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BAB IV 

RAMBU SOLO’ SEBAGAI TINDAKAN PASTORAL 

 

Merujuk isi kerangka konseptual yang telah diuraikan pada Bab II tulisan 

ini, penulis akan memberikan ulasan analis tentang  tindakan pastoral yang 

terdapat dalam rambu solo’ sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Bab III. 

Pada tahap pertama, penulis akan menguraikan dasar dan tujuan tindakan pastoral 

dalam rambu solo’. Setelah itu, penulis akan memaparkan fungsi-fungsi tindakan 

pastoral yang diperankan oleh kerabat keluarga, pemangku adat, tomebalun dan 

toma’kada. Pada tahap akhir, penulis akan mengemukakan efektifitas tindakan 

pastoral dalam rambu solo’. 

4.1.  Dasar dan Tujuan Tindakan Pastoral dalam Rambu Solo’ 

Orang Sarang Dena’Simbuang memahami bahwa kematian yang dialami 

oleh salah seorang anggota keluarga maupun kerabat  berarti  “kematian separuh 

darah mereka”.  Pemahaman ini lahir dan hidup dalam keseharian mereka yang 

didorong oleh ikatan batin/emosional yang dalam sebagai saudara yang serumpun. 

Pemahaman ini juga lahir dan hidup dalam keseharian mereka sebagai bentuk 

keprihatinan dan kepedulian mereka terhadap krisis situasional yang sedang 

dialami oleh keluarga terdekat almarhum (orangtua/suami/istri/saudara/anak). 

Kematian almarhum dipahami bukan hanya menyebabkan kedukaan anggota 

keluarga terdekat  almarhum tetapi juga sekaligus kedukaan bersama sebagai 

saudara serumpun. Secara bersama-sama, mereka mengalami kedukaan tersebut 

yang berarti secara bersama-sama pula mereka sedang berada dalam krisis 
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situasional. Kebersamaan dukacita itu tergambar dalam tradisi memakai kain 

kabung dan berpuasa.  

Berdasarkan aturan tradisi,  keluarga wajib melaksanakan upacara 

pemakaman rambu solo’. Bagi mereka, melaksanakan rambu solo’ bukan hanya 

kewajiban tradisi tetapi juga menyangkut soal harga diri (siri’ dan longko’) 

mereka di tengah-tengah kelompoknya. Karena persoalan harga diri inilah, 

keluarga sesungguhnya juga sedang mengalami krisis eksistensial. Mereka akan 

merasa kehilangan harga diri apabila tidak melaksanakan pemakaman yang layak 

menurut aturan dalam tradisi. Lebih lanjut, kedua krisis tersebut juga membawa 

keluarga dalam krisis perkembangan (developmental), yakni krisis yang 

berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, sosial dan spiritual keluarga. 

Dengan demikian inilah dasar tindakan pastoral dalam rambu solo’ bahwa 

kematian almarhum sesungguhnya membawa keluarga berada dalam tiga krisis 

sekaligus, yakni: krisis situasional, eksistensial dan developmental. Untuk 

mengatasi ketiga krisis tersebutlah, mereka kemudian melaksanakan rambu solo’.  

Tujuan rambu solo’ yang dilaksanakan adalah sebagai wadah 

mengungkapkan kedukaan kesatuan mereka (corporate grief) sebagai saudara 

yang menanggung beban dukacita yang sama dan sekaligus sebagai saat yang 

tepat bagi kerabat untuk menunjukkan cinta kasih, keprihatinan, kepedulian dan  

sekaligus pertolongan kepada keluarga yang berduka. Dalam rambu solo’ mereka 

mengelola kedukaan itu secara kreatif melalui setiap tahapan ritus yang tertata 

sedemikian rupa. Pada setiap tahapan ritus, ketiga tahap proses (awal, tengah, dan 

akhir) dan ketujuh fungsi tindakan pastoral (membimbing, mendamaikan, 
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menopang, menyembuhkan, mengasuh/memelihara, mengutuhkan dan 

membebaskan) dilaksanakan oleh masyarakat kepada keluarga yang berduka.   

4.2. Fungsi Tindakan Pastoral dalam Rambu Solo’ 

Rambu solo’ ditata dan dilaksanakan menurut: (a) usia: kematian sebelum 

kelahiran, bayi, balita dan dewasa, (b) strata sosial, dan (c) kesanggupan finansial 

(kekayaan).  Adanya perbedaan pelaksanaan menurut usia  tersebut dengan 

maksud mempertimbangkan kedalam psikis sang penduka. Semakin panjang 

waktu hidup bersama almarhum, rasa kehilangan tersebut semakin berat dan 

dalam. Karena itu dibutuhkan  pendampingan yang cukup panjang namun tetap 

terikat oleh kontrak waktu yang telah diatur berdasarkan tradisi. Penataan yang 

kedua terkesan diskriminatif karena upacara dilaksanakan menurut kasta 

almarhum. Perbedaan ini tidaklah dimaksudkan untuk menciptakan diskriminasi 

pelaksanaan ritual. Tatanan ini justru dipertahankan untuk memberikan makna 

moral yaitu untuk mencapai tujuan supernatural (adikodrati).
1
 Penataan yang 

ketiga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga 

mempersiapkan seluruh kebutuhan demi kelayakan upacara pemakaman, terutama 

ketersediaan babi dan kerbau. 

Penataan ritus dalam rambu solo’ dibagi dalam tiga tahapan besar yaitu: 

pra upacara pemakaman (dipollo’), upacara pemakaman (pebabaran) dan pasca 

upacara pemakaman (ma’balik daun). Dalam ketiga tahapan inilah, tergambar 

tahap-tahap proses tindakan pastoral dan ketujuh fungsi tindakan pastoral yang 

dilaksanakan oleh masyarakat (kerabat keluarga, pemangku adat, tomebalun, dan 

toma’kada). Mereka inilah yang mendampingi keluarga selama rambu solo’ 

                                                           
1
 Elizabeth K. Nottingham, Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 107-108. 
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dilaksanakan. Secara bersama-sama mereka menjalankan ketujuh fungsi tindakan 

pastoral dalam setiap tahapan ritus rambu solo’. Dengan demikian kehadiran dan 

peran serta kerabat keluarga, pemangku adat, tomebalun, dan toma’kada 

bermakna kemitraan, bahu-membahu, menemani, dan berbagi dengan tujuan 

saling menumbuhkan dan mengutuhkan sebagai keluarga serumpun. Relasi sejajar 

itu menempatkan keluarga yang berduka dan pendamping pada kedudukan yang 

seimbang dan timbal-balik. Kehadiran dan peran yang mereka laksanakan 

membantu dan menopang keluarga untuk mengalami  dukacitanya secara penuh. 

Pada rambu solo’ tingkat atas, pembagian ketiga tahapan tersebut 

menggambarkan perbedaan tempat pelaksanaan ritus. Pada tahap pertama, rumah 

duka  menjadi tempat dilaksanakannya ritus-ritus pra upacara pemakaman. 

Beberapa ritus ini ditujukan secara khusus kepada keluarga inti almarhum. Pada 

tahap kedua,  pekarangan rumah duka  menjadi tempat dilaksanakannya ritus-ritus 

upacara pemakaman. Tahap ini bermakna bahwa almarhum adalah bagian yang 

tidak terpisahkan rumpun keluarga besar. Sehingga kematian almarhum bukan 

hanya menjadi dukacita keluarga inti tetapi juga menjadi dukacita bersama 

keluarga serumpun. Upacara pemakaman menegaskan bahwa waktu kebersamaan 

almarhum dengan keluarga besarnya telah berakhir dan akan berpindah lagi dalam 

kebersamaan yang baru yaitu  kebersamaan dengan para leluhur. Pada tahap 

ketiga, yaitu ritus ma’balik daun dimaksudkan untuk mendampingi keluarga 

memasuki kembali hidup keseharian mereka dan penerimaan kehadiran mereka 

kembali dalam ritual rambu tuka’.  
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Ketujuh fungsi tindakan pastoral yang terdapat dalam rambu solo’: 

1. Fungsi menyembuhkan 

Selain partisipasi dalam hewan korban, kerabat keluarga juga 

berpartisipasi memenuhi kebutuhan yang lainnya. Salah satu kebutuhan tersebut 

adalah  kebutuhan di dapur umum seperti kayu bakar, jagung, kue, kopi dan gula.  

Kematian mengajar mereka untuk memberi dengan tulus ikhlas sebagai 

tanggungjawab mereka sebagai keluarga serumpun. Pengorbanan harta dalam 

upacara pemakaman adalah hal yang patut dilakukan untuk menjaga harga diri 

dan persekutuan dalam keluarga. Pengorbanan harta untuk membiayai upacara 

pemakaman dimaksudkan untuk menanggulangi krisis eksistensial yaitu krisis 

yang disebabkan oleh kehilangan harga diri yang kemudian bisa menyebabkan 

konflik dan tekanan batin. 

Fungsi menyembuhkan ada dalam ritus ma’badong. Tarian badong yang 

berputar secara anti clock (berlawanan arah jarum jam) bermakna ritus yang 

sementara dilaksanakan semakin dalam untuk berlahan-lahan membawa keluarga 

keluar dari dukacita dan sekaligus berlahan-lahan pula membawa arwah 

almarhum bersatu kembali dengan leluhur.
2
 Dalam ma’badong, keluarga 

berkesempatan untuk mengungkapkan dukacita, kerinduan kepada almarhum, dan 

pengharapan  di masa depan tentang hidup almarhum lewat syair-syair badong 

yang dilantunkan secara bersama-sama dan bersahutan-sahutan. Kerabat yang 

hadir dalam badong bertujuan untuk menghibur dan sekaligus mendampingi 

keluarga untuk melanjutkan ritus keesokan harinya. 

                                                           
2
 Hasil percakapan penulis bersama dengan Stanislaus Sandarupa, Ph.D, dosen bidang 

Antropologi Linguistik Universitas Hasanuddin Makassar, Juli 2012. Untuk menjelaskan filosofi 

badong ini, ia memakai mata bor sebagai analogi untuk menjelaskan perputarannya yang anti 

clock tersebut.  
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Ritus tawa bongi, ma’dulang dan ma’patekka, adalah saat yang dipakai 

oleh keluarga untuk menyalurkan ungkapan emosi/perasaan yang tertekan yang 

dapat berdampak pada disfungsi tubuh. Fungsi tomebalun dalam ketiga ritus ini 

adalah menyembuhkan, yaitu tomebalun menolong keluarga dengan mengajak 

mereka untuk mengungkapkan perasaan batin yang tertekan. Dalam ritus rambuan 

kombong, tomebalun berfungsi mengasuh/memelihara aspek sosial keluarga. 

Sedangkan dalam ritus pendioran, fungsi tomebalun adalah mengasuh dan 

memelihara serta mengutuhkan kembali aspek holistik keluarga (fisik, mental, 

sosial, dan spiritual). 

2. Fungsi membimbing 

Sebelum melaksanakan rambu solo’, keluarga wajib mengadakan 

pertemuan rumpun keluarga. Pertemuan ini adalah tahap awal dalam proses 

tindakan pastoral yaitu: menciptakan hubungan kepercayaan, mengumpulkan 

informasi, menentukan sumber masalah dan pembuatan rencana tindakan. Dengan 

kepercayaan yang diberikan oleh keluarga kepada pemangku adat, maka dalam 

tahap awal ini pemangku adat berfungsi membimbing keluarga dengan 

memberikan petunjuk pelaksanaan rambu solo’ berdasarkan aturan-aturan tradisi 

yang berlaku.  Petunjuk yang ada menjadi pedoman bagi keluarga untuk 

mempersiapkan dalam melaksanakan rambu solo’. Hubungan kepercayaan yang 

terjalin antara pihak keluarga dan pemangku adat sangat membantu dalam 

musyawarah pertemuan keluarga.  

Jika terdapat kesulitan yang dihadapi oleh keluarga sehubungan dengan 

aturan tradisi,  pemangku adat akan memberikan saran dan pertimbangan kepada 

keluarga.  Dengan saran dan pertimbangan yang diberikan, pemangku adat juga 
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sekaligus berfungsi membimbing hidup keluarga yang berduka untuk tetap teguh 

dalam dukacita dan krisis yang dialami oleh keluarga. 

3. Fungsi menopang 

Setelah pertemuan rumpun keluarga besar tersebut, keluarga kemudian 

mempersiapkan diri dengan membuat pondok sederhana. Keluarga bersama 

dengan kerabat bergotongroyong membangun pondok. Dukacita mereka larut 

dalam kebersamaan kerja. Bekerja bersama-sama adalah salah satu bentuk terapi 

yang juga efektif untuk mengatasi krisis yang dialami oleh keluarga. Kehadiran 

dan partisipasi ini secara aktif terus dinampakkan oleh kerabat sampai selesai 

seluruh ritus rambu solo’ dilaksanakan.  Kebersama-samaan ini adalah wujud 

perhatian dan dukungan yang penuh dari kerabat kepada keluarga yang berduka. 

Dengan demikian kehadiran dan partisipasi kerabat pada persiapan keluarga 

menjelang upacara pemakaman berfungsi menopang keluarga yang berduka. 

Dalam kebersamaan kerja, ikatan emosional terus terbangun sebagai bagian 

persiapan keluarga menjalani ritus selanjutnya yang akan dilaksanakan dalam 

upacara pemakaman. 

Salah satu tujuan dilaksanakan upacara pemakaman adalah penerimaan 

keluarga terhadap realitas kematian almarhum.  Beberapa ritus dalam rambu solo’ 

diadakan untuk memenuhi kebutuhan psikis tersebut seperti: sumbung penawa, 

pa’karopokan, tokeran gandang, pa’bambangan, tawa bongi, kasa’bian, 

ma’dulang, ma’patekka, pa’kaburusan, rambuan kombong dan pendioran. Untuk 

mencapai maksud tersebut, tomebalun hadir  mendampingi keluarga menjalani 

beberapa ritus ini. Kehadiran tomebalun ini juga sekaligus berfungsi 

menopang/menyokong keluarga yang berduka agar keluarga tersebut dapat 
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bertahan dalam krisis yang mereka hadapi dan juga membantu mengurangi 

penderitaan mereka. 

4. Fungsi memperbaiki hubungan/mendamaikan 

Terkadang dalam pertemuan terjadi ketersinggungan antar anggota 

keluarga yang hadir atau terdapat persoalan di masa lampau yang belum 

terselesaikan sehingga perlu untuk didamaikan. Dalam kasus ini, pemangku adat 

juga berfungsi mendamaikan yaitu sebagai perantara untuk memperbaiki 

hubungan yang rusak dan terganggu di antara anggota keluarga yang hadir dengan 

memberikan nasehat dan saran kepada kedua belah pihak.  

Salah satu kewajiban dalam rambu solo’ adalah memotong babi atau 

kerbau. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka keluarga akan 

dipersalahkan oleh penduduk kampung. Hal ini berarti akan merusak hubungan 

sosial keluarga dengan penduduk kampung setempat. Jika keluarga tidak sanggup 

memenuhi aturan tradisi tentang jumlah babi dan kerbau, maka kerabat yang hadir 

membantu keluarga dengan pernyataan kesanggupan partisipasinya untuk 

memenuhi jumlah hewan korban yang dimaksud. Dengan pernyataan ini pula, 

harga diri (sirik dan longko’) keluarga serumpun dan hubungan sosial dengan 

penduduk kampung tetap terjaga dengan baik. Partisipasi ini bukanlah untuk 

memberikan utang piutang, tetapi semata-mata partisipasi sebagai wujud 

pertanggungjawaban tradisi dan mempererat ikatan kekerabatan keluarga 

serumpun. Sifatnya bukanlah pemaksaan tetapi kesadaran sebagai satu rumpun 

keluarga besar.  

Dalam ritus mebaba’/pebabaran, daging kerbau yang dipotong dibagikan 

kepada kerabat yang datang membantu keluarga selama rambu solo’ 
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dilaksanakan. Pembagian daging kerbau ini dimaksudkan sebagai ucapan terima 

kasih keluarga atas perhatian dan partisipasi kerabat. Dengan ritus pebabaran ini 

kehidupan sosial keluarga tetap terjaga dengan baik. 

Selain tomebalun, toma’kada juga mengambil perannya dalam 

mendampingi keluarga sehubungan dengan pemenuhan kewajiban memotong babi 

dan kerbau.  

Dalam kedua kondisi di atas, keluarga dengan dibantu oleh kerabat yang 

hadir tetap melaksanakan ritus sebagaimana mestinya sehingga fungsi-fungsi dan 

tahapan-tahapan tindakan pastoral juga tetap terlaksana dengan baik. Salah satu 

contohnya adalah peran keluarga dalam ritus memali. Memali adalah waktu 

refleksi diri keluarga bahwa kebersama-samaan fisik dengan almarhum sungguh-

sungguh telah berakhir dan sekaligus mereka sedang mempersiapkan diri untuk 

secara bersama-sama meninggalkan masa perkabungan itu keesokan harinya. 

Kerabat yang hadir mendampingi proses pemulihan ini dalam gelapnya ruangan di 

dalam rumah.  Mereka mengingat almarhum namun sekaligus juga secara 

berlahan-lahan menyembuhkan diri. Ritus ini adalah bagian dari terapi, yaitu 

proses pemulihan diri dari krisis situasional yang dialami keluarga. Dengan 

demikian kehadiran kerabat dalam ritus memali berfungsi untuk 

menopang/menyokong, menyembuhkan, dan mengutuhkan kehidupan keluarga. 

Fungsi yang sama juga ditemukan dalam ritus sumbung penawa, pa’karopokan, 

dan poliran awu. 

4.3. Efektifitas Tindakan Pastoral dalam Rambu Solo’ 

Peristiwa kematian yang dialami oleh salah seorang anggota keluarga 

menyebabkan dimensi holistik (fisik, mental, sosial, spiritual)  dari keluarga yang 
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ditinggalkan tidak utuh lagi. Proses pengutuhan kembali keempat dimensi tersebut 

akan mencapai akhirnya dalam beberapa ritus yang dilaksanakan keluarga pasca 

penguburan yaitu:  pendioran, sosoan barata, bumbunan simbuang, kandean 

bo’bok, poliran awu,  pa’tomatuan, dan ma’balik daun.  Kehadiran kerabat, 

pemangku adat, tomebalun, dan toma’kada dalam beberapa ritus tersebut 

berfungsi untuk mengutuhkan kembali keempat dimensi tersebut. 

Dalam ritus pendioran, tomebalun berfungsi  mengutuhkan kembali aspek 

mental keluarga yang berduka. Pemberian sesajian dari keluarga kepada arwah 

almarhum memungkinkan keluarga untuk melanjutkan hubungan dengan 

almarhum dengan cara yang baru. Kematian tidaklah berarti berakhirnya 

hubungan (perpisahan) dengan almarhum. Hubungan yang baru ini makin 

dikukuhkan dalam ritus pa’tomatuan yang dilaksanakan oleh toma’kada. Dalam 

ritus inilah, keluarga yang berduka diberi kesempatan untuk mengalami kembali 

dukacitanya dan sekaligus keluarga diajak untuk melepaskannya. Dengan 

demikian pula ritus ini adalah merupakan terapi bagi keluarga.
 3

  

Kehadiran toma’kada dalam ritus sosoan barata berfungsi mengutuhkan 

aspek fisik kehidupan keluarga. Ritus ini menandai dimulainya kembali aktifitas 

keluarga di dapur untuk memasak makanan dan minuman sebagai konsumsi tubuh 

mereka. Dalam ritus bumbunan simbuangan, toma’kada mengutuhkan aspek 

                                                           
3
Hal yang senada diungkapkan oleh R. Silverman dalam penelitiannya selama 20 tahun 

berkenaan konseling kedukaan. Ia menemukan bahwa melanjutkan hubungan dengan almarhum 

adalah bentuk terapi yang penting  (counseling bond). Kematian bukanlah berarti putusnya 

hubungan almarhum dengan keluarga yang masih hidup atau pun sebaliknya. Mereka  membangun  

"ikatan berkelanjutan" (countinuing bond) dengan almarhum.  Kenangan itu akan menopang hidup 

mereka setiap hari sebab almarhum menjadi bagian dari identitas dalam keseharian mereka yang 

sekaligus juga menyadarkan tentang kematian mereka sendiri di kemudian hari Lih. 

http://www.psychologytoday.com/blog/raising-grieving-children/201005/thinking-about-

continuing-bonds (diunduh 20 September 2012). 

 

http://www.psychologytoday.com/blog/raising-grieving-children/201005/thinking-about-continuing-bonds
http://www.psychologytoday.com/blog/raising-grieving-children/201005/thinking-about-continuing-bonds
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spiritual keluarga. Ritus ini membuktikan pengakuan mereka terhadap keberadaan 

dan peran serta Puang Matua dalam rambu solo’.   

Dalam ritus poliran awu, toma’kada berfungsi untuk mengutuhkan 

kembali aspek mental dari keluarga. Dalam ritus ini, halaman rumah dibersihkan 

dari sampah bekas pelaksanaan rambu solo’. Keluarga dibawa kembali masuk ke 

dalam kehidupannya sehari-hari seolah-olah tidak pernah terjadi upacara 

pemakaman di pekarangan tersebut.  

Salah satu fungsi rambu solo’ adalah memberdayakan keluarga menjadi 

penolong bagi dirinya sendiri di masa depan dan menjadi pendamping bagi orang 

lain. Keluarga akan hadir mendampingi kerabatnya yang berduka dalam 

pelaksanaan rambu solo’ pada tingkat bawah dimana tidak ada kehadiran 

tomebalun dan toma’kada atau pun dalam beberapa ritus pada tingkat atas yang 

mana  tomebalun tidak dapat hadir karena ada halangan.  

Ingatan kelompok terhadap tradisi yang sudah berjalan turun temurun 

membentuk mereka untuk sejak dini mempersiapkan seluruh kebutuhan 

sehubungan dengan upacara kematian (antisipatif). Mereka sungguh 

mempersiapkan mental bila sewaktu-waktu kematian diperhadapkan dalam hidup 

mereka. Dengan demikian krisis situasional, yaitu krisis yang disebabkan oleh 

peristiwa-peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, sedapat mungkin sudah 

diantisipasi.  

 Rambu solo’ menjadi sarana yang efektif bagi mereka untuk belajar 

hidup saling berdampingan dan mendampingi di tengah-tengah krisis yang 

diakibatkan oleh kematian.  Rambu solo’ sebagai  salah satu bentuk persahabatan 

sejati. Persahabatan sejati tidaklah memenuhi kebahagiaan diri sendiri tetapi 
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kebahagiaan sahabatlah yang membuatnya bahagia.
4
 Mereka tidak menghindari 

rasa sakit itu dengan tidak menghadirinya, tapi justru hadir di dalamnya demi 

sahabatnya. Sebuah gambaran hidup yang bermutu yang mengutamakan 

kebahagiaan sahabatnya. Solidaritas kelompok yang dibangun dengan 

persahabatan membebaskan anggota kelompok dari egoisme. Kita membutuhkan 

kehadiran seorang sahabat untuk berpikir dan berbicara bersama, terlebih lagi 

dalam masa-masa krisis karena kematian. Pada tahap ini keluarga yang hadir telah 

menjadi sahabat untuk keluarga yang berduka, yang tentunya hal ini menghibur 

keluarga bahwa mereka tidak sendiri dalam kesunyian menghadapi kematian. 

Hubungan keluarga yang berduka dengan kerabat, pemangku adat, 

tomebalun, dan toma’kada terus terpelihara pasca rambu solo’ dilaksanakan. 

Kehadiran dan fungsi tindakan pastoral yang telah mereka perankan dalam rambu 

solo’ yang dilaksanakan oleh keluarga semakin memperkuat ikatan solidaritas 

kelompok dan semakin memperdalam hubungan batin di antara mereka. Dengan 

demikian kerabat keluarga, pemangku adat, tomebalun dan toma’kada berfungsi 

mengasuh/memelihara hidup keluarga secara terus-menerus. 

Di dalam ketaatan mereka melaksanakan tradisi rambu solo’, terdapat dua 

hubungan yang terus dipelihara yaitu hubungan dengan Puang Matua dan 

hubungan dengan sesama. Ketaatan mereka terhadap tradisi tidaklah bisa 

dipandang sebagai ketaatan kepada perintah dan larangan dari luar diri tetapi 

karena mereka telah menemukan kehendak Puang Matua sebagai kehendak 

pribadi. Hubungan dengan sesama terpelihara dalam kehadiran bersama pada saat 

melaksanakan tradisi rambu solo’.  Hal ini membuktikan bahwa keterhubungan 

                                                           
4
Frans Magnis Suseno, Menjadi Manusia Belajar Dari Aristoteles, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2009), 52.  
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mereka dengan Tuhan dan keterhubungan mereka dengan sesama tidak bisa 

dipisahkan/holistik. Tradisi rambu solo’ telah memperjumpakan mereka dengan 

sesama dalam keprihatinan dan sekaligus dalam keberjumpaan itu mereka 

berjumpa dengan Tuhan. Dimensi holistik mereka (fisik, mental, sosial, spiritual) 

bertumbuh dalam balutan tradisi dan keberjumpaan mereka dengan sesama. 

Kesimpulan dari analisa tentang fungsi tindakan pastoral dalam rambu 

solo’  adalah: 

1. Fungsi membimbing terdapat pada praupacara pemakaman yaitu dalam 

pertemuan keluarga. 

2. Fungsi menyembuhkan, menopang, dan memperbaiki hubungan terdapat 

dalam ritus setelah pertemuan keluarga sampai pada ritus penguburan. 

3. Fungsi mengutuhkan, memberdayakan/membebaskan, dan 

mengasuh/memelihara terdapat dalam ritus pasca penguburan.  

 

Dengan uraian tersebut di atas,  kita dapat memperoleh gambaran apa dan 

bagaimana Aluk Todolo di Sarang Dena’ Simbuang mengelola dukacita mereka 

secara kreatif dan efektif dalam kebersamaan untuk saling mendampingi. Mereka 

hadir dalam rambu solo’ karena didorong oleh rasa keprihatinan terhadap 

peristiwa kematian kerabatnya yang  tidak lain adalah darah mereka sendiri. 

Keprihatinan tersebut mereka wujudkan dalam upacara pemakaman yang layak 

menurut aturan tradisi yang sudah tertata berdasarkan strata sosial almarhum. 

Keseluruhan proses yang mereka lalui, termasuk ritus yang mereka 

laksanakan, memberikan gambaran bahwa tahap-tahap proses tindakan pastoral 

juga terlaksana dengan baik. Hal tersebut nyata dalam tindakan kerabat, 
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pemangku adat, to mebalun dan toma’kada yang hadir. Masing-masing 

berpartisipasi sesuai dengan kebiasaan yang sudah diatur di dalam tradisi. Bagi 

mereka, kematian berarti kesempatan untuk  menata hubungan dengan sesama 

yang berduka, dengan almarhum, dengan yang Ilahi, bahkan sebenarnya mereka 

sedang menata diri untuk mempersiapkan kematian sendiri. Kehadiran dan 

partisipasi yang mereka wujudkan adalah bukti nyata kedalaman hubungan 

emosional antara kerabat, pemangku adat, to ma’kada dan to mebalun dengan 

keluarga yang berduka.  

Keyakinan dan kehadiran mereka dalam tradisi rambo solo’ serta pola 

hidup bermasyarakat yang intim, turut berpengaruh menopang mereka dalam 

dukacita karena kematian. Prosesi ritus yang tertata dalam setiap tahapan, turut 

mendampingi mereka keluar dari krisis kehidupan menuju kesembuhan yang 

holistik. Kehadiran kerabat, para pemangku adat dan pemimpin ritus adalah untuk 

mendampingi keluarga melaksanakan setiap tahapan dalam ritual. Dengan 

pendampingan ini, sang penduka memenuhi kewajiban tradisi. Pada pemenuhan 

kewajiban tradisi inilah keber-Ada-an mereka sebagai individu sesungguhnya 

sedang diuji sebab  kelayakan dan harga diri mereka sangat bergantung pada 

kemampuannya melaksanakan pemakaman yang layak bagi almarhum.  

Sehubungan dengan temuan penulis sebagaimana yang sudah terurai di 

atas, maka gereja perlu kritis menyikapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi 

di Toraja saat ini sehubungan dengan pelaksanaan rambu solo’. Sejarah pada 

masa lampau di Toraja mengajak gereja untuk kembali merenungkan pelayanan 

pekabaran Injil ketika itu. Masuknya Belanda di Toraja telah menyebabkan proses 

akulturasi budaya barat dan budaya timur terjadi di Toraja. Peran lembaga 
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Zending GZB (1913) telah menyebabkan proses akulturasi tersebut berlangsung 

damai dan cukup cepat. Dengan pendidikan dan kesehatan, Zending membuka 

isolasi Toraja ketika itu dan sekaligus mengubah tatanan masyarakat Toraja 

menjadi modern.  Proses akulturasi ini menyebabkan perubahan di bidang sosial 

dan keagamaan. Di bidang sosial pola hidup masyarakat bergeser dari tradisional  

(gemeinschaft) ke modern (geselschaft).
5  

Pada bidang keagamaan, penganut 

kepercayaan lokal Aluk Todolo yang politheis berpindah kepercayaan yang baru 

menjadi penganut agama Kristen yang monotheis.   

Pada tahap selanjutnya terjadi proses asimilasi (penyesuaian). Pada tahap 

inilah timbul konflik di lapangan pekabaran Injil (PI) ketika itu.  Terjadinya 

pergeseran ini  mengakibatkan jemaat kristen pada waktu itu sesungguhnya 

berada dalam keadaan ambigu, sebuah keadaan yang kritis yang perlu penanganan 

yang tepat. Namun sumber daya manusia yang dimiliki Zending di lapangan PI 

pada waktu itu belum terlatih untuk mengambil langkah-langkah yang strategis. 

Kebijakan Zending di lapangan Pekabaran Injil di Toraja tidak urung 

menghasilkan konflik dengan pihak adat setempat.  

Belajar dari pengalaman sejarah pekabaran Injil di masa lampau, gereja di 

Toraja perlu mengubah proses asimilasi  tersebut agar berlangsung dengan damai. 

Asimilasi yang damai dapat tercapai ketika gereja sudah dapat mengubah sudut 

                                                           
5
Gemeinschaft (peguyuban) adalah pola masyarakat yang ditandai dengan hubungan 

anggota-anggotanya bersifat pribadi, sehingga menimbulkan ikatan yang sangat mendalam dan 

batiniah. Ciri-ciri masyarakat berpola gemeinschaft adalah: 1) bersifat komunal; 2) homogen; 3) 

hubungan sosial yang bersifat personal dan intim (kasih sayang); 4) saling mengenal (ikatan batin 

yang kuat); 5) adanya keinginan untuk meningkatkan kebersamaan; 6) tidak suka menonjolkan 

diri; 7) selalu memegang teguh adat lama yang konservatif; 8) hubungan antar anggota bersifat 

informal. Pola dan ciri-ciri tersebut di atas tergambar dengan jelas dalam pelaksanaan rambu solo’.  

Sebaliknya gesselschaft (patembayan) adalah pola masyarakat yang anggota mengutamakan 

kepentingan pribadi/kelompok/golongan serta memperhitngkan untung rugi (orientasi ekonomi) 
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pandangnya terhadap budaya lokal (tradisional). Dalam arti menggunakan tradisi 

setempat sebagai sarana tindakan pastoral terhadap jemaat. Dengan demikian, 

jemaat akan mengalami pertumbuhan yang utuh melalui dua tradisi, yakni tradisi 

iman dan tradisi leluhur. Agar kondisi ini terwujud, tugas para pekabar Injil 

pertama kali adalah mempelajari dengan saksama konteks daerah pekabaran Injil. 

Mempelajari secara saksama berarti mempelajari secara cermat dan teliti konteks 

pekabaran Injil.  

Para pekabar Injil perlu “membongkar” budaya setempat untuk 

memperoleh berita injil yang sudah lama ada sebelum kekristenan masuk di 

Toraja.   Sampai sejauh ini, ritual rambu solo’ hanya dipandang sebagai upacara 

pemakaman tradisional orang Toraja. Melalui “pembacaan” terhadap serangkaian 

ritus dalam rambu solo’, kita dapat mengatakan bahwa rambu solo’ adalah 

tindakan pastoral masyarakat kepada anggota kelompoknya yang berduka karena 

peristiwa kematian.   

Keseluruhan ritus yang dilaksanakan perlu ditafsirkan ulang dan 

dihidupkan kembali bukan sebagai bentuk kekafiran tetapi bertujuan untuk 

mewujudkan kebersamaan duka dan perwujudan saling peduli terhadap sesame 

yang sedang berduka. Nilai kebersamaan dan saling peduli inilah yang harus 

dipertahankan oleh gereja agar kehadiran gereja dalam rambu solo’ sungguh-

sungguh dapat mengutuhkan kembali dimensi holistik warga jemaat yang sedang 

berduka.  

Kiranya gereja di Toraja lebih dimampukan untuk mendampingi warga 

jemaat yang berduka dalam kekhasan budaya Toraja. 
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