggungjawab penginjilan di Simbuang diserahkan kepada Gerdja 

Toraja Mamasa, karena adanya gangguan keamanan oleh gerombolan 

DI/TII. Pada tahun 1957, Komisi Urusan Gereja Toraja (KUGT) kembali 

mengambil alih penginjilan di Simbuang dengan menunjuk Pdt. Bontong 

dari Rembon sebagai penangungjawabnya, namun tidak pernah dikunjungi 

karena jarak dan transportasi yang tidak memungkinkan.  

Melalui Sidang Sinode Gereja Toraja yang ke-3, ditetapkanlah 

berdirinya Klasis Simbuang dengan jemaat anggota yaitu: Sima di Rura 

(sebelumnya bernama Jemaat Simbuang), Panangan (sebelumnya bernama 

Barebatu), Makkodo (sebelumnya bernama Tekkoan, Simbuang sekarang 

bernama Simbuang Batutallu) dan Miallo. Sebagai jemaat yang tertua, 

jemaat Sima memiliki beberapa cabang kebaktian dan tempat kebaktian 

yaitu CK Salu/Lemo yang kemudian dewasa menjadi jemaat.
11

  

Beberapa hal sehubungan perjumpaan Injil dengan Aluk Todolo di 

Simbuang: 

1. Gerakan pembaharuan dalam agama suku di Simbuang.
12

 

P. Zijlstra melaporkan, 1923, bahwa telah terjadi pembaharuan agama 

suku di Simbuang yang dilakukan oleh Rakoe. Rakoe adalah salah seorang 

penduduk dari kampung Banga yang mengaku telah menerima wahyu dari 

                                                           
11

 Lebo-lebo pada tanggal 13 Februari 1992, CK Kanan/Salu Barana’ yang kemudian 

mendewasakan diri dengan berganti nama menjadi jemaat Panombonan pada tanggal 21 Desember 

1976, CK Kondodewata yang mendewasakan diri pada tanggal 20 Mei 1987, CK 

Pongbembe/Katimbangan yang dewasa pada tahun 1988, TK Pabatan (1990) diserahkan kepada 

jemaat Panombonan dan TK Banga baru didirikan pada tahun 2003.   
12

 Th. Van den End, Ibid, 193-196. 
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Puang Aluk yaitu jalan menuju kesejahteraan dan kebahagian.  Namun 

sangat disayangkan pembaharuan agama ini berhenti karena terbentur 

dengan peraturan pemerintah. Hari pantang bekerja yang diberlakukan oleh 

Rakoe adakalanya jatuh bersamaan dengan masa rodi sehingga ada 

penolakan dari penduduk. Hal tersebut kemudian diberitahukan kepada 

pejabat pemerintahan (controleur). Rakoe kemudian ditangkap dan 

dipenjara di Makale.  

Pembaharuan agama suku di Simbuang yang dilakukan oleh Rakoe, 

dalam keyakinan penulis, telah menjadi pegangan pelaksanaan ritus rambu 

solo’ Aluk Todolo di Simbuang sampai pada hari ini. Melarang bekerja 

ketika terjadi kematian dalam kampung dan tingkatan pelaksanaan rambu 

solo’ berdasarkan perhitungan jumlah kerbau yang akan disembelih, adalah 

sebagian dari pembaharuan yang dilaksanakannya yang nyata terlihat 

sampai pada hari ini di lokasi penelitian penulis di Sarang Dena’ Simbuang. 

Pembaharuan ini kemungkinan dapat saja terjadi karena pengaruh 

kedatangan Injil di Simbuang, sehingga Rakoe merasa perlu untuk 

mengadakan pembaharuan dalam kepercayaan  Aluk Todolo pada waktu itu. 

Dalam pandangan P. Zijlstra, penangkapan Rakoe adalah bukti bahwa 

pemerintah tidak dapat bersikap netral terhadap perasaan keagamaan kaum 

pribumi yang berpikir dalam lingkungan animisme. Sebab tindakan ini, 

dalam pandangannya, akan mendorong kemerosotan agama kafir. Karena 

itu, agama Kristen perlu bersikap positif dengan memberi sesuatu yang lebih 

baik sebagai ganti apa yang diambil dari pada mereka.  
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Dalam pengamatan penulis, P. Zijlstra tidak memberikan kejelasan 

apa yang dimaksudkannya dengan “memberi sesuatu yang lebih baik 

sebagai ganti apa yang diambil dari pada mereka”. Bagi penulis, hal ini bisa 

dipandang sebagai kelemahan pihak Zending pada waktu itu sehingga 

konflik berkepanjangan antara Injil dan kebudayaan Toraja sampai hari ini 

secara terus menerus menjadi bahan diskusi yang hangat di dalam gereja. 

Mengutip pendapat B. Pleiser: menschliche kommunikatoren sind nie 

allein sender oder empfanger, sondern stets beides miteinander 

(komunikator-komunikator insani tidak pernah hanya merupakan pengirim 

atau penerima, melainkan keduanya selalu bersama-sama), Pdt. Sulaiman 

Manguling berpendapat bahwa perhatian diminta tidak pernah hanya untuk 

pemberitaan, melainkan untuk mendengar, tidak hanya untuk pengalihan, 

melainkan juga untuk penerimaan.
13

 Interkasi Injil dan budaya Toraja 

haruslah berada dalam proses komunikasi dua arah, keduanya berada dalam 

posisi “pengalih” (pemberita) dan penerima. Sehingga proses saling 

menyesuaikan, interaksi yang dinamis, antara Injil dan kebudayaan Toraja 

akan merangkum aspek statik dan dinamik yang ada pada masing-masing 

kebudayaan tersebut.   

Dalam pandangan selanjutnya, Manguling menulis bahwa interaksi ini 

akan menghasilkan dua titik ekstrim yaitu konflik dan integrasi. Sebagai 

jalan tengahnya untuk menghindari benturan Injil dan kebudayaan Toraja, di 

antara kedua titik ekstrim itu perlu ada kompromitas. Bentuk kompromi 

dikenal dengan beberapa istilah yaitu adaptasi, akomodasi, akulturasi, 

                                                           
13

 Bert Tallulembang (editor), Reinterpretasi dan Reaktualisasi Budaya Toraja, 

(Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2012), 14. 
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asimilasi, inkulturasi (Katolik), kontekstualisasi (Protestan) dan pribumisasi 

(Gus Dur).  

Dalam pandangan Gus Dur, bentuk kompromi yang dikembangkan 

dominan bahwa unsur luar menyesuaikan diri dengan lokalitas. Sementara 

itu dalam bentuk pribumisasi, soalnya adalah bagaimana lokalitas 

menyesuaikan, menyiasati, dan memaknai unsur-unsur luar, dalam hal ini 

agama tertentu, sesuai dengan kepentingannya sendiri. Beberapa bentuk 

yang ada memposisikan diri sebagai yang “memandang”, sementara 

lokalitas diposisikan diri sebagai yang “dipandang”. Sementara itu bentuk 

pribumisasi, lokalitas memposisikan diri sebagai yang “memandang” di 

dalam proses interkasi itu.  

Merujuk pandangan Gus Dur  di atas, penulis memandang bahwa 

Gereja Toraja berada dalam posisi “memandang” lokalitas kebudayaan 

Toraja sebagai tujuan pemberitaan Injil. Sementara itu dalam pribumisasi, 

lokalitas adalah alat dan sekaligus bahan Gereja Toraja dalam melaksanakan 

tugas pemberitaan Injil. Untuk menjadikan lokalitas sebagai alat dan bahan, 

maka Gereja Toraja perlu melakukan revitalisasi dan reinterpretasi 

kemudian mentransformasikan lokalitas itu sebagai liturgi gerejawi. 

Sehingga tidaklah benar anggapan bahwa Gereja Toraja melakukan 

sinkritisme atau pun beragama ganda. Pribumisasi mendorong lahirnya 

generasi orang Toraja Kristen yang mewarisi budaya leluhurnya dalam 

terang Injil. 

Selanjutnya adalah pengalaman P. Zijlstra sendiri dalam perkunjungan 

duka di rumah salah seorang calon baptisannya yang anaknya meninggal 
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karena sakit demam. Memang benar keyakinan calon baptisan itu bahwa 

Allah orang Kristen akan menerima anaknya yang telah mati itu. Tetapi 

jalan pikirannya masih dipengaruhi oleh pandangan kafir, karena ia berpikir 

bahwa tetap diperlukan tanda-tanda lahiriah untuk menjamin anaknya 

diterima masuk kerajaan maut.  

2. Tambun tana
14

 

Seorang Kristen di Simbuang membuat kesalahan dengan menebang 

sebatang bambu yang termasuk tambun tana. Orang-orang kafir 

mengajukan protes karena menurut mereka panen akan gagal gara-gara 

perbuatan itu. Kepala distrik menghukum yang bersalah dengan menyuruh 

dia menyerahkan seekor ayam yang akan dikurbankan kepada deata. 

Hukuman ini kemudian diganti dengan denda uang. 

Dalam perbincangan antara Pol dan Controleur, Controleur 

berpendapat bahwa tambun tana adalah milik adat kafir, dan bahwa orang 

Kristen telah melepaskan milik itu dengan meninggalkan adat itu. Baginya, 

penebangan sebatang bambu itu adalah sebuah pencurian biasa. Sdr. Pol 

tidak setuju sebab bagi Pol, tambun tana itu adalah milik suku atau warisan. 

Sehingga orang-orang Kristen tetap mempunyai hak atasnya, termasuk atas 

tambun tana, tongkonan, sawah, liang, dsb. Kasus ini dibicarakan dalam 

rapat konfrensi para Zendeling yang ke-49, tanggal 25-27 Januari 1932. 

Keputusan pada waktu itu adalah orang Kristen sebaiknya jangan 

mengganggu tambun tana itu karena penebangan di tempat itu akan 

menyakiti hati orang.  

                                                           
14

  Th. Van den End, Ibid,  313. 
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3. Zendeling H. Pol, sikap kritis positif terhadap adat Toraja.
15

  

Dalam pandangan H. Pol, kebiasaan yang ada dalam masyarakat 

Toraja ketika itu adalah sebuah hukum kebiasaan yang harus tunduk pada 

kehendak orang-orang hidup, maupun kehendak nenek moyang.  Oleh sebab 

itu, hukum kebiasaan itu seakan-akan mempunyai sifat agama. Tidak boleh 

begitu saja menarik kesimpulan bahwa hukum kebiasaan itu seakan-akan 

merupakan agama orang Toraja, ini adalah kesimpulan yang sesat. Sebab 

gara-gara kesesatan ini, telah timbul berbagai gagasan yang keliru mengenai 

karya pekabaran Injil dan juga berbagai aturan yang keliru bagi karya itu. 

Cukuplah kehidupan yang lama itu dihapuskan dan digantikan bentuk yang 

sama sekali baru. 

Hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh guru Zending J. Belksma. 

Menurutnya, adat Toraja itu sangat rumit dan sebenarnya telah menjadi 

agama bagi mereka. Dari adat ini, banyak yang harus dihapuskan, tetapi 

banyak juga yang layak dipelihara. Menurut Zendeling H. Pol, sikap ini 

adalah sikap yang konservatif : hendaklah kita berpegang pada yang lama, 

sejauh yang lama itu memang baik (lasser uns am Alten, so es gut ist, 

halten). 

4. Pengalaman selama penelitian
16

 

Pihak gereja (majelis jemaat setempat) di Simbuang menyadari bahwa 

pengaruh tradisi Aluk Todolo memang masih sangat kuat. Menyadari akan 

                                                           
15

 Ibid, 332 
16

 Rangkuman dari beberapa sumber secara terpisah dalam diskusi bersama dengan warga 

jemaat maupun pendeta yang pernah bertugas di Simbuang, misalnya dengan Pdt. Arman Dannari 

pada tanggal 11 Januari 2013 bertempat di pastori Jemaat Sion Makale, Tana Toraja. Diskusi 

bersama dengan Majelis Jemaat atau pun warga jemaat dimana penulis pernah melayani sewaktu 

mengadakan penelitian. 
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hal tersebut, pihak gereja senantiasa mengingatkan warga jemaat agar 

beberapa kebiasaan dalam tradisi lama (Aluk Todolo) hendaknya 

dihilangkan. Beberapa tahap dalam prosesi rambu solo’ Aluk Todolo yang 

dilarang oleh pihak gereja, misalnya: ma’dulang, ma’patekka, 

ma’pangngase, puasa dan  pantiti’.  

Oleh pihak gereja, upacara pemakaman dilaksanakan dalam bentuk 

kebaktian penghiburan Kristen. Kendati dalam upacara itu ada beberapa 

larangan dan peringatan tetapi pengaruh  tradisi Aluk Todolo masih sangat 

kuat. Beberapa persyaratan dan prosesi yang masih diikuti, yaitu: (1) 

penentuan tingkatan upacara mengikuti strata sosial, (2) persyaratan jumlah 

hewan korban (kerbau) masih mengikuti aturan tradisi yang berlaku 

sekalipun jemaat tetap diberikan kebebasan dalam menentukan jumlah 

hewan korban, (3) perhitungan jumlah hari pelaksanaan upacara penguburan 

juga masih mengikuti aturan dalam tradisi, (4) untuk tingkat dipandan, 

baruga juga masih didirikan sebagai tempat menaruh jenazah yang akan 

diupacarakan, (5) paya, tempat membagi daging, juga didirikan, dan (6) 

pada malam hari, tarian badong juga masih menjadi bagian dari kegiatan 

jemaat setelah kebaktian penghiburan dilaksanakan. 

 Pengaruh tradisi Aluk Todolo yang masih kuat dalam pelaksanaan 

upacara pemakaman Kristen di Simbuang disebabkan oleh masih kuatnya 

pengaruh para pemangku adat Aluk Todolo dalam kehidupan sosial 

masyarakat di Simbuang secara khusus di desa-desa sebelah barat 

Simbuang. Para pemangku adat inilah yang cukup berperan dalam 

pembicaraan pada saat pertemuan keluarga sehingga kehadiran majelis 
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jemaat tidak cukup memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan-

keputusan sehubungan dengan pelaksanaan upacara pemakaman.  

Hal ini boleh saja terjadi karena pengaruh strata sosial juga sangat 

mempengaruhi dalam interaksi sosial masyarakat di Simbuang. Sehingga 

setiap orang perlu memperhatikan tatanan sosial yang sudah mereka warisi 

secara turun-temurun sebagai etika hidup bersama. Menjadi seorang Kristen 

bukan berarti bisa melepaskan diri dari etika hidup bersama yang sudah 

mengakar tersebut. Karena beberapa hal tersebutlah, maka pertemuan 

keluarga masih didominasi oleh para pemangku adat Aluk Todolo. 

Sementara itu di dalam tubuh gereja sendiri terdapat beberapa 

kekurangan dan kelemahan. Sejak tahun 1913, Zending telah berupaya 

membuka isolasi Simbuang dengan pendidikan dan kesehatan, tetapi Gereja 

Toraja tidak melanjutkannya dengan upaya yang serius memperhatikan 

pekabaran Injil di Simbuang terutama di sisi sebelah barat Simbuang. 

Jumlah para guru dan pendeta yang diutus untuk melayani di Simbuang 

sangat terbatas. Kondisi  saat ini, hanya ada tiga tenaga pelayan yang 

melayani di Simbuang, satu pendeta dan dua tenaga vikaris/proponen. 

Dengan kurangnya tenaga pendeta di Simbuang, maka proses 

pendampingan pastoral pun tidak maksimal terutama dalam upacara 

pemakaman yang dilaksanakan oleh pihak gereja.   

3.2. Konsep Keyakinan Aluk Todolo Di Sarang Dena’
17

  

Dalam bahasa Simbuang, Aluk Todolo berarti – aluk siriwa kuli’na 

padang sitaranak balulangna lipuk – kepercayaan yang lahir dari tanah 

                                                           
17

Rangkuman hasil wawancara mendalam bersama dengan Bapak PRL pada tanggal 17-20 

Oktober 2012. 
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tersebut.  Dalam konsep keyakinan mereka, dikenal  Puang Titanan Tallu 

do masoaganna tangana langi’ yang terdiri dari Puang Batara Tua, Puang 

Batara Lolo dan Indo’ Madenna. Ketiganya adalah dewa tertinggi yang 

memiliki posisi yang sama.  Puang  Batara Tua adalah dewa pencipta 

segala sesuatu termasuk tallu lolona – tiga pucuk makhluk hidup yaitu 

manusia, hewan dan tumbuhan. Puang Batara Lolo
18

 adalah anak Puang 

Batara Tua. Indo’ Madenna adalah ibu dari  Puang Batara Lolo yang 

tinggal di bulan. Indo’ Madenna bermakna napopantaunan torro tolino 

yang artinya tempat meminta bulan keberuntungan untuk melaksanakan 

sebuah rencana pekerjaan.  

Selain mengenal Puang  Matua  Titanan  Tallu, mereka juga 

mengenal adanya para dewa lain yang juga disembah. Para dewa tersebut 

tinggal di empat tempat berbeda yang dikenal dengan nama:  

1. Dewata daiya ulunna salu – to karua, yang berdiam di sebelah  utara yang 

dipercaya sebagai tempat tinggal dewa air – dewata uai. Tempat 

penyembahan dewata uai di sungai atau sumur.  

2. Dewata lau’ pollo’na uai, yang berdiam di sebelah selatan  – karua ulunna 

salu pitu ba’bana minanga – delapan sumber mata air yang mengalir 

melalui tujuh sungai yang bermuara ke laut – limbong.   

3. Dewata kabu’tuan allo, yang berdiam di sebelah timur sebagai tempat 

meminta hari yang baik untuk memulai pelaksanaan sebuah pekerjaan atau 

ritual. Indo’ Tibarrang dan Indo’ Madenna adalah nama kedua dewa 

tersebut. Indo’ Tibarrang berdiam di matahari dan Indo’ Madenna 

                                                           
18

 Dalam kebiasaan Aluk Todolo di Sarang Dena’, kematian Puang Batara Lolo juga 

diperingati dengan berpuasa tidak makan nasi. Ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

PRL. 
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berdiam di bulan. Selain kedua dewa timur tersebut, terdapat juga tujuh 

dewa lainnya yang dikenal dengan sebutan To Pitu. 

4. Dewata kakaburan allo, dewa yang berdiam di sebelah barat yang disebut 

To Pakutu’. To Pakutu’ diyakini sebagai dewa pengikat jiwa manusia. 

Tempat penyembahan kepada To Pakutu’ adalah bukit di sebelah barat 

kampung.  

Menurut keyakinan mereka bahwa seluruh tempat adalah tempat 

tinggal para dewa. Jika tempat berdoa adalah berada di hutan, maka mereka 

menyebutnya sebagai Dewata Pangngala’ atau Puang Pangngala’. Jika 

berdoa di sumber air (sungai dan sumur), maka mereka menyebutnya 

sebagai Dewata Uai. Sehingga menurut mereka sebenarnya Tuhan itu Satu 

tetapi karena tempat menyembah itu berbeda, maka penyebutannya juga 

berbeda. Seluruh ritus penyembahan kepada Puang Matua Titanan Tallu 

dan para dewa adalah dimaksudkan untuk meminta berkat. 

3.3. Ritual Rambu Solo’ Aluk Todolo Di Sarang Dena’
19

 

Dalam keyakinan Aluk Todolo Simbuang, kematian berarti sudah 

mencapai waktu hidupnya di dalam dunia – na lambi’ mo attunna tassuk 

lamai lino. Kematian adalah keluarnya jiwa dari tubuh. Jiwa yang keluar 

dari tubuh ini kemudian menuju dunia arwah – padang bombo. Indo’ Robo 

adalah nama dewa yang dipercaya sebagai penunggu dunia arwah. Indo’ 

Robo inilah yang menentukan bolehtidaknya arwah tersebut masuk ke 

dalam dunia arwah. Jika Indo’ Robo tidak menerima kedatangan arwah di 

dunianya, maka arwah itu dikembalikan ke dunia manusia, jenazah itu hidup 

                                                           
19

Untuk memperoleh data tentang apa dan bagaimana pelaksanaan ritual rambu solo’ 

Aluk Todolo di Simbuang, penulis mengadakan wawancara mendalam dengan bapak PRL pada 

tanggal 12-17 November 2012 dan Bapak TL pada tanggal 9-10 Desember 2012.  
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kembali. Diyakini bahwa arwah tersebut sebenarnya berdiam di sebelah 

barat rumah, tempat berdiamnya Indo’ Robo.  Mereka juga meyakini 

bintang di langit adalah jiwa yang telah menjadi dewa. 

Mereka meyakini bahwa arwah orang mati adalah juga sumber 

rejeki. Oleh sebab itu rambu solo’ wajib dilaksanakan sebagai bentuk 

peringatan dan penghormatan kepada arwah orang mati. Keyakinan ini 

diwujudkan dengan dua jenis rambu solo’ yaitu dipa’tomatean dan  

dipa’dewatai /pa’tomatuan. Kedua jenis rambu solo’ ini dilaksanakan pada 

waktu dan tempat yang berbeda. Rambu solo’ dipa’tomatean dilaksanakan 

untuk menguburkan jenazah. Sedangkan rambu solo’ dipa’dewatai 

dilaksanakan sebelum pelaksanaan rambu tuka’ yang dilaksanakan di 

sebelah selatan rumah.  

Istilah dipa’dewatai untuk menjelaskan bahwa arwah orang mati 

yang telah diupacarakan dalam rambu solo’ dipa’tomatean sudah menjadi 

dewa – bombo mendeata. Menurut keyakinan mereka, orangtua adalah 

dewata misanna to ma’rapu – dewanya keluarga. Ada filosofi yang 

mengatakan bahwa melo ke denni pia ta tu tangabu’ untingngarangki’ 

langi’ – jika orangtua telah mati maka anak-anaklah yang akan menyebut 

nama orangtua dalam ritual dipa’dewatai/dipa’tomatuan. Maksud 

dilaksanakannya ritual ini adalah untuk memohon restu dari arwah para 

leluhur – to dolo tu mangka membali puang mendeata.  

Rambu tuka’ tidak bisa dilaksanakan apabila terjadi kematian salah 

seorang penduduk di dalam kampung.
20

 Oleh sebab itu rambu solo’ 

                                                           
20

Bersamaan waktu ketika penulis berada di lokasi penelitian, kampung Sarang Dena’, 

akan dilaksanakan rambu tuka’ massuru’ sebab Ketua Adat Simbuang, Sara Rombe Linggi’, 



64 
 

dipa’tomatean wajib dilaksanakan sesegera mungkin. Dalam tradisi rambu 

tuka’, rambu solo’ dipa’dewatai   dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan  

rambu tuka’.  Rambu tuka’ juga belum bisa dilaksanakan apabila keluarga 

yang berduka yang telah melaksanakan rambu solo’ dipa’tomatean belum 

melaksanakan ritus ma’balik daun. Ritus ma’balik daun dimaksudkan 

sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga untuk bisa hadir maupun 

melaksanakan ritus rambu tuka’ yang diadakan di dalam kampung. Ritual 

ini bermakna saatnya keluarga untuk menyembah kepada Puang Matua – 

mangka miki’ tingo lako bombo tingo lako omiki’ Puang Matua.  

Terdapat dua istilah yang berbeda sehubungan dengan pemakaman 

jenazah, yaitu: ditanan dan dikaburu’. Ditanan (ditanam), adalah penamaan 

pemakaman yang diperuntukkan bagi bayi yang mati dalam kandungan dan 

yang meninggal sebelum berumur setahun.   Jenazah bayi ditanam dalam 

tanah di bawah kolong rumah dengan harapan bahwa akan lahir lagi 

kehidupan untuk bayi berikutnya bila Puang Matua berkenan memberikan 

anak lagi buat sang ibu. Dikaburu’ (dikubur), adalah penamaan pemakaman 

yang dilaksanakan di liang atau alang-alang. Ini berlaku untuk bayi yang 

sudah tumbuh giginya, anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua. Dalam 

perbedaan peristilahan ini, peran kepercayaan yang mereka warisi turun 

temurun sangat mempengaruhi. Aspek spiritualitas dari sikap keberagamaan 

mereka tidak dapat lepas dari pengharapan peran Puang Matua dalam 

kehidupan. 

                                                                                                                                                               
merasa bahwa telah banyak  kesalahan yang dilakukan oleh penganut Aluk Todolo yang 

menyebabkan berkurangnya panen padi selama dua tahun terakhir. Namun beberapa hari 

menjelang akan dilaksanakan rambu tuka’ tersebut, terjadi kematian di kampung Buka. Dalam 

kasus seperti ini, maka rambu solo’ perlu sesegera mungkin dilaksanakan sebab bila tidak 

dilaksanakan rambu tuka’ yang dimaksud tidak bisa dilaksanakan.  
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Ada tiga jenis tingkatan upacara rambu solo’ dipa’tomatean yang 

dimaksud yaitu:  

1. Rambu solo’ yang diperuntukkan bagi janin dan bayi: 

a. Lollo’rara, adalah rambu solo’ yang diperuntukkan bagi janin bayi 

yang mengalami keguguran. Janin bayi ini ditanam di dalam tanah di 

bawah kolong rumah. Bersama dengan janin ini ditanam pula sebutir 

telur ayam dan tujuh butir beras merah. Keluarga yang berduka 

dilarang menangis dengan bersuara. 

b. Bayi yang meninggal setelah kelahirannya. Apabila proses persalinan 

berlangsung di atas rumah, maka jenazah bayi tersebut tidak 

diperbolehkan dibawa keluar rumah melewati pintu rumah. Dalam 

tradisi mereka, jenazah bayi tersebut harus ditanam di bawah kolong 

rumah. Karena itu lantai rumah  yang terbuat dari papan dibuka, lalu 

jenazah bayi tersebut kemudian diturunkan dari  atas rumah melalui 

lubang lantai rumah tersebut. Setelah jenazah bayi tersebut berada di 

bawah kolong rumah, seekor anak babi kemudian dipotong. Limpa – 

baya  yang melekat di lambung babi tersebut kemudian dibakar di atas 

kubur janin bayi tersebut – dipa’rarangngi. Baya ini dimaknai sebagai 

makanan untuk arwah bayi yang telah meninggal tersebut. Dalam 

kebiasaan yang lain juga dikubur bersama anak ayam bulu hitam 

diikat dengan benang merah dan tiga anak kalung manik warna 

kuning. Setelah penguburan, maka seekor ayam putih dipotong untuk 

dimakan bersama – kamondan. Ritus ini dinamakan kandean bo’bok 
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yang berarti dukacita itu sudah selesai. Keluarga pun dilarang 

menangis dengan bersuara – disolangan.  

c. Sissing, adalah ritual yang diperuntukkan bagi  bayi yang meninggal 

setelah hidup minimal setahun – ditattanni pusuk  tapi belum tumbuh 

gigi. Dalam ritual ini, sudah diperbolehkan untuk memotong babi dan 

kerbau serta sudah diperbolehkan dikubur dalam liang batu. Pada sela 

geraham bayi tersebut diselipkan uang logam sebagai tanda pengganti 

giginya. 

2. Tingkat bawah yang diperuntukkan untuk golongan hamba – tana’ kua-

kua. Upacara yang dilaksanakan hanya dalam satu hari sebab jenazah 

harus segera dikubur dalam liang batu – tae’na dialaan aluk. Jenazah 

hanya dibungkus kain dan tidak diperkenankan kain yang berwarna merah. 

Jika keluarga hendak memotong babi atau kerbau, maka semua hewan 

tersebut harus dipotong dalam satu hari  yaitu pada saat pelaksanaan 

upacara penguburan. Proses ritual yang sama juga akan berlaku bagi ketiga 

tana’ di atasnya: bulawan, bassi dan karurung, apabila jumlah dan jenis 

hewan korban tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud menurut 

tingkatan kastanya masing-masing. 

3. Tingkat atas diperuntukkan untuk kaum bangsawan – ma’dika yang 

tersebar dalam tiga tingkatan kasta tana’: karurung, bassi dan bulawan. 

Pada upacara tingkat atas, pelaksanaannya terbagi atas dua tahap yaitu  

tahap awal – dipollo’ dan tahap lanjutan – dipa’tomatean. Pada tahap 

awal, upacara dilaksanakan selama empat hari. Sedangkan pada tahap 
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lanjutan, upacara dilaksanakan dalam enam sampai dengan sembilan hari 

dengan pembagian sebagai berikut: 

a. Bila upacara dalam bentuk duang pitu dan duang kasera,  upacara 

lanjutan akan dilaksanakan selama enam hari. 

b. Bila upacara lanjutan dalam bentuk tallung kasera, upacara akan 

dilaksanakan selama delapan hari hari.  

c. Bila upacara bentuk tallung kasera sundun, upacara lanjutan akan 

dilaksanakan selama sembilan hari. 

Aturan jumlah kerbau yang dipotong dalam setiap tingkatan tersebut 

diperuntukkan pada upacara tahap awal dan tahap lanjutan. 

Jenis tingkatan upacara rambu solo’ tingkat atas terbagi atas enam 

bagian. Keenam tingkatan ini dibedakan berdasarkan pada perhitungan hari 

dan jumlah kerbau yang dipotong,  yaitu: dipasangallo, dipetallu, duang pitu, 

duang kasera, tallung kasera dan tallung kasera sundun, dengan pembagian 

sebagi berikut:  

1. Dipasangallo berarti upacara penguburan dilaksanakan hanya dalam 

sehari. Kerbau yang dipotong hanya satu ekor.  

2. Dipetallu berarti pelaksanaan upacara penguburan dilaksanakan selama 

tiga hari. Jumlah kerbau yang dipotong sebanyak 2-4 ekor. 

3. Dipandan, terbagi atas empat bentuk: 

a. Duang pitu. Jumlah kerbau yang dipotong sebanyak 7-8 ekor. 

b. Duang kasera. Jumlah kerbau yang dipotong sebanyak 9-11 ekor. 

c. Tallung kasera. Jumlah kerbau yang dipotong sebanyak 12-14 ekor. 



68 
 

d. Tallung kasera sundun. Jumlah kerbau yang dipotong sebanyak 15-24 

ekor. 

Urutan pelaksanaan upacara rambu solo’ tingkat atas  adalah sebagai berikut: 

1. Dipasangallo: 

a. Pa’pakandean, memberi makan kepada arwah – pantiti’. Seekor babi 

dipotong pada malam hari. Babi yang telah dipotong tersebut 

kemudian dibakar dan dipotong menurut aturan adat lalu dimasak. 

Selama jenazah belum dipotongkan babi, jenazah itu masih dianggap 

hidup. Babi yang dipotong adalah penanda bahwa jenazah sudah 

dianggap mati. 

b. Memali. Keesokan harinya seekor kerbau dipotong untuk dimakan 

bersama.  Setelah itu dilaksanakanlah acara penguburan. Sepulang dari 

penguburan, keluarga kemudian meneruskan ritus dengan memali. 

Memali adalah proses mengunci diri di dalam rumah dengan semua 

pintu dan jendela harus tertutup. 

c. Pendioran. Pada hari yang kedua, keluarga turun dari rumah untuk 

melaksanakan ritus pendioran. Ritus ini berarti mandi bersama di 

sebuah sungai atau kali yang terdapat di sebelah selatan rumah. Setelah 

mandi bersama, keluarga kemudian kembali naik ke atas rumah untuk 

melanjutkan ritus memali. 

d. Memali. Ritus memali pada hari yang ketiga ini hanya dilaksanakan 

setengah hari. Setelah itu keluarga turun dari rumah untuk  mengambil 

daun bilatte yang akan dipakai melaksanakan ritus keesokan harinya 

yaitu  toean rura. 
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e. Toean rura. Pada hari keempat, keluarga kemudian melanjutkan ritus 

yaitu toean rura sebagai tanda diperbolehkannya keluarga untuk 

kembali bekerja menggarap kebun atau sawah.  

f. Kandean bo’bok. Keseluruhan ritus sejak dimulainya upacara, seluruh 

keluarga yang berduka wajib melaksanakan puasa – mero’. Dalam 

berpuasa ini, keluarga tidak diperkenankan  makan nasi dan garam. 

Sebagai pengganti nasi, keluarga makan nasi jagung – ko’dong. 

Keesokan harinya, ritus kembali dilanjutkan dengan memotong seekor 

babi di atas rumah di dalam ruang tamu – ba’ba untuk dimakan 

bersama. Setelah itu dilaksanakanlah doa – mammang  yang 

dilaksanakan oleh kerabat terdekat, suami/istri dari almarhum atau 

saudara terdekat. 

g. Massero banua. Pada hari yang sama, keluarga kemudian melanjutkan 

ritus yaitu massero banua. Seekor ayam jantan warna merah kaki putih 

dipotong. Di dalam doa tersebut juga disertakan keris – penai, rara’ – 

kalung emas, dan baju putih. Doa ini dipimpin oleh seorang 

to’makkada. Ritus ini menandai berakhirnya proses kedukaan karena 

kematian di dalam rumah. 

h. Diakkai. Di kemudian hari, bila keluarga telah siap dengan hewan 

korban berupa kerbau dan babi, upacara rambu solo’ ini bisa diakkai 

dengan menambahkan tujuh ekor kerbau yang dilaksanakan selama 

tujuh  hari dan bersama dengan kerbau tersebut wajib disertakan dua 

ekor babi untuk setiap satu ekor kerbau. Jadi perlu dipersiapkan empat 

belas ekor babi. Yang berdoa di ritus diakkai adalah kerabat almarhum. 
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Ritus diakkai bertujuan untuk mengesahkan arwah menjadi dewa. 

Sebelum melaksanakan ritus ini, ada ritus yang juga wajib 

dilaksanakan oleh keluarga yaitu  miollong. Ritus ini bertujuan untuk 

menaikkan arwah ke langit – batara. 

2. Dipetallu: 

Rambu solo’ bentuk dipetallu dipisahkan berdasarkan jumlah 

korban kerbau: 

1. Bila keluarga merencanakan hanya memotong 2-3 ekor kerbau, maka 

kerbau tersebut tidak bisa dipotong untuk ritus pa’batangan. 

2. Bila keluarga merencanakan akan memotong 4-6 ekor kerbau, maka 

satu kerbau tersebut dipotong pada ritus pa’batangan. Sisanya akan 

dipotong ketika pebabaran. 

3. Pada upacara tingkat dipetallu, kerbau yang dipotong pada saat 

pebabaran dipotong di pekarangan rumah. Hanya pada tingkat 

dipandan, tempat memotong kerbau dilaksanakan di sebuah padang di 

luar kampung – rante/bamba . 

Urutan pelaksanaan ritus sebagai berikut: 

1. Jenazah dinyatakan mati setelah dipotongkan anjing sebagai pang 

ramba damo’. Daging anjing ini tidak boleh dimakan oleh anak 

kandung dan saudara kandung serta suami/istri almarhum. Sejak 

jenazah tersebut dinyatakan mati, keluarga wajib berpuasa total sampai 

pada ritus tokeran gandang. 

2. Pa’karopokan.  Dua ekor babi dipotong, satu ekornya harus induk 

babi. Babi ini hanya untuk dimakan. Daging babi ini tidak boleh 
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dimakan oleh istri/suami almarhum, anak kandung dan saudara 

kandung almarhum. Sebab dipercaya bahwa kedua jenis babi itu 

adalah pengganti tubuh dan darah dari orang mati tersebut. Setelah itu 

dipotonglah seekor babi untuk tokeran gandang. Ritus ini 

dimaksudkan untuk menggantung gendang di depan rumah duka di 

sebelah barat. Gendang tersebut hanya boleh dibunyikan oleh to 

mebalun. Daging babi pada ritus tokeran gandang ini sudah boleh 

dimakan oleh keluarga inti yang tersebut di atas. Setelah itu ritus 

kemudian dilanjutkan dengan ritus pa’batangan yaitu memotong dua 

ekor babi. Setelah dibakar dinaikkan ke atas panggung kayu tempat 

membagi daging babi – tendan kalo’. Seorang toma’kada bertugas 

membagi daging tersebut dari atas tendan kalo’. Babi yang telah 

dibakar tersebut akan diiris menurut aturan adat di atas panggung 

tersebut. Pelaksana ritus di atas adalah seorang toma’kada yang 

bertugas berdoa dan membagi daging babi tersebut.  Paru-paru babi 

dibagi dari atas panggung tersebut yang diperuntukkan bagi orang 

Sawitto, Rante Bulawan dan Sa’dan. Setelah pembagian daging babi 

tersebut, dilanjutkan dengan ritus pa’tanduran/pa’bukkuran. Dalam 

ritus ini, seekor babi dipotong untuk dimakan bersama. Bagian tertentu 

dari babi tersebut yaitu punggung dan daging paha diberikan kepada 

keluarga yang turut serta dalam membungkus jenazah – to mamukku’. 

Selanjutnya pada sore hari dipotonglah lagi seekor babi untuk memberi 

makan arwah – tawa bongi. Ritus ini dimaksudkan untuk memberi 

makan malam kepada arwah yang dilaksanakan oleh tomebalun. 



72 
 

Potongan kecil dari hati, paru-paru dan ginjal – pantiti’ diberikan 

kepada orang mati.  Setelah to mebalun memberi makan kepada arwah, 

keluarga kemudian makan malam bersama. 

3. Pa’pangngase. Keesokan harinya dipotonglah babi dua ekor. Daging 

babi ini diberikan kepada keluarga yang datang membawa perhiasan 

emas. Setelah itu dilaksanakanlah ritus pebabaran yaitu dengan 

memotong  dua ekor kerbau untuk dibagi kepada para pelayat yang 

hadir. Setelah itu dipotonglah seekor babi untuk melaksanakan ritus 

tawa bongi, untuk memberi makan kepada arwah. 

4. Pamorisan, Dalam ritus ini dilaksanakan pembersihan kesalahan-

kesalahan bila ada selama upacara dilaksanakan. Ritus ini dilaksanakan 

oleh to’makkada. Seekor babi dipotong yang diperuntukkan bagi 

arwah orang mati. Setelah itu jenazah kemudian diturunkan dari atas 

rumah untuk dikubur. Tempat penguburan dapat dilakukan di dalam 

liang (gua batu alam/buatan) atau alang-alang (bangunan beton 

permanen, semacam gudang). Setelah kembali dari penguburan 

dilaksanakanlah ritus  pa’pokkoran dimana satu ekor babi dipotong 

untuk dimakan bersama. Setelah makan bersama, keluarga kemudian 

naik ke atas rumah untuk melanjutkan dengan ritus memali. 

5. Pendioran, setelah melaksanakan ritus memali selama semalam, 

keesokan harinya keluarga turun dari rumah menuju sungai di sebelah 

selatan kampung untuk mandi dan mengganti baju. Sepulang dari 

sungai, keluarga naik kembali ke rumah untuk melanjutkan memali. 
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6. Keesokan harinya keluarga sudah dapat turun dari rumah untuk 

mengambil daun  bilatte. Daun ini akan dipakai untuk menghitamkan 

kain duka dalam ritus toean rura pada keesokan harinya. 

7. Toean rura. Ritus dilaksanakan keesokan harinya di sebuah tempat di 

luar kampung.  Biasanya di tempat yang sudah tetap. Setelah keluarga 

selesai melaksanakan ritus teoan rura, keluarga kembali ke rumah 

untuk kemudian memotong seekor babi. Ritus ini dilaksanakan selama 

tiga hari. Pada hari itu, ditumbuklah daun bilatte kemudian direbus 

dengan air, air inilah yang dicampur dengan lumpur untuk dipakai 

merendam kain putih untuk dijadikan kain hitam. Hari selanjutnya 

keluarga masih melaksanakan ritus ini yaitu dengan merebus daun 

bilatte dan menuangkan ke atas rendaman kain tersebut. Pada hari 

ketiga hal yang sama pun dilaksanakan tapi kain tersebut sudah dapat 

diambil, dicuci dan dipake sebagai ikat kepala sampai kandean bo’bok. 

Kain hitam tersebut dicuci di sungai di luar kampung. Setelah dicuci 

dibawa ke rumah dan satu orang ditugaskan untuk menangis di teras 

rumah – tanggo. Setelah kandean bo’bok, kain tersebut kemudian 

disimpan di lumbung padi – alang. Yang berdoa selama tiga hari ritus 

toean rura tersebut adalah keluarga terdekat. Setelah itu seluruh 

keluarga berpuasa – mero’ sampai ritus selanjutnya yaitu kandean 

bo’bok – makan nasi. 

8. Kandean bo’bok. Dalam ritus ini seekor babi dipotong untuk dijadikan 

lauk. Dalam ritus ini keluarga terdekatlah yang memimpin doa. 
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Sebelum makan, keluarga harus minum air putih. Setelah itu keluarga 

melanjutkan dengan minum air nasi yang dimasak.  

9. Ma’balik daun. Ritus ini dilaksanakan oleh seorang toma’kada yang 

bertempat di sebelah selatan rumah yaitu di depan dapur – lindo 

bondon dengan posisi ritus menghadap ke arah timur. Seekor babi 

dipotong untuk dimakan bersama dengan tetangga yang datang. Dalam 

ritus ini adalah kewajiban bagi para tetangga yang hadir untuk 

membawa nasi yang sudah dimasak di dalam kuali tanah. Beras yang 

dimasak adalah beras putih dan beras hitam.  Waktu pelaksanaan ritus 

ini bergantung pada penentuan hari baik dari keluarga.  

 

Arwah dari ritus dipetallu sudah boleh diakkai tanpa melewati ritus 

diollong. Ritus to dipetallu tidak boleh dibadong karena minimal jenazah 

yang dibadong harus dipotongkan tujuh ekor kerbau sehingga hanya orang 

yang dipandanlah yang layak dibadong. Daging babi yang dimasak tidak 

boleh dengan garam. Seluruh keluarga diwajibkan untuk hanya makan nasi 

jagung – ko’donk,  yang dikenal dengan istilah mero’. Setiap kali to 

mebalun akan memberikan makan kepada orang mati tersebut, maka ia akan 

berdoa terlebih dahulu – mammang. Dalam doa tersebut disertakan sirih, 

pinang, kapur sirih dan tembakau, yang diletakkan di dalam rakki’.
21

  

3. Duang Pitu: 

Upacara tahap awal wajib dilaksanakan selama empat hari. Untuk 

tingkat  duang pitu, upacara tahap lanjutan dilaksanakan empat belas hari 

                                                           
21

Rakki adalah sejenis piring yang terbuat dari batang lidi daun pohon aren.  
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setelah  pa’bambangan. Pa’bambangan adalah ritus untuk membaringkan 

jenazah sebagai tanda bahwa jenazah tersebut sudah dinyatakan mati. 

Sedangkan pada tingkatan duang kasera, upacara dilaksanakan delapan 

belas hari setelah pa’bambangan. Selanjutnya pada tingkatan tallung 

kasera, upacara dilaksanakan dua puluh tujuh hari setelah pa’bambangan. 

Penetapan waktu pelaksanaan upacara tahap lanjutan untuk penguburan 

jenazah dimusyawarahkan bersama sebelum pelaksanaan. Proses 

membangun barung – pondok sederhana, bagi keluarga di luar kampung 

yang datang melayat  dilaksanakan dengan menghitung mundur jumlah hari 

pada setiap tingkatannya dari tanggal yang telah ditetapkan. Selama jenazah 

berada di atas rumah menunggu waktu upacara tahap lanjutan, keluarga 

diwajibkan makan nasi jagung – ko’dong dan pantang makan garam. 

Sesaat setelah kematian almarhum, keluarga mengadakan rapat 

keluarga serumpun – ma’misa sirampun. Dalam rapat ini dimusyawarkan 

dan diputuskan rencana pelaksanaan upacara penguburan. Setelah rapat 

keluarga dilaksanakan, gendang dibunyikan sebagai pemberitahuan kepada 

penduduk di dalam kampung bahwa rapat keluarga telah selesai 

dilaksanakan.  

Jenazah kemudian didudukkan di ruang depan rumah – ba’ba. 

Seekor anjing bulu putih atau merah dipotong sebagai peramba damo’. 

Anjing yang dipotong adalah persyaratan apabila akan dilaksanakan upacara 

rambu solo’ tingkat atas – to dipandan. Dipercaya bahwa anjing yang 

dipotong akan menemani arwah berjalan ke dunia arwah – padang bombo.  
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Jika upacara tahap lanjutan akan dilaksanakan pada tingkatan duang 

pitu, maka pada hari ke tujuh dan keempat sebelas sejak kematian 

almarhum, keluarga bersama dengan penduduk kampung membangun 

barung. Upacara pada tahap awal tersusun sebagai berikut: 

A. Hari Pertama: 

1. Pangramba damo’, Seekor anjing dipotong pada malam hari untuk 

pengesahan bahwa jenazah sudah meninggal. Bila anjing belum 

dipotong, jenazah masih dianggap tidur. Keluarga berpuasa. 

2. Pa’karapokan, seekor induk babi dipotong bersama dengan seekor 

babi besar yang lain. Setelah itu tokeran gandang yang 

dilaksanakan oleh tomembalun. Sudah ada juga bagian daging 

untuk tomebalun. Daging babi ini dimasak tanpa garam dan 

dimakan bersama dengan ko’dong.  

3. Pa’bambangan. Ritual membaringkan jenazah dengan kepala 

menghadap ke arah selatan. Seekor  kerbau dipotong di halaman 

rumah duka sebelum membaringkan jenazah. Daging kerbau yang 

telah dimasak tanpa garam itu juga diberikan kepada arwah oleh 

tomebalun.  

B. Hari Kedua:  

1. Lepporan kayu, ritus menebang pohon. Seekor babi dipotong 

dalam ritus ini untuk dimakan bersama sepulang keluarga dari 

menebang pohon. Jenis pohon yang ditebang adalah pohon kapas 

atau pohon pinus.  Pohon ini akan digunakan sebagai peti jenazah 

sementara – duni. Sebelum pohon yang ditentukan ditebang, 
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dilaksanakanlah ritus doa dimana seekor ayam betina bulu merah 

kaki putih dipotong untuk meminta ijin kepada dewa penunggu 

hutan. Ritus ini dilaksanakan oleh seorang toma’kada. Selain itu 

juga dipotonglah seekor anjing dipotong yang dilaksanakan oleh 

keluarga. Baya – limpa  anjing tersebut dibakar dan dioleskan ke 

batang kayu yang akan ditebang. Untuk membuat peti sementara 

tersebut dipotonglah lagi satu anjing dan babi.  

2. Tawa bongi, ritus memberi makan arwah. Menjelang sore hari, 

seekor babi dipotong  untuk memberi makan arwah yang 

dilaksanakan oleh keluarga.  

3. Badong, adalah tarian massal yang dilaksanakan pada malam hari. 

Dalam tarian massal ini juga dilagukan syair penghiburan bagi 

keluarga yang berduka. 

C. Hari Ketiga:  

1. Pa’parepesan, ritus memasukkan jenazah ke dalam peti kayu 

bundar yang telah dipersiapkan sehari sebelumnya. Dalam ritus ini, 

seekor babi besar dipotong untuk dimakan bersama. Peti jenazah 

diletakkan searah dengan kepala jenazah yang menghadap ke arah 

selatan. Pada saat itu tomebalun juga melaksanakan tugasnya untuk 

memberi makan arwah. Peti jenazah kemudian digeser dekat 

dinding rumah sebelah barat. Di sekeliling peti dipasangkan kain 

merah sebagai tanda kebangsawanan. Sore harinya dipotonglah 

lagi seekor anak babi dimana daging bagian paha – buku lampa   
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dan punggung – buku siruk bersama dengan ko’dong diletakkan di 

dalam kandean dulang untuk arwah jenazah. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Badong. Dalam ritus ini, setiap kali badong dilaksanakan selama 

upacara rambu solo’ dilangsungkan, keluarga juga wajib 

mempersiapkan kopi dan kue untuk para kerabat yang hadir dalam 

badong tersebut. Tidak semua pelayat yang hadir adalah peserta 

badong karena keterbatasan pekarangan rumah. Lingkaran badong 

hanya diperbolehkan sebatas pekarangan rumah duka, tidak boleh 

menyebrang sampai ke halaman tetangga. 

D. Hari Keempat:  

1. Toean rura, ritus memegang lumpur. Setelah keluarga selesai 

melaksanakan ritus ini, seekor babi dipotong untuk dimakan 

bersama. Pada hari itu juga keluarga sudah boleh bekerja kembali. 

Ritus ini wajib dilanjutkan selama enam hari berikutnya oleh salah 

satu anggota keluarga dengan tanggungjawab ma’bolong. Kegiatan 

Gambar 5 

Duni : peti jenazah sementara yang terbuat dari batang pohon utuh 



79 
 

ini dimaksudkan untuk membuat kain berwarna hitam. Untuk 

membuat kain berwarna hitam, diambil daun bilatte dan direbus 

dengan air. Hasil air rebusan ini kemudian disiram di atas lumpur 

yang telah dicampur dengan kain yang akan dihitamkan. Setelah 

enam hari, kain tersebut akan berubah warna menjadi hitam. Kain 

hitam ini kemudian dicuci dan dijemur. Kain hitam ini dipakai oleh 

keluarga selama upacara kedukaaan berlangsung sampai pada ritus 

pendioran. Setelah pendioran, kain ini dilepas dan disimpan di 

dalam lumbung padi – alang. Jika kaum lelaki yang memakai kain 

hitam tersebut, mereka akan menggunakannya dengan 

mengikatnya di kepala. Jika kaum perempuan yang memakainya, 

mereka akan menggunakannya sebagai tudung kepala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kasa’bian, ritus doa untuk arwah yang dilaksanakan oleh seorang 

tomebalun. Dalam ritus ini seekor babi dipotong. 

 

 

Gambar 6 

Bekas tempat ritus toean rura 

toean rura 
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3. Ma’Badong. 

Pada tiga malam berikutnya barulah dilanjutkan ritus tammuan 

bongi sebagai sebuah peringatan hari kematian almarhum. Untuk 

memperingatinya, seekor babi dipotong pada sore hari untuk dimakan 

bersama. Keesokan harinya dilaksanakanlah pa’saroan dimana seluruh 

masyarakat sekitar kampung – sang lembangan hadir untuk membuat 

pondok sebagai tempat beristirahat kerabat yang datang melayat. Pada hari 

ini dipotonglah anjing, tidak ditentukan jumlahnya, dan babi satu ekor 

untuk dimakan bersama. Babi yang dipotong didoakan oleh tomebalun dan 

bagian untuk arwah juga diberikan. Jika tidak ada tomebalun, maka yang 

melaksanakan adalah keluarga terdekat.  

Tujuh  malam berikutnya dilaksanakanlah ritus yang sama yaitu 

tammuan bongi dan pa’saroan yang diistilahkan bongi upu’. Setelah 

massaro, keluarga kemudian berkumpul untuk membicarakan penetapan 

waktu pelaksanaan penguburan.  Sebelum keluarga melanjutkan ritus pada 

tahap lanjutan untuk penguburan, keluarga melakukan persiapan dengan 

beberapa ritus yaitu: 

1. Pa’tannunan. Dalam ritus ini kain merah ditenun yang akan dipakai 

untuk mengikat jenazah. Seekor anak babi dipotong yang didoakan 

oleh keluarga terdekat.  

2. Pa’to’doran. Keesokan harinya, keluarga merebus ubi kayu yang akan 

dioleskan ke kain untuk membuat kain tersebut keras yang dipakai 

untuk membungkus jenazah. Seekor babi dipotong yang didoakan oleh 

keluarga. Kain yang dipakai tidak boleh yang berwarna hitam. Jika 
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kain tersebut sudah kering, maka dilanjutkanlah ritus keesokan 

harinya. Tetapi  bila kain tersebut belum kering, maka wajib ditunggu 

sampai kain tersebut kering dan siap dipakai untuk membungkus 

jenazah. Dalam masa menunggu tersebut, keluarga bersama dengan 

masyarakat sekitar cukup melakukan badong – ma’doya. 

Setelah persiapan telah selesai dilaksanakan, maka ritus tahap lanjutan siap 

dilaksanakan dengan urutan  sebagai berikut: 

1. Hari Pertama – pa’pasunan
22

 

Pa’pasunan, ritus mengeluarkan jenazah dari dalam peti sementara yang 

terbuat dari kayu bundar untuk dibungkus dengan kain yang telah diolesi 

dengan singkong. Seekor induk babi dipotong yang didoakan oleh tomebalun.  

 

 

 

 

 

Setelah itu dilaksanakanlah pa’tanduran. Seekor babi jantan dipotong yang 

didoakan oleh tomebalun. Ritus ini dimaksudkan untuk mengikat jenazah 

yang telah dililit dengan kain singkong tadi lalu diikat di tiga tempat.  

                                                           
22 Keterangan: jika ada keluarga yang datang melayat dengan membawa babi, maka 

babinya tersebut dapat dipotong untuk dimakan bersama, selebihnya akan diatur kemudian 

keesokan harinya. 

 

 Gambar 7 

Jenazah yang telah dikeluarkan dari duni 
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Jenazah ini diikat dengan tiga kain. Ini adalah tanda ikatan jenazah. Dalam 

kebiasaan, jika membawa kayu yang perlu diikat, maka tidaklah 

diperbolehkan mengkait tiga cukup dua atau empat. Kemudian dilanjutkan 

dengan ritus tawa bongi dengan memotong satu ekor babi. 

 

 

 

 

 

 

Peti jenazah yang sudah kosong tersebut kemudian diturunkan dari rumah 

untuk dikuburkan ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan  di luar kampung 

– tambun tana.  

 

 

 

 

2. Hari Kedua - pa’batangan: 

Setelah jenazah dibalut dengan kasur dan kain berwarna merah, to 

mebalun kemudian memberi makan arwah orang mati sebelum diturunkan ke 

halaman rumah. Jenazah kemudian diletakkan di dalam baruga yang sudah 

dipersiapkan di tengah pekarangan rumah. Baruga adalah pondok tempat 

 

 

Gambar 8 

Keluarga sedang membalut jenazah 

Gambar 9 

Keluarga menguburkan “duni” 
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meletakkan jenazah. Untuk membuat baruga ini, seekor induk babi dipotong 

bersama dengan anjing satu ekor warna merah/putih.   

 

 

 

 

 

 

Jenazah diletakkan di atas pala’duran di dalam baruga. Posisi  jenazah 

menghadap ke timur, dalam keyakinanya bahwa si mati akan menjadi dewa 

yang akan memberikan kehidupan/rejeki. Setelah dipotonglah seekor kerbau  

dan juga beberapa ekor babi yang belum dipotong pada hari pertama.  

 

 

 

 

 

Setelah itu dipotonglah babi dua ekor jantan/betina. Babi yang telah dibakar 

tersebut dibawa ke luar kampung ke lokasi tempat nantinya dipotong kerbau. 

Sesampai di lokasi tersebut dibuatlah paya. Paya adalah panggung kayu 

Gambar 11 

Pala’duran, tempat meletakkan jenazah yang akan diupacarakan 

Gambar 10 

Baruga, pondok jenazah 
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tempat membagi daging kerbau. Setelah paya itu selesai dibuat, babi tersebut 

diangkat ke atas paya dan diiris sesuai dengan kebiasaan setempat. Ritus ini 

dipimpin oleh seorang toma’kada. Dialah yang membagi paru/balang untuk 

orang Sawitto, Sa’dan dan Ratte Bulawan .   

 

 

 

 

 

 

Setelah itu seekor kerbau dipotong di depan paya, kemudian daging 

kerbau itu diiiris menurut aturan tradisi bersama dengan daging babi 

dibawa kembali ke pekarangan rumah duka. Daging kerbau dan babi 

tersebut kemudian diiris kecil bersama dengan babi-babi yang lain yang 

dibawa oleh keluarga. Setelah diiris kecil, daging tersebut kemudian 

dimasak tanpa garam dalam tong besar untuk dimakan bersama.  

 

 

 

 

Gambar 12 

Paya, panggung sederhana tempat membagi daging korban  
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Keluarga yang datang membawa babi berhak membawa pulang: satu 

bagian daging paha depan, kepala dan bagian dalam babi. Untuk bagian 

dada diberikan kepada orang yang memikul babi.  

 

 

 

 

 

Sebelum makan bersama keluarga melaksanakan ma’dulang. Ritus ini 

adalah ritus keluarga untuk mengelilingi jenazah sambil membawa daging 

dan ko’dong di dalam dulang. Ritus ini bermakna penghargaan keluarga 

terhadap jenazah.  

 

Gambar 13 

Tong besar yang terbuat dari drum untuk memasak 

daging babi dan daging kerbau 

Gambar 14 

Kegiatan membakar babi 
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Bagian arwah yaitu daging pantiti’ dimasukkan ke dalam bakku’-bakku’ 

bersama dengan ko’dong. Sore harinya dilaksanakan tawa bongi dimana 

seekor babi dipotong untuk memberi makan arwah. 

 

 

 

 

Gambar 15 

Kandean dulang yang diisi dengan ko’donk dan daging babi serta keluarga yang 

sementara berjalan mengelilingi jenazah di dalam baruga 

Gambar 16 

Ko’dong, nasi jagung sebagai makanan wajib dalam 

kedukaan, dilarang makan nasi. 

Gambar 17 

Sarong belo, sepu’ dan bakku’-bakku’ 
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Pada hari itu juga dilaksanakan prosesi penerimaan rumpun keluarga dari 

luar kampung yang datang melayat. Dalam tradisi Simbuang, mereka 

datang dengan membawa babi dan kerbau. Para kerabat yang datang 

diterima dalam sebuah tempat yang telah dipersiapkan yaitu lantang – 

pondok. Babi yang dibawa, dipotong pada hari itu untuk dikonsumsi 

bersama. Sedangkan kerbau yang dibawa, akan dipotong pada esok 

harinya dengan ritual khusus. Sebagai penanda waktu untuk makan 

bersama, salah seorang keluarga memukul gendang yang digantung di 

dalam baruga. Posisi gendang diletakkan di sebelah barat baruga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 

Kerabat yang melayat sedang beristirahat dalam pondok sederhana 

dan sebagian lagi sedang terlibat dalam pemotongan daging 

babi 

Gambar 19 

Memukul gendang sebagai tanda  makan bersama 
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Daging yang dimasak dalam tong tersebut juga diberikan kepada to 

mebalun. Jumlah potongan daging yang diberikan kepada to mebalun 

adalah sejumlah babi dan kerbau yang dipotong pada hari itu. Daging ini 

tidak boleh diambil oleh orang lain, khusus menjadi bagian hak dari to 

mebalun.  Pemali bila ada yang mengambilnya. Apabila tomebalun dan 

keluarganya tidak datang mengambil, maka daging-daging tersebut akan 

dibuang begitu saja dan menjadi makanan binatang liar. 

 

 

 

 

 

Pada malam harinya keluarga dan kerabat yang datang melayat 

melaksanakan ritus ma’badong  sebagai tanda persekutuan dalam rumpun 

keluarga besar dan sekaligus untuk menghibur keluarga yang berduka. 

Tarian massal ini tidak hanya merupakan gerak melingkar namun di 

dalamnya berisi lagu dukacita. Syair lagu ini mengisahkan ungkapan 

perasaan dukacita sekaligus ungkapan keyakinan mereka tentang tujuan 

kematian tersebut. Tarian ini berputar mengelilingi baruga secara anti 

clock, berlawanan arah jarum jam. Tarian badong bergerak berputar dari 

kiri ke kanan. 

 

Gambar 20 

Daging babi dan kerbau milik tomebalun 
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3. Hari Ketiga – pebabaran: 

1. Pa’pangngase. Menggantung perhiasan berharga di sekitar peti jenazah 

yang dilakukan oleh keluarga yang hadir. Dalam ritus ini,  dipotong babi 

dua ekor untuk diberikan kepada keluarga yang datang meminjamkan 

perhiasannya/emas – ma’paindan. 

 

 

 

 

2. Pebabaran. Setelah itu dipotonglah tiga kerbau di rante di tempat paya 

itu dibangun. Daging kerbau ini diperuntukkan bagi: to’makada, to 

mamukku, to unggaraga pala’duran, to mebalun dan tawa tondok dan 

satu paha belakang untuk pemilik kerbau. Setelah pelaksanaan pebabaran 

dilaksanakan tawa bongi. 

 

 

 

 

Gambar 22 

Pa’pangngase 

Gambar 21 

Keluarga sedang ma’badong 
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Pada malam harinya, keluarga dan kerabat yang datang kembali dalam 

kebersamaan melaksanakan tarian badong. 

4. Hari Keempat – pelamunan: 

a. Pamorisan. Setelah jenazah diturunkan ke tanah dari pala’duran 

dan baruga dibongkar, seekor anak babi dipotong. Ritus ini 

dilaksanakan oleh to’makkada dengan tujuan untuk memberi 

makan arwah sebelum jenazah diberangkatkan untuk dikubur. 

 

 

 

 

 

b. Ma’patekka. Sebelum jenazah diberangkatkan, dilaksnakanlah ritus 

ma’patekka yang dipimpin oleh tomebalun. Setelah itu jenazah 

diberangkatkan ke liang dengan diantar oleh tomebalun yang 

 

  
Gambar 24 

To ma’kada sedang mempersiapkan ritual terakhir sebelum 

keluarga masuk dalam ritus ma’patekka 

Gambar 23 

Ketiga tomina sedang berada di atas paya  

dan kesibukan keluarga dalam membagi daging kerbau 
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membawa sarong belo (caping bangsawan) dan bakku’-bakku’ 

(bakul kecil). 

 

 

 

  

 

Petugas tandu jenazah bersama dengan rombongan yang dipimpin oleh to 

mebalun, keluar dari kampung menuju ke sebelah utara lalu berputar 

menuju ke lokasi penguburan yairu alang-alang, semacam gudang untuk 

menyimpan jenazah. 

 

 

 

 

 

3. Rambuang kombong. Sebelum jenazah sampai di liang, jenazah 

dipeawaan. Satu kepala kerbau dibakar untuk memberi makan terakhir 

kepada arwah sebelum dimasukkan ke dalam liang. Kepala kerbau ini 

berasal dari ritus sebelumnya yaitu pa’batangan.  

   

 

Gambar 25 

To mebalun mendampingi keluarga dalam ritus ma’patekka 

Gambar 26 

Perjalanan menuju pekuburan, to mebalun memimpin 

perjalan tersebut 
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Sesaat sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang, keluarga kemudian 

ma’badong. Setelah itu jenazah dimasukkan ke dalam liang. 

 

 

 

 

 

 

4. Penguburan. Dalam ritus ini, beberapa keluarga meletakkan 

persembahan mereka di depan alang-alang tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 27 

Rambuan kombong 

Gambar 28 

Keluarga ma’badong untuk terkahir kalinya  

sebelum jenazah dikuburkan dalam alang-alang 
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5. Pa’pokkoran. Setelah penguburan, keluarga kembali ke rumah duka 

melewati jalan yang berbeda dengan arah kedatangan jenazah dan tidak 

boleh melewati kampung lain. Setelah tiba di rumah duka kembali, 

dipotonglah seekor babi jantan/betina dan satu ekor kerbau. Daging ini 

dibagi kepada keluarga dari ayah dan ibu sebagai tanda bahwa telah 

selesainya dengan baik penguburan almarhum. Daging ini dibagi 

mentah kepada keluarga yang hadir.  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 29 

Keluarga memasukkan jenazah ke dalam alang-alang,  

gudang menyimpan jenazah 

Gambar 31 

Kesibukan keluarga sepulang dari penguburan 
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Keluarga yang ada seterusnya melaksanakan ritus memali yaitu berdiam di 

atas rumah dengan pintu dan jendela ditutup semua. Ritual memali - 

ma’palillin   yaitu seluruh pintu dan jendela rumah duka ditutup dan mereka 

berada di dalamnya. Ritual ini dilaksanakan sebab menurut kisah turun 

temurun, sewaktu tradisi ini belum ada, konon jenazah yang telah dibawa ke 

liang tiba-tiba kembali. Setelah dibawa kembali ke liang penguburan, 

jenazah itu tetap saja kembali. Namun setelah tradisi ini dilaksanakan, 

jenazah itu tidak kembali lagi. 

5. Hari Kelima – pendioran: 

Keesokan harinya, seluruh keluarga yang terlibat dalam ritus ini 

mengadakan ritual mandi bersama dan mengganti baju duka dengan baju 

sehari-hari. Ritual ini dilaksanakan di sebuah sungai di sebelah selatan 

kampung. Dalam ritual ini juga dilaksanakan memalak – doa arwah yang 

dipimpin oleh tomebalun. Seekor babi juga dikorbankan untuk dimakan 

bersama. Ritus ini dipimpin oleh  tomebalun. Yang didoakan hanyalah 

arwah yang telah selesai diupacarakan kemarinnya.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31 

Pendioran, to mebalun memimpin doa yang 

ditujukan kepada arwah almarhum 
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Setelah  pendioran, keluarga kembali ke rumah untuk melanjutkan ritus 

memali. Kemudian, seekor anak babi dipotong untuk ritus  sosoan barata 

yang dipimpin oleh  toma’kada. Dalam ritus ini dibukalah lumbung oleh 

toma’kada, mengeluarkan padi lalu mengambil enam bulir padi yang akan 

dipasang di geraham anak babi yang telah dibakar tadi. Hanya bagian 

kepala serta bagian dalam babi yang dipergunakan dalam doa ini. Kepala 

babi dan bagian dalam ini diberikan kepada toma’kada. Setelah itu 

toma’kada menumbuk padi yang diambil dari lumbung tadi dalam lesung 

batu. Setelah itu ia naik ke dapur untuk membakar  jerami bekas tumbukan 

padi di dalam dapur sebagai tanda sudah boleh memasak nasi sejak hari 

itu. Setelah itu ia kemudian naik ke teras rumah untuk membuka pintu 

rumah dan mempersilahkan keluarga turun dari atas rumah keluarga untuk 

mengakhiri ritus memali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 32 

To ma’kada sedang menumbuk padi dalam lesung batu dan sedang 

membuka pintu rumah untuk mempersilahkan keluarga turun dari rumah 
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Ritus kemudian dilanjutkan dengan ritus bumbunan simbuang bertempat 

di rante, bekas tempat pemotongan kerbau. Seekor anak babi dipotong di 

tempat itu dengan dipimpin oleh toma’kada dengan doa menghadap ke 

sebelah barat ke arah bekas simbuangan. Di rante inilah juga keluarga 

bertanya apabila mungkin terjadi kesalahan dalam ritus yang akan telah 

dilaksanakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah itu keluarga kembali lagi ke pekarangan rumah untuk memotong 

anak babi satu ekor untuk ritus  poliran tai tedong. Seluruh pekarangan 

dibersihkan sebagai tanda berakhirnya kedukaan. Dalam ritus ini doa 

dipanjatkan oleh toma’kada dengan menghadap barat. Setelah itu 

dipotonglah  babi besar  jantan/betina untuk dimakan bersama dengan nasi 

- kandean bo’bok. Setelah daging masak, kemudian diletakkan di atas 

daun pisang dan doa dipanjatkan ke arwah oleh keluarga terdekat. Apabila 

  

Gambar 33 

To ma’kada sedang memimpin ritus bombunan simbuangan 
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suami yang mati, maka istri yang melaksanakan begitu sebaliknya atau 

keluarga terdekat. Untuk melanjutkan ritus keesokan harinya, perlu ada 

salah satu angota keluarga yang tetap melaksanakan puasa – mero’.  

 

 

 

 

 

 

6. Hari Keenam – kandean bo’bok : 

Seorang anggota keluarga diwajibkan tetap mero’ untuk menunggu ritual 

pemotongan kerbau yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Keesokan 

harinya lagi dipotonglah kerbau untuk kandean bo’bok. Ritus ini 

dipimpion oleh keluarga yang masih mero’ tersebut sebagai tanda telah 

selesainya upacara rambu solo’ pa’kabursan, daging kerbau ini dibagi 

untuk keluarga dan orang sekampung. 

 

Setelah melaksanakan rambu solo’ dalam rangka untuk penguburan, 

beberapa waktu kemudian dilanjutkan dengan ritus ma’balik daun. Ritus 

ini dimaksudkan untuk membangkitkan lagi kehidupan keluarga yang 

berduka menuju kehidupan dalam ritus rambu tuka’. 

 

 

Gambar 34 

To ma’kada sedang memimpin ritus poliran tai tedong 
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Ritus ini dilaksanakan  di sebelah selatan rumah – lindo bondon oleh 

seorang toma’kada. Sementara ritus dilaksanakan, kerabat keluarga yang 

lain memperbaiki susunan tanduk kerbau yang berada di depan rumah - 

dilakke. Tindakan ini sebagai penanda bahwa rumah tersebut pernah 

berduka. 

4. Duang kasera:  

Pada tingkatan ini, bentuk dan urutan ritus sama dengan tingkatan ritus 

duang pitu. Yang berbeda adalah jumlah hari toean rura yang 

dilaksanakan selama sembilan hari dan kerbau yang dipotong pada saat 

pebabaran di rante sebanyak lima ekor.  

5. Tallung kasera:  

Ritus rambu solo’ yang dilaksanakan pada tingkatan ini juga terbagi dalam 

dua tahapan. Pada tahap awal wajib dilaksanakan selama empat hari dan 

pada tahap lanjutan wajib dilaksanakan selama delapan hari. Urutan ritus 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Seorang to ma’kada sedang memimpin ritus ma’balik daun 
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A. Tahap awal: 

1. Pangramba damo’, seekor anjing dipotong pada malam hari. 

2. Pakaropokan, seekor induk babi dan seekor ekor babi yang lain 

dipotong.   

3. Tokeran gandang, sebuah gendang  kemudian digantung oleh 

tomebalun di teras rumah. Untuk ritus ini dipotong seekor babi.  

4. Pa’bambangan,  seekor kerbau dipotong. 

5. Lepporna kayu, seekor anjing dipotong di lokasi tempat 

mengambil kayu dan satu anjing bersama dengan seekor babi 

dipotong di rumah duka. Setelah batang kayu tersebut dipahat 

sedemikian rupa menjadi peti, jenazah dimasukkan ke dalam peti 

kayu bundar tersebut. Agar bau jenazah tidak keluar dari dalam 

peti, maka tutup peti dilem dengan campuran: daun danga-danga’, 

daun kapas dan abu dapur. Setelah itu pada sore harinya 

dilaksanakanlah tawa bongi dengan memotong seekor kerbau. 

6. Pa’parepesan, seekor babi dan kerbau dipotong.  Kemudian satu 

gendang lagi digantung di teras rumah yang diletakkan di sebelah 

kiri gendang pertama. Pada sore harinya diptonglah seekor babi 

untuk ritus tawa bongi. 

7. Toean rura (kasa’bian), seekor babi dipotong di lokasi tempat 

melaksanakan toean rura yang dipimpin oleh salah seorang 

anggota keluarga dan satu ekor lagi dipotong sekembalinya 

keluarga ke rumah duka yang dipimpin oleh seorang  toma’kkada. 
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Ritus  toean rura ini dilaksanakan oleh keluarga selama sembilan 

hari. Ritus ini juga dikenal dengan istilah “ma’bolong bilatte”. 

8. Ritus berhenti sampai cukup hitungan sembilan malam. Dengan 

demikian ritus 1-6 dikenal dengan istilah “dipollo” (pembukaan 

upacara pemakaman rambu solo’). 

9. Melantang, sebanyak tiga kali yaitu  setiap hari ke-9, keluarga 

bersama dengan penduduk kampung membangun pondok 

sederhana sebagai persiapan untuk menyambut para pelayat yang 

datang pada acara penguburan nantinya (pebabaran). 

10. Pada malam terakhir keluarga berkumpul untuk menetapkan waktu 

pelaksanaan upacara pemakaman.  

B. Tahap lanjutan: 

1. Pa’tannunan, seekor babi dipotong.  

2. Pa’to’doran, seekor babi dipotong. 

3. Pala’dura, adalah ritus untuk memberi warna hitam pada pala’dura 

dengan menggunakan arang tille’. Pala’dura adalah keranda 

tempat meletakkan jenazah di dalam baruga. Seekor anjing 

dipotong ketika menebang kayu yang akan dipakai untuk membuat 

pala’dura.  Setelah kayu tiba di rumah duka, seekor babi kemudian 

dipotong. Setelah selesai pala’dura dibuat, dipotong lagi babi 

seekor induk babi. Kemudian seekor babi jantan/betina dipotong 

untuk konsumsi ketika  ma’bolong pala’dura.  
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4. Ma’lungga’, yaitu ritus membuka dinding kain peti dan tali 

pengikat rotan dari peti. Dalam ritus ini dipotonglah seekor babi 

besar.  

5. Pa’pasunan, mengeluarkan jenazah dari dalam duni. Setelah itu 

duni kemudian dikubur di bamba yang di atas kuburan itu ditanam 

tiga pohon: lamba’, cendana dan tabang. Setelah duni tersebut 

selesai dikubur, seekor anjing dipotong dan bayanya dibakar dan 

dieloskan di ketiga kayu tersebut yang dipimpin oleh tomebalun. 

Lokasi tempat penguburan duni ini diberi nama tambun tana. Ritus 

ini berlaku untuk semua orang yang dipandan. 

6. Pa’tanduran,  jenazah dibungkus dengan kain merah dan diikat 

dengan kain merah tiga buah. Setelah itu dipotong  seekor babi 

besar.  Setelah itu dipotong  seekor babi untuk ritus tawa bongi. 

7. Pa’paturunan, seekor babi dipotong untuk membangun baruga. 

Setelah baruga siap, jenazah diturunkan dan diletakkan di alas 

pala’duran. Setelah itu dipotong lagi seekor babi dan satu ekor 

kerbau. Menjelang sore hari, dipotonglah  babi untuk tawa bongi 

dan ditambah lagi beberapa ekor babi untuk dimakan bersama.  

8. Pa’batangan,  empat ekor babi dipotong pada pagi hari dan seekor 

kerbau. Paya yang dibuat disekat dengan papan dan dibangunlah 

juga dua simbuangan dari batang kayu pinus untuk mengikat 

kerbau yang akan dipotong. Maknanya adalah merujuk kepada dua 

gendang yang digantung di teras rumah. Masing-masing sekat diisi 

dengan dua ekor babi. Kerbau yang akan dipotong diikat di 



102 
 

simbuangan yang sebelah kanan  (utara) sebab paya yang didirikan 

tersebut wajib menghadap barat. Pada sore hari dipotonglah babi 

untuk tawa bongi.  

9. Pebabaran, dua ekor babi dipotong untuk anggota keluarga yang 

hadir ma’pangngase. Setelah itu menuju rante untuk memotong 

kerbau sebanyak enam ekor. Pada setiap simbuangan diikat tiga 

ekor. Kerbau itu dipotong satu per satu  secara bergantian. 

Selanjutnya perhatikan ritus pebabaran di duang pitu. Pada sore 

hari kemudian dipotong seekor babi untuk tawa bongi. 

10. Pelamunan (perhatikan ritus  duang pitu). 

11. Pendioran (perhatikan ritus  duang pitu). 

12. Sosoan barata (perhatian ritus duang pitu). 

13. Poliran tai tedong (perhatikan ritus duang pitu). 

14. Kandean bo’bok (perhatikan ritus duang pitu). 

15. Ma’balik daun (perhatikan ritus duang pitu). 

6. Tallung kasera sundun:  

Pada tingkatan ini, upacara juga dilaksanakan melalui dua tahap. Pada 

tahap lanjutan, ritus dilaksanakan selama sembilan hari. 

A. Tahap awal: 

1. Pada malam harinya sejak kematian almarhum, seekor anjing 

dipotong. Keluarga berpuasa. 

2. Sumbung penawa, seekor induk babi dipotong secara bebas oleh 

orang yang hadir yang menggambarkan keadaan si mati yang 

menderita seperti babi yang masih hidup yang dipotong secara 
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brutal. Daging babi ini tidak boleh dimakan oleh keluarga karena 

diyakini sebagai pengganti diri dari almarhum. 

3. Pa’karopokan, seekor induk babi dan seekor babi besar dan seekor 

kerbau dipotong. Daging babi dan kerbau ini dimasak untuk 

dimakan bersama ko’dong. Daging babi dan kerbau ini juga tidak 

dimakan oleh keluarga karena masih berpuasa.   

4. Tokeran gandang, menggantung gendang sebanyak dua buah di 

teras rumah secara bersamaan oleh seorang tomebalun.  Seekor 

babi dipotong.  

5. Pa’bambangan, seekor kerbau dipotong.  Pada tahap ini dimulailah 

ritus tawa bongi untuk memberi makan kepada arwah almarhum. 

6. Lepporan kayu, seekor anjing dipotong di lokasi tempat menebang 

pohon. Setiba di rumah duka, seekor anjing lagi dipotong bersama 

seekor babi. Setelah peti jenazah itu siap, jenazah kemudian 

dimasukkan ke dalam peti.  Agar bau jenazah tidak keluar dari 

dalam peti, maka tutup peti jenazah dilem dengan campuran daun 

danga’danga’, daun kapas dan abu dapur yang disaring. 

Selanjutnya dilaksanakan tawa bongi. 

7. Pa’parepesan, seekor babi  dan satu ekor kerbau dipotong dan 

dimasak. Daging hewan ini pun dipakai untuk memberi makan 

arwah pada ritus tawa bongi. 

8. Toean rura (kasa’bian), seekor babi dipotong yang dipimpin 

keluarga. Satu ekor lagi dipotong sekembalinya mereka dari rura 
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yang dipimpin oleh toma’kada. Ma’bolong bilatte dilaksanakan 

selama sembilan hari. 

9. Ritus berhenti sampai cukup hitungan 3x9 malam.  

10. Melantang, keluarga bersama dengan penduduk di dalam kampong 

bergotong-royong mendirikan pondok sederhana sebagai tempat 

para kerabat yang datang melayat. Pekerjaan ini dilaksanakan 

sebanyak tiga kali pada setiap hari ke-9. 

11. Pada malam terakhir keluarga berkumpul untuk mengadakan 

musyawarah bersama dengan pemangku adat dan para bangsawan 

(ma’dika)/tua-tua keluarga untuk menetapkan waktu pelaksanaan 

ritus penguburan.  

B. Tahap lanjutan: 

1. Pa’tannunan, seekor  babi dipotong untuk konsumsi bagi keluarga 

yang datang membantu membungkus jenazah. 

2. Pa’to’doran, seekor babi dipotong untuk konsumsi bersama dan 

daging babi ini juga diberikan kepada keluarga yang datang 

membantu membungkus jenazah. 

3. Pala’duran,  seekor anjing dipotong untuk menebang kayu. Setelah 

kayu tiba di rumah duka seekor babi dipotong untuk dimakan 

bersama. Setelah selesai pala’dura dibuat, dipotonglah lagi seekor 

induk babi. Kemudian seekor babi lagi dipotong untuk dikonsumsi 

oleh keluarga yang hadir membantu ma’bolong pala’dura.  

4. Malungga’, ritus membuka dinding kain peti duni dan tali pengikat 

rotan. Dalam ritus ini dipotong  seekor babi untuk dikonsumsi. 
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5. Pa’pasunan,  seekor babi dipotong. Setelah itu duni kemudian 

dikubur di bamba.  

6. Pa’tanduran,  jenazah dibungkus dengan kain merah dan diikat 

dengan kain merah tiga buah. Setelah itu dipotong babi besar untuk 

dimakan bersama. 

7. Pa’pake’deran tandasan, tempat membuat perhiasan emas 

utamanya bareallo yang akan dipasang di balun tomate, seekor 

babi dipotong. Untuk ritus tawa bongi seekor babi dipotong.  

8. Melantang, seekor babi dipotong untuk membangun baruga.  

9. Pa’paturunan. Setelah baruga siap, jenazah diturunkan dan 

diletakkan di atas pala’dura. Setelah itu dipotong lagi satu ekor 

babi dan seekor kerbau. Setelah itu dipotong satu babi untuk tawa 

bongi dan beberapa ekor lagi untuk dimakan bersama. 

10. Allo sala, yaitu hari yang dipakai oleh keluarga untuk menghiasi 

balun tomate, misalnya dengan memasang perhiasan emas pada 

balun tomate. Seekor babi dan satu ekor kerbau dipotong untuk 

dimakan bersama. Pada sore harinya dipotonglah seekor babi untuk 

ritus tawa bongi. 

11. Pa’batangan, empat  ekor babi dipotong pada  pagi hari dan satu 

ekor kerbau. Paya yang dibuat disekat dengan papan dan 

didirikanlah juga dua simbuangan untuk mengikat kerbau yang 

akan dipotong. Maknanya adalah merujuk kepada dua gendang 

yang digantung di teras rumah. Pada setiap sekat tersebut diisi 

dengan daging dua ekor babi yang telah dipotong. Kerbau yang 



106 
 

akan dipotong diikat di simbuangan yang sebelah kanan (utara). 

Pada sore harinya dipotonglah seekor babi untuk tawa bongi. 

12. Pebabaran. Dalam ritus ini dipotonglah dua ekor babi yang akan 

diberikan pada kerabat yang turut serta dalam  ritus ma’pangngase. 

Setelah itu, keluarga bersama dengan kerabat menuju rante yang 

berada di luar kampung - bamba  untuk menyembelih kerbau 

sebanyak tujuh ekor.  Pada simbuangan sebelah kanan diikatlah 

empat ekor kerbau dan pada simbuangan sebelah kiri (selatan) 

diikatlah tiga ekor kerbau. Kerbau itu disembelih satu per satu 

secara bergantian. Dalam penyembelihan ini, kerbau ditombak di 

sisi badan kiri / kanan - digayang sa’de. Selanjutnya perhatikan 

ritus pebabaran di duang pitu. Pada sore harinya dipotonglah 

seekor babi untuk tawa bongi.  

13. Pelamunan (perhatikan ritus di duang pitu). 

14. Pendioran (perhatikan ritus di duang pitu). 

15. Sosoan barata (perhatian ritus di duang pitu). 

16. Poliran tai tedong (perhatikan ritus di duang pitu). 

17. Kandean bo’bok (perhatikan ritus di duang pitu). 

18. Ma’balik daun (perhatikan ritus di duang pitu). 

Beberapa catatan penulis sehubungan dengan pelaksanaan ritus 

sebagaimana deskripsi tersebut di atas: 

1. Upacara pemakaman dilaksanakan menurut aturan tradisi yang telah diwarisi 

turun temurun. Peran pemangku adat sangat dihormati sebab merekalah yang 

turut mengawasi pelaksanaan ritus selama upacara pemakaman dilaksanakan. 
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2. Ritus dipimpin oleh seorang to mebalun dan to ma’kada. Untuk ritus korban, 

tugas toma’kada tidak bisa diganti oleh keluarga. Tetapi untuk beberapa ritus 

yang dilaksanakan oleh tomebalun dapat digantikan perannya oleh anggota 

keluarga terdekat, terkecuali untuk ritus ma’patekka dan pendioran.  

3. Kehadiran dan partipasi keluarga sangat dibutuhkan sebab peran serta mereka 

dalam keseluruhan ritus yang dilaksanakan terlihat sangat dominan. Hal ini 

dimungkinkan karena adanya ikatan solidaritas di dalam keluarga maupun di 

dalam kampung yang begitu kental.  

4. Semakin tinggi tingkatan upacara pemakaman, maka:  

a. Waktu yang dibutuhkan akan semakin panjang karena semakin banyak 

pula ritus yang harus dijalani.  

b. Biaya yang dibutuhkan juga semakin besar, terutama jumlah babi dan 

kerbau yang dipotong semakin bertambah. 

c. Akan semakin banyak keluarga dari tempat yang jauh  yang datang 

melayat dengan masing-masing rombongan keluarga tersebut akan 

membawa hewan korban yaitu babi. 

d. Simbol-simbol kebangsawanan semakin ditonjolkan, misalnya: 

penggunaan kain merah, perhiasan emas dan penggunaan gendang. 

5. Sekalipun banyak babi dan kerbau yang dipotong bahkan simbol-simbol 

kebangsawan dimunculkan, namun upacara pemakaman dilaksanakan dalam 

balutan kesederhanaan. 

 


