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BAB V 

PROSESI ADAT KEMATIAN: MENUJU PARAINGU 

MARAPU  

 

5.1 Tata Cara Adat Kematian dan Penguburan 

Bagian ini merupakan penjelasan tentang susunan, cara dan bentuk 

pelaksanaan adat kematian di Sumba Timur. Penejelasan ini juga merupakan 

pengantar aktor untuk melakukan tindakan penyederhanaan adat kematian. Dalam 

hal ini aktor berperan karena dorongan pengetahuan dan pengalaman dalam 

melihat dunia sosial. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilakukan 

bahwa susunan, bentuk dan tata cara pelaksanaan adat kematian di Sumba Timur 

sekarang ini masih sama dengan bentuk pelaksanaan adat kematian yang di 

lakukan pada jaman dahulu yaitu budaya Marapu. Sekarang ini sebagian besar 

masyarakat Sumba Timur sudah beragama Kristen tetapi dalam urusan upacara 

adat kematian masih menggunakan tata cara budaya Marapu. Hal ini disebabkan 

bahwa upacara adat kematian bagi masyarakat merupakan budaya yang di lakukan 

secara turun temurun sebagai warisan budaya leluhur. Pengetahuan tentang 

sejarah juga membentuk habitus masyarakat untuk melakukan upacara adat 

kematian sehingga secara tidak sadar berlangsung lama dan menjadi sebuah 

kebiasaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Marius yang mengatakan 

bahwa bentuk pelaksanaan adat kematian yang di lakukan dahulu masih sama 

dengan yang di lakukan sekarang, seperti berikut : 

“Jadi pelaksanaan dan bentuknya dulu begitu ada keluarga yang 

meninggal ini keluarga pergi kasih tau dulu begitu, pergi kasih tau 

mati saja dulu begitu. ini belum kubur, setelah itu pergi kasih tau dia 

meninggal keluarga pada tanggal sekian itu saja dulu. Dulu juga masih 

berlaku cara undang anakawini dan cara undang yera dan masih 

dilaksanakan sampai sekarang. Jadi pakameting (menjamu tamu) itu 

masih berjalan ini kita kasih tau kapan kuburnya, tetapi nanti juga ada 

waktu undang untuk kubur itu yang berlaku dulu dan sekarangpun 

masih berlaku. Kalau dulu waktu paling cepat satu bulan, itu paling 

cepat sudah kalau dia benar-benar siap itu kalau di lihat dari 

golongan-golongan ini dari golongan marga. Tapi kalau dari golongan 

raja ini tidak ada yang satu bulan jadi diatas satu tahun macam di 
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rende yang masih menyimpan mayat di rumah. Macam di praibokul 

itu sudah ada yang 20 tahun lebih”
14

 

 

Setara dengan pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan Bapak 

Yusak, Stepanus dan Yonathan yang memiliki pernyataan mirip: 

“Pelakasanaan adat kematian yang sering dilakukan ini ketika 

pertama kali begitu dia meninggal keluarga pergi kasih tau mati saja 

dulu. Dia meninggal jam sekian hari sekian di tempat ini paling begitu 

saja dulu.Setelah itu baru kumpul semua keluarga untuk musyawarah 

penguburan, Sekarang ini sudah menggunakan peti/kayu ya beda 

kalau dulu masih bungkus mayat dengan kain berlapis-lapis. Dalam 

acara ini juga masih berlaku cara undang ana kawaini dan cara 

undang yera kan masih berlaku disini jadi dari sekian banyak 

anakawini dan yera yang ada itu masing-masing mendapat undangan 

secara adat”
15

 

 

 Pada kedua kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa susunan dan 

tata cara pelaksanaan adat kematian yang dilakukan jaman dulu dengan sekarang 

ini masih sama, walaupun tidak semua tata cara dan bentuk dilakukan oleh 

masyarakat. Namun masyarakat melaksanakan upacara adat kematian sebagai 

budaya. Berikut susunan dan tata cara pelaksanaan adat kematian di Sumba Timur 

yang diringkas secara umum dalam (Woha, 2008) sebagai berikut:  

5.1.1 Saat Wafat 

Dalam adat kematian orang Sumba Timur memiliki cara tersendiri untuk 

menentukan atau melihat orang yang meninggal. Bila ada seseorang bangsawan 

yang meninggal, maka begitu putus nafas atau meninggal tidak diperkenankan 

untuk menangis dan belum boleh memberitahu keluarga lain. Jika wafat di rumah 

sakit misalnya, maka orang yang meninggal tersebut segera dibawa ke rumah atau 

kampung halamannya untuk diadakan acara memanggil. Sesudah sampai di rumah 

atau di kampung, Amabokulu (orang tua yang dipercaya) harus melakukan 

pemanggilan dengan menyebutkan nama orang yang wafat sebanyak empat kali. 

Jika sampai empat  kali tidak menyahut atau menjawab barulah  dikatakan dia 

sudah meninggal “Dia sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa”. Ungkapan-

ungkapan hal meninggal bagi orang Sumba adalah, jika yang meninggal seorang 
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 Wawancara Bapak Marius Pada Tanggal 22 Januari 2016 
15

 Wawancara Bapak Yusak Pada Tanggal 28 Januari 2016 
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bangsawan perempuan, dikatakan “Namberanyaka mbalu, nanjorunyaka au” 

artinya tempayan airnya pecah, balai-balai dapurnya roboh. Jika yang meninggal 

seorang bangsawan laki-laki maka dikatakan “na njorunyaka njara, na 

mbatanyaka landu” artinya jatuh dari kuda, patah jambul di kepalanya. Sejak itu 

orang sudah boleh menangis dan meratap (padudurungu) dan boleh memberitahu 

orang lain dalam kampung itu saja (Woha, 2008: 291). Ritual ini biasanya 

dilakukan oleh orang Marapu. Namun pada era sekarang ini tata cara ini sudah 

jarang dilakukan oleh masyarakat karena sudah terjadi pergeseran budaya karena 

masuknya agama Kristen. 

5.1.2 Pa Hadangu artinya "Membangunkan" 

Menurut kepercayaan Marapu bahwa yang meninggal sudah kembali ke 

negeri leluhur, karena itu jenazahnya harus disimpan dengan cara duduk, 

menyerupai keadaan semula ketika masih dalam kandungan. Pada jaman dulu 

orang mati dililit berlapis-lapis dengan kain. Kalau dia laki-laki dengan kain 

Sumba (hinggi) kalau dia perempuan dengan sarung Sumba, jenasah didudukkan 

di kursi dari kulit kerbau (keka manulangu). Sudah bisa dibayangkan, kalau mulai 

hari ketiga jenasah sudah mulai berbau apalagi sampai berhari-hari atau 

berminggu-minggu. Tetapi menarik, orang Sumba percaya bahwa jika rasa bau 

jenasah menguat maka dianggap bahwa ia sedang berbicara dengan orang 

sekelilingnya. Pada saat selesai di kebumikan, kursi kulit kerbau itu tidak dikubur 

bersama-sama jenasah tetapi di letakkan atau dibuang di atas pohon yang jauh dari 

kampung.  

Namun di era sekarang ini, orang Sumba Timur sudah berubah dalam 

memperlakukan mayat. Kebiasaan mengemas mayat dalam “keka manulangu”  

tidak lagi lazim dipakai tetapi sudah di tidurkan di dalam peti, baik dari peti kayu 

bulat yang dipahat ataupun  peti dari papan. Bahkan memperlakukan mayat atau 

mengawetkan jenasah dengan suntikan formalin sehingga tidak berbau atau 

membusuk sudah menjadi kebiasaan baru di Sumba Timur. 

Dalam kepercayaan Marapu membangunkan berarti membuat rohnya 

berada kembali di dalam tubuh atau jenazah sehingga mulai dapat diberi sirih 

pinang dan makanan. Kalau yang meninggal adalah bangsawan sejak saat itu 
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sudah mulai disiapkan hamba penggiring (papanggangngu). Pada hari itu 

dipotong seekor kuda sebagai Dangangu (kurban). Dagingnya tidak di makan, 

hanya diberikan kepada anjing dan babi. Sejak saat itu pula diadakan penjagaan 

mayat (“pa walla” atau  mete) dan gong mulai dibunyikan pada siang dan malam 

sebagai tanda berduka. Bunyi dan irama Gong pada upacara kematian berbeda 

dengan bunyi dan irama Gong pada saat pesta adat perkawinan atau keramaian. 

Pada upacara kematian disebut “Pa hengingu” dan “Patambungu”, sedangkan 

pada upacara pesta disebut “Pahandakilungu” dan “Kabokangu”. Arti dari bunyi 

dan irama Gong ada beberapa macam dan penafsirannya mengandung kalimat-

kalimat tanya jawab sebagai berikut: Ka Nggikimunya Dumu? (Kau mengapakan 

dia?) Dan dijawab: Ba Meti Mana Duna! (ha,dia mati sendiri). Ungkapan ini 

merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang Marapu (Woha, 2008; 291-292). 

Pada era sekarang ini sudah sedikit terjadi pergeseran karena percampuran 

budaya. Tetapi mengenai pemukulan gong dan penjagaan mayat masih terus di 

lakukan sampai saat ini. 

5.1.3 Membuat Kuburan 

Kuburan asli orang Sumba adalah “na kahali manda mbata, na uma 

manda mobu” artinya balai-balai yang tidak akan patah, rumah yang tidak akan 

lapuk yaitu sama dengan negeri yang baka. Terdiri dari lubang bulat, setelah 

jenazah diturunkan, ditutup lebih dahulu dengan batu bulat kecil disebut ana 

daluna lalu ditutup dengan batu yang lebih besar. Sesudah itu dilindungi dengan 

batu besar yang ditopang oleh empat batang batu sebagai kakinya. Kuburan 

seperti itu namanya “reti ma pawiti” yang artinya kuburan yang berkaki. Untuk 

membangun kubur besar yang berkaki, masih diperlukan upacara tarik batu kubur 

(ruruhu watu). Tergantung tempatnya batu itu dipahat, maka upacara ini bisa 

memakan waktu berhari-hari bahkan bulan baru sampai ke kampung. Upacara 

tarik batu kubur membutuhkan pengaturan acara dan waktu sendiri karena 

memakan biaya yang besar. Namun pada umumnya sekarang ini kuburan-kuburan 

orang Sumba tidak lagi banyak memakai batu yang ditarik tetapi sudah 

menggunakan semen dan keramik dan sudah banyak variasi sesuai selera dan 

kemampuan ekonomi masing-masing (Woha, 2008: 292-295) 
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Gambar 5.1 

Bentuk kuburan orang Sumba Timur 

 

  

 

 Dalam membuat kuburan seperti di atas membutuhkan biaya yang besar 

dan waktu yang agak lama. Karena membutuhkan biaya yang banyak sehingga 

dalam membuat kuburan dari batu memiliki acara tersendiri di Sumba Timur. 

Biasanya kuburan seperti ini hanya di lakukan oleh orang yang ekonominya 

mampu. 

5.1.4 Dundangu (Mengundang) 

Pada cara mengundang biasanya memiliki cara tesendiri. Cara undang 

yang  dilakukan yaitu tergantung pada hasil musyawarah keluarga inti, apakah 

pemakaman dilakukan dalam waktu dekat atau waktu yang lama (dua sampai 

enam bulan, satu tahun bahkan puluhan tahun). Kalau masih lama dikuburkan, 

maka jenazah di simpan disalah satu kamar dalam rumah (Puhi la kurungu) atau 

dikuburkan sementara dengan belum di upacarakan (dengi tera). Sejak mayat 

sudah disimpan, maka penjagaan mayat (pawala), dan bunyi-bunyi gong serta 

nyanyian-nyanyian dihentikan. Bila sudah saatnya mayat akan di makamkan, 

maka diadakan  lagi acara mbunggahu kurungu (buku kamar mayat) dan diadakan 

lagi pawalla. Jika demikian, keluarga-keluarga yang jauh maupun dekat harus 

diberitahu dengan mengutus “Wunang atau Delegasi” hanya untuk memberitahu 

bahwa yang bersangkutan sudah mati. Supaya keluarga yang jauh jangan 

menyangka bahwa yang bersangkutan masih sehat saja. 

Setelah mendekati waktu penguburan, diadakan lagi musyawarah keluarga 

untuk membahas: a) Menentukan waktu penguburan b) Mengetahui banyaknya 
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keluarga pengundang dengan melihat kehadiran dalam musyawarah itu c) 

Penentuan jumlah dan siapa-siapa saja keluarga yang akan diundang. 

 Setelah ada keputusan tentang waktu dan jumlah  dan siapa-siapa keluarga 

yang akan diundang maka ditetapkanlah beberapa wunang yang akan diutus untuk 

menyampaikan undangan tersebut secara adat. Wunang yang mengundang 

biasanya berjumlah dua orang. Sebelum mereka berangkat, mereka di perlengkapi 

dengan tata cara penyampaian undangan secara adat dan kelengkapan undangan 

secara adat, yang disebut “kawuku”. Kepada pihak yera (bapak mantu atau 

paman) wunang menyampaikan satu buah mamuli perak satu utas lulu amahu, 

sedangkan pada pihak ana kawini (pihak perempuan) di sampaikan satu kamba 

atau kain toko. Sesampai di tujuan, para pengundang menyampaikan undangan 

dan menyerahkan “kawuku” tersebut. Maka pihak yera yang di undang akan 

membalas dengan satu potong kain toko, pihak ana kawini menyerahkan satu 

mamuli perak dan lulu amahu, serta menikam satu ekor babi sebagai kameti atau 

lauk pauk bagi pengundang, yang merupakan petanda bahwa kelurga yang 

diundang itu menerima undangan dan bersedia menghadiri  pemakaman (Woha, 

2008: 295-299)
16

. 

Dalam tradisi mengundang di Sumba Timur ini ada sesuatu yang menarik 

yaitu pada saat penguburan orang mati, baik itu yera atau ana kawini jika keluarga 

tidak diundang maka tidak akan menghadiri acara penguburan dan mereka 

menyangka bahwa keluarga yang meninggal sengaja dibunuh. Untuk itu dalam 

penguburan orang Sumba sekarang ini semua keluarga atau kerabat terkait harus 

di undang jika tidak diundang maka akan menghadapi masalah keluarga. 

5.1.5 Lodu Taningu (Hari Penguburan) 

 Sehari sebelum hari penguburan ada yang namanya pamatu maling 

(kumpul keluarga,kerabat sehari sebelum hari penguburan). Keluarga yang jauh 

biasanya sudah datang pada hari sebelum pemakaman, tetapi pada umumnya 

datang pada hari pemakaman. Berikut ini merupakan urutan dan cara-cara upacara 

pemakaman (Woha, 2008: 300-306.) Sebagai berikut: 

                                                 
16

 Lihat juga Djawa, A. R. 2014 tentang Ritual Marapu Di Masyarakat Sumba Timur. AVATARA, 

e-Journal Pendidikan Sejarah.  
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a) Papanapangu (Penyambutan) 

Keluarga yang jauh biasanya sudah datang sehari sebelum 

pemakaman. Para tamu disambut dengan tata cara adat Sumba Timur 

dengan membunyikan Gong dan Tambur, pelayanan pertama adalah 

pemberian sirih-pinang. Dimana para penjaga jenazah harus menangis 

dengan memperkeras suaranya. Masing-masing kelompok undangan 

menyampaikan pernyataan tibanya melalui juru bicara (wunang) sambil 

menyerahkan pembawaannya.  

b) Padudurungu (meratap/menangis) 

Semua perempuan dari tiap rombongan naik ke atas balai-balai 

tempat jenazah diletakkan dan menangis di keliling jenazah atau peti mati, 

bertanda turut berduka. Setelah selesai menangis, bagian rombongan 

dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan untuk mengikuti upacara 

selanjutnya. 

c) Pangandi (Pembawaan) 

Pihak ana kawini (pihak keluarga perempuan) membawa satu 

mamuli emas, satu utas lulu amahu dan dua ekor kuda yang cukup umur, 

sedangkan pihak yera (pihak paman) membawa dua lembar kain kombu 

atau tenun ikat (kalau si mati adalah anak laki-laki) dan dua lembar sarung 

Sumba (kalau si mati adalah perempuan). Adapun kuda harus dua ekor 

karena harus ada dangangu luri dan dangangu meti (hewan yang 

disembelih). Demikian pula yuhubu (kain kafan mayat), ada yubuhu la 

kahali dan yubuhu la tana (yang turut dikubur). Selain yuhubu dan 

dangangu atau hewan kurban, juga harus ada ihi ngaru (isi mulut), berupa 

benda emas yang dikuburkan bersama-sama dengan jenasah. Dangangu 

(korban persembahan) dan ihi ngaru ini dimaksudkan untuk menjadi 

pembawaan dari si mati ketika memasuki negeri kayangan (parai 

marapu).  

d) Papapurungu (menurunkan jenazah menuju tempat penguburan) 

Pada waktu jenazah dibawa turun dari balai-balai, gong dan tambur 

dibunyikan dengan irama cepat sebagai tanda bahwa penguburan akan 
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segera dilaksanakan. Sementara jenazah diusung ke kubur, diadakan 

pemotongan seekor kuda atau kerbau besar sebagai kurban. 

e) Taningu (menguburkan) 

 Jenazah dimasukkan ke dalam lubang kubur kemudian ditutup 

dengan batu pipih kecil lalu ditutup dengan batu besar. Di keempat sudut 

dipasang batang batu yang tegak untuk menopang batu yang besar. 

Sementara itu dipotong lagi beberapa ekor kuda atau kerbau tergantung 

kedudukan si mati. Bila yang mati bangsawan jelas akan memotong hewan 

yang banyak karena semakin banyak hewan yang dipotong ia akan 

semakin terpandang di alam sana (Parai Marapu).  

f) Pahewa (berpisah) 

 Setelah selesai pemakaman, seorang wunang dari keluarga akan 

naik di atas batu kubur atau tempat yang tinggi untuk berbicara 

menyampaikan isi hati keluarga dan beberapa pengunguman. Tamu yang 

datang dari jauh atau pun dekat yang telah diundang secara adat masih 

ditahan. Wunang atau juru bicara akan menyampaikan ucupan terima 

kasih dan mengumumkan siapa-siapa saja yang masih ditahan, dengan 

menyampaikan bahwa “masih banyak yang harus kita bicarakan, masih 

ada yang perlu di tuntaskan. Oleh karena itu di minta untuk kita kembali 

lagi ke tempat duduk semulu”. Keluarga-keluarga yang di tahan tadi di 

bagi-bagi kepada keluarga yang sudah bersedia menerima tamu. Keluarga-

keluarga yang pokok atau keluarga dekat dari si mati, tidak akan di 

berikan atau di bagikan kepada keluarga lain, karena mereka adalah tamu 

dari si mati. 

g) Tuangu Kameti (menjamu tamu/pakameting) 

 Kameti adalah tata cara memberikan balasan untuk pihak yera dan 

ana kawini sesuai dengan kawuku yang di dapat oleh masing-masing tamu 

tersebut. Keluarga-keluarga inti dari si mati akan menerima tamu masing-

masing satu “kawuku” (kepala keluarga/kepala rombongan), tergantung 

dari kesiapannya. Masing-masing penerima tamu akan memotong satu 

atau dua ekor babi, atau seekor kerbau atau sapi sebagai kameti, walaupun 
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tamunya satu orang. Setelah kameti di potong dagingnya di bagi dua, yang 

sebelah di berikan kepada tuan rumah untuk di masak menjadi lauk-pauk 

dalam acara makan bersama, sedangkan yang sebelah lagi di bawa pulang 

oleh tamu. ajakan makan bagi orang Sumba Timur tidak dengan terus 

terang mengatakan “mari kita makan” tetapi mengajak tamu dengan 

mengatakan “mari kita minum air”. Sebelum kameti ditikam atau di 

potong, terlebih dahulu tamu disapa secara adat, dengan memberikan satu 

buah mamuli dan lulu amahu di tambah satu ekor kuda kalau pihaknya 

adalah yera (pihak paman), atau satu lembar kain atau sarung Sumba kalau 

dia adalah pihak ana kawini (pihak perempuan). Pemberian-pemberian ini 

disebut Wala lima, hupu lunggi (jari tangan, ujung rambut) dari si mati 

sebagai kenang-kenangan. Untuk menikam babi kameti, biasanya tamu di 

tegur dengan mengatakan ada anak ayam untuk dipotong guna mengucap 

syukur kepada Alkhalik karena upacara pemakan telah selesai. Selain 

makan maka tamu pun pulang kembali ke kampungnya masing-masing, 

dengan membawa hewan atau kain juga daging kameti sebelah atau 

setengah ekor, yang nantinya akan di bagi-bagikan kepada anggota 

rombongan setelah tiba kembali di rumah masing-masing. 

5.1.6 Warungu Handuka (Berhenti Berkabung) 

 Selang beberapa hari kemudian setelah penguburan, semua keluarga dekat 

dan tetangga diundang untuk bersama-sama mengikuti penutupan "masa 

berkabung" (warungu handuka) atau biasa di sebut juga padita wai mata 

(mengangkat air mata). Ucapan terima kasih ini di tandai juga dengan 

membagikan sisa-sisa pembawaan kepada orang mati, berupa kamba kepada 

pihak ana kawini atau mamuli, lulu amahu atau kuda kepada pihak yera. Barang-

barang yang di bagikan ini di sebut rihi yubuhu dan rihi dangangu artinya barang-

barang yang sisa dari urusan.  Dalam acara ini, dipotong babi atau sapi untuk 

makan bersama. Keluarga menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan 

dan gotong royong dalam urusan penguburan dan di dalam menerima keluarga 

yang datang menghadiri upacara penguburan.  
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5.2 Sejarah Adat Kematian  

 Pada umumnya adat kematian tidak hanya dilaksanakan oleh masyarakat 

yang menganut Marapu saja tetapi adat kematian sudah menjadi budaya bagi 

masyarakat Sumba Timur. Bahkan dalam pelaksanaan adat kematian bahwa ada 

yang masih mendua dalam menguburkan orang mati yaitu dengan cara upacara 

marapu dan agama Kristen. Tetapi ada juga masyarakat yang konsisten 

melaksanakan adat kematian karena budaya. Dalam kepercayaan Marapu, 

kematian dipahami sebagai suatu peralihan dari kehidupan yang fana di dunia ini 

ke suatu dunia kehidupan yang lebih baik, makmur dan damai sejahtera yang 

disebut negeri leluhur paraingu marapu (Wellem, 2004:79). Orang Sumba 

percaya adanya kehidupan sesudah mati. Oleh sebab itu ritual-ritual yang 

berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting karena 

merupakan momen pelepasan menuju Parai Marapu sehingga perlu dilakukan 

dengan tata cara yang benar. Pelaksanaan upacara ini sangat menentukan 

perjalanan arwah si mati untuk tiba di dunia persekutuan nenek moyang yaitu 

paraingu marapu. Oleh karena itu, upacara ini baru dapat dilaksanakan apabila 

persiapan telah lengkap. Apabila persiapan penguburan belum siap, maka jenasah 

belum dikuburkan atau perlu penguburan sementara. Upacara penguburan resmi 

akan diadakan apabila pihak keluarga telah memiliki biaya penguburan (Wellem, 

2004: 82).  

 Tradisi upacara adat kematian bagi orang Sumba sudah menjadi sebuah 

kebiasaan yang dilakukan sampai saat ini karena merupakan warisan budaya. Hal 

ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Stepanus, Yusak dan Yonathan yang 

memiliki pemahaman yang sama tentang adat kematian bahwa adat kematian 

merupakan budaya yang dilakukan secara turun-temurun: 

 “Adat kematian ini sudah ada dari dulu jadi kalau sejarah ya dia 

berjalan terus dari waktu ke waktu dan dilakukan karena ini 

merupakan budaya. Kalau budaya adat kematian ini masih sangat 

berkaitan dengan marapu dulunya jadi tata cara yang di pakai itu 

masih marapu meskipun di Ramuk ini semua sudah Kristen tapi 

prilaku orang saja masih budaya marapu. sebelum kita lahir adat ini 

sudah ada, dan kita sudah di ajarkan dari kecil pelaksanaan adat ini. 

Dulu waktu kecil sudah mengikuti alur pelaksanaan adat ini, karena 
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orang tua dulu mereka langsung mengajarkan tradisi ini pada kita, jadi 

sampai sekarangpun masih diajarkan pada generasi-generasi muda” 

Pada era sekarang ini masuknya agama dan budaya buru mengalami 

perubahan dalam melaksanakan upacara adat kematian. Orang yang menganut 

Marapu melihat upacara adat kematian sebagai suatu hal yang harus dilakukan 

karena merupakan wujud ketaatan mereka terhadap leluhur sehingga orang yang 

meninggal harus di upacarakan dengan ritual Marapu. Tetapi dalam konteks 

masyarakat Sumba Timur sekarang ini melihat upacara adat kematian sebagai 

budaya. Ada juga yang mendua walaupun sebagian besar masyarakat sudah 

menganut agama Kristen tapi dalam hal upacara adat kematian masih 

melaksanakan tata cara upacara yang dilakukan oleh orang Marapu. Selain itu 

kuatnya hubungan kekarabatan dan gotong royong sehingga dalam menguburkan 

orang yang meninggal semua keluarga terkait harus di undang, jika tidak akan 

berdampak negatif bagi hubungan kekarabatan. 

Kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan upacara adat kematian ini 

merupakan hasil dari produk habitus. Habitus masyarakat ini adalah pengetahuan 

mereka tentang upacara adat kematian sehingga dari pengetahuan tersebut 

diwariskan ke setiap generasi-generasi. Adanya sikap saling menghargai pada 

orang Sumba sehingga memperlakukan orang mati itu diperlakukan dengan baik 

dengan penuh pengorbanan. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat 

tentang Marapu dan juga sistem kekarabatan orang sumba yang tampak dalam 

adat kematian yaitu hubungan interaksi, gotong royong, dan juga hubungan 

perkawinan yang mengikat mereka. Tanpa disadari bahwa tradisi upacara 

kematian merupakan pembawaan yang melekat dalam diri masyarkat Sumba 

Timur secara turun-temurun. Bersumber pada pemikiran Bourdieu tentang 

habitus, bahwa habitus dapat diapahami sebagai hasil cipataan (produksi) sejarah 

dan menghasilkan praktik individu-individu kolektif selama periode historis yang 

panjang dan menjadi suatu yang dapat memandu individu dalam memproduksi 

praktek di berbagai konteks yang tidak sepenuhnya disadari (Bourdieu, 1977; 82). 

Habitus merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus 

selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang 
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kelihatan alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu (Bourdieu, 

1994: dalam Haryatmoko; 2003). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa 

sejarah adat kematian memang sudah dilakukan secara turun-temurun karena 

bersumber dari kepercayaan asli orang Sumba tentang Marapu. Adat kematian 

sebagai produk sejarah tanpa disadari membentuk tindakan aktor. Hal ini 

dikemukakan oleh Bapak Umbu Reku: 

 “Kalau sejarah adat kematian yang kita lakukan ya, masa orang tua 

kami yang lalu yaitu nenek kami dulu belum mengenal agama yang 

harus diimani ini yang masih kepercayaan Marapu jadi adat kematian 

bagi mereka hal yang paling hakiki yang harus di jalankan. Sehingga 

itu tadi karena berkaitan dengan menghargai keluarga, orang tuanya 

yang meninggal sehingga betul-betul diperlakukan dengan baik yang 

sesuai dengan budaya mereka yang lalu. Sekarang ini pun kita masih 

melakukan itu karena sudah menjadi kebiasaan”
17

 

 

 Pada kutipan Bapak Umbu Reku tergambar bahwa adat kematian bagi 

orang Sumba adalah hal yang paling hakiki yang harus di jalankan karena 

merupakan warisan budaya orang Sumba yang melekat dalam diri tanpa 

sepenuhnya disadari. Pengetahuan tentang sejarah adat kematian merupakan 

produk dari sejarah yang tanpa disadari membentuk habitus karena merupakaan 

pembawaan secara batin. Memaknai adat kematian sebagai simbol penghargaan 

juga mendorong untuk melakukan tindakan praksis aktor yaitu upacara adat 

kematian. Menurut Boudieu jika seseorang mengetahui sejarah maka ia juga tahu 

makna filosofis yang mendasari pengetahuan praksisnya, hal ini dibuktikan 

kembali dengan pernyataan tokoh adat Bapak Yusak: 

 “Kalau adat kematian ini sudah ada dari jaman dulu dan tradisinya 

itu dilakukan terus sampai sekarang karena ini merupakan warisan 

budaya yang harus dilakukan oleh siapa saja karena ini sudah wajib 

dilakukan oleh orang sumba. Dari jaman sebelum saya lahir ini 

upacara adat kematian sudah ada, jadi waktu saya lahir dari tahun 60-

an itu budaya ini sudah ada. Adat kematian ini kan sebenarnya dulu 

ketika belum ada ini agama kristen kan masih marapu jadi itu kita 

lakukan sebagai bentuk penghargaan kita kepada keluarga yang 

meninggal, kita menghargai orang mati dengan betul-betul, 

memperlakukan dia dengan penuh pengorbanan”
18
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 Wawancara Bapak Umbu Reku Pada Tanggal 27 Januari 2016 
18

 Wawancara Bapak Yusak pada tanggal 28 januari 2016 
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Upacara adat kematian merupakan kebiasaan yang sudah melekat dalam 

pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang sejarah adat kematian 

tidak terlepas dari pembentukan nilai/makna yang mendorong masyarakat 

melakukan tindakan. Adat kematian ini sebagai bentuk disposisi abadi tanpa 

disadari dilakukan oleh masyarakat dari generasi kegenarasi. Seperti yang 

disampaikan oleh bapak Umbu Reku dan bapak Yusak diatas bahwa praktek 

upacara adat kematian sudah dilakukan sejak masih anak-anak. Inilah yang oleh 

bourdieu yang disebut sebagai bentuk disposisi. Proses pembelajaran tentang adat 

kematian kemudian membentuk habitus, habitus merupakan produk dari sejarah 

yang membentuk perilaku-perilaku yang berjalan dalam waktu yang panjang. 

Pernyataan Bapak Umbu Reku dan Yusak diatas bahwa secara tidak sadar proses 

belajar (habitus) tentang adat kematian sudah terbentuk sejak kecil hal inilah yang 

disebut bourdieu bahwa habitus merupakan aspek pembawaan yang tanpa di 

sadari berlangsung lama. 

Sejarah sangat penting dalam membentuk pengetahuan dan habitus 

masyarakat. Sejarah adat kematian sangat penting bukan hanya sebagai habitus 

atau pelengkap saja namun terkait dengan ruang, waktu dan kondisi material yang 

mengelilinginya. Sejarah adat kematian menjadi akumulasi pembelajaran dan 

sosialisasi yang akan membentuk habitus. Pernyataan yang dipaparkan bapak 

Umbu Reku, Bapak Yusak diatas merupakan bentuk disposisi yang tahan lama 

karena melekat dalam diri hal dipengaruhi oleh pengetahuan tentang sejarah adat 

kematian.  

Pelaksanaan upacara adat kematian yang dilakukan merupakan tindakan 

praktek yang bersumber pada habitus yang berimplikasi dengan modal yang 

dimiliki aktor dalam arena. Arena dalam hal ini arena budaya upacara adat 

kematian yang juga berimpilikasi pada arena-arena lain. Modal budaya dan modal 

sosial terakumalasi dalam membentuk habitus untuk melakukan tindakan praktek. 

Modal budaya yang dimiliki oleh setiap aktor adalah pengetahuan tentang sejarah 

adat kematian kemudian diakumalasikan dengan modal sosial. Hal ini tergambar 

dari tindakan yang dilakukan aktor terhadap orang meninggal yaitu adanya 
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persepsi habitus yang membentuk kerangka pikir aktor untuk berpikir, bertindak 

dan memaknai adat kematian sebagai bentuk penghargaan kepada orang mati 

(simbolik). Bourdieu mendefinisikan modal sosial adalah jumlah sumber daya, 

aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena 

memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan 

pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalkan. Latar belakang, pola didik dan 

lingkungan merupakan sejarah pembentuk habitus. Penulis berpendapat bahwa 

habitus mempengaruhi praktek sosial seseorang, habitus diyakini sebagai bagian 

dari produk sejarah yang membentuk perilaku aktor sekaligus cara pandang 

seseorang dalam memahami suatu fenomena di masyarakat sesuai ranah yang 

dihadapinya. 

5.3 Makna dan Tujuan Adat Kematian: Ketika Modal Budaya 

Berubah Menjadi Modal Ekonomi 

 Bersumber dari pembahasan tentang sejarah adat kematian, bahwa habitus 

(sejarah) yang dimiliki oleh aktor dapat mempengaruhi mereka dalam memaknai 

adat kematian. Habitus dan modal berakumulasi untuk membentuk makan/nilai 

yang mengacu pada sebuah praktek dalam artian bahwa sejarah membentuk 

makna nilai dan norma yang kemudian berimpilkasi dengan modal dalam satu 

arena yaitu melalui upacara adat kematian. Upacara kematian atau penguburan 

bagi masyarakat Sumba Timur memiliki dua maksud yaitu untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan arwah leluhur dan juga bertujuan untuk 

memperbaiki hubungan yang telah rusak karena terdapat anggota  keluarga 

/kabihu yang melanggar adat istiadat (Djawa, 2014). Selain itu juga tujuan adat 

kematian adalah untuk mempererat hubungan sosial kekarabatan masyarakat.  

 Menurut Bourdieu (1980; dalam Haryatmoko, 2003) habitus merupakan 

sistem-sistem disposisi yang tahan waktu dan dapat diwariskan, struktur-struktur 

yang dibentuk, yang kemudian akan berfungsi juga sebagai struktur-struktur yang 

membentuk adalah merupakan hasil dari suatu habitus. Mengarah pada pemikiran 

Bourdieu tentang reproduksi makna habitus adat kematian, hasil wawancara 

dengan bapak Paulus, Marius, Yusak, Yonathan dan Stepanus  bahwa masing-
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masing menunjukkan pernyataan yang mirip atau sama dalam memaknai adat 

kematian, yakni : 

 “Makna adat kematian ini sebagai salah satu konstruksi sosial, 

untuk mempererat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. 

Kekarabatan itu maknanya bagi kita sebagai orang Sumba. Kemudian 

gotong royong dari segi sosial budaya itu sangat nampak kita orang 

Sumba. Kita saling membagi beban, saling membagi duka itu 

terbangun sekali kita orang Sumba itu makna adat kematian sehingga 

orang tanpa di undang pun datang sendiri, karena itu jadi relasi 

kekeluargaan. Sebenarnya tidak perlu juga kalau kita mau kubur itu 

kita undang tanpa diundang sebenarnya orang datang sendiri itu 

karena relasi kekeluargaan kita kuat”
19

 

 

 Adat kematian merupakan hasil dari produk habitus dan modal. Modal 

pengatahuan tentang sejarah kematian sehingga dari sejarah membangun karangka 

pikir untuk memaknai adat kematian itu menjadi tindakan praktek kemudian 

menjadi sebuah kebiasaan. Makna adat kematian yang di kontruksi yakni Pertama, 

adanya bentuk penghormatan/penghargaan terhadap orang yang meninggal 

sehingga diperlakukan dengan baik. Kedua, adat kematian bertujuan untuk 

mempererat hubungan sosial kekerabatan masyarakat. Ketiga, adat kematian 

bertujuan untuk memperkuat sisitem gotong royong misalnya kerja sama, saling 

berbagi beban baik suka maupun duka. Kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat ini merupakan hasil dari pemaknaan adat kematian menjadi sebuah 

kebiasaan. Pengetahuan tentang sejarah adat kematian juga berimpilaksi pada 

arena dan modal. Modal social yaitu bentuk interaksi sosial dan jejaring yang 

terakumalasi dalam arena budaya adat kematian.  

 Namun seiring berjalannya waktu tanpa disadari bahwa makna adat 

kematian yang di bentuk atas dasar nilai budaya kini bergeser menjadi modal 

ekonomi. Pelaksanaan adat kematian yang dulu dengan sekarang terjadi 

pergeseran dalam menguburan orang mati, munculnya pakameting mempengaruhi 

tingkat ekonomi masyarakat. Adanya tingkatan kelas maramba/ata (raja/ata) dan 

ada yang kaya/miskin sehingga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yaitu 

ada yang mendominasi dan ada yang didominasi. Gengsi sosial juga berdampak 

                                                 
19

 Wawancara Bapak Paulus  dan Marius Pada Tanggal 21 dan 22 Januari 2016 



52 

 

pada pola pikir masyarakat dalam melaksanakan upacara adat kematian terutama 

pada masyarakat yang kelasnya menengah kebawah. Pergeseran adat kematian ini 

diperkuat dengan hasil wawancara bapak Umbu Reku:  

 “Sekarang ini adat kematian sudah berubah ya, Sebagai contoh 

kadang kalau kita ada orang mati kita bisa bisnis secara ekonomi. 

Misalnya dari pihak sebelah (pihak yera atau anakawini) dia 

melakukan kesalahan adat. Kesalahan itu yang merupakan denda bagi 

dia. Kematian juga ini dijadikan bisnis ekonomi bahwa orang ini 

berlomba-lomba melakukan pesta adat yang sifatnya mewah 

walaupun tidak memiliki apa-apa tapi itu jalan. Misalnya upacara 

penguburan semakin banyak orang yang diundang maka semakin 

banyak juga pendapatan yang diperloh. Seperti orang yang 

ekonominya mampu atau orang kaya pasti meraka akan melakukan 

ini. Selain itu juga ya dalam pemotongan ternak semakin banyak dia 

memotong hewan maka dia semakin terpandang dilihat orang 

kemudian juga orang akan menganggap dia itu adalah orang kaya”
20

 

 

 Hal ini ditambahkan kembali oleh bapak Paulus dan Marius yang juga 

memiliki pandangan yang sama tentang pergeran makna adat kematian, seperti 

berikut: 

 “Kami di forum lebih lihat persoalan kematian ini dari pemahaman 

iman kristiani bahwa dalam pelaksanaan adat kematian adanya 

dualisme upacara adat dan ini sebanarnya tidak boleh. Tapi di lihat 

dari segi budaya sudah terjadi pergeseran nilai, adat kematian kalau 

leluhur orang Sumba itu di hahar malai kataka lindi watu (tempat 

permulaan leluhur nenek moyang orang Sumba) dalam menguburkan 

orang mati itu  paling tiga hari kubur kalau bangsawan paling tujuh 

hari kubur. Tidak ada istilah pakameting atau segala macam tetapi 

cara pelaksanaan adat itu jalan liturgi Marapu jalan, hamayangnya 

jalan jadi tidak ada padangang, pakameting. Pakameting itu baru ada 

di era 30-an terjadi setelah ada pergeseran nilai itu ketika dulu terjadi 

perang antara raja-raja karena ada tawanan-tawanan perang sehingga 

muncullah yang namanya punya orang dalam rumah (ata/budak). Nah 

mulai tahun 70-an itu orang Sumba ini bergesar nilainya jadi kalau 

dia maramba dia bisa tumbung (pukul gong), padangang (seperti 

perbudakan/ata), pakameting (tata cara menjamu tamu berdasarkan 

aspek pembawaan dan cara membalasnya). Pakameting sekarang 

sering dimaknai lain yaitu orang melakukan upacara adat kematian ini 

seolah-olah menunjukkan bahwa orang itu hebat atau mampu. Pada 

hal jaman ada dulu hanya pengaruh jarak jauh saja itu istilahnya bekal 

di jalan untuk keluarga yang jauh supaya jangan lapar di jalan 
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makanya kasih sudah bekal seperti itu to atau dengan kata lain 

“mbalang la anda” atau “kameti”. Tetapi sekarang ini pakameting 

banyak orang memaknai lain hal itu tampak dalam adat kematian 

yaitu dalam aspek mengundang dan cara membalas pemberian yera 

anakawani. Pelaksanaan adat kematian sekarang ini berubah itu 

disebabkan karena gengsi sosial kita tinggi. Karena konstruksi makna 

itu lebih pada ekonomi dan prestice sosial atau orang sumba bilang 

kabamata sudah. Misalnya pada saat kematian kita orang Sumba ini 

walaupun tidak memiliki apa-apa dalam rumah tetapi adat tetap jalan 

jadi mulai hutang kiri kanan hanya untuk lakukan upacara adat yang 

bermewah-mewah. Nah ini yang berdampak pada ekonomi dan juga 

pendidikan. Jadi itulah mengapa kami bentuk ini forum untuk 

mengajak masyarakat supaya melakukan upacara adat yang lebih 

sederhana. Kami di forum ini juga berpedoman pada pelaksanaan adat 

kematian yang dilakukan oleh leluhur kita yang pertama na yaitu 

kami ingin mengembalikan apa yang sudah dilakukan oleh leluhur 

dulu”
21

 

 

 Pergeseran pelaksanaan adat kematian di Sumba Timur antara lain; 

lamanya menyimpanan mayat, cara mengundang, cara membalas pembawaan 

yera anakawini dan bentuk pakameting ini berpangaruh pada ekonomi 

masyarakat. Tradisi menyimpan mayat dalam waktu yang relatif lama bagi orang 

Sumba menjadi suatu kebiasaan. Hal ini disebabkan karena sistem kekarabatan 

kuat mengingat banyak keluarga/atau kerabat yang diundang dan juga 

membutuhkan biaya yang besar. Ada istilah kebiasaan orang Sumba jika tidak 

diundang maka tidak datang penguburan walaupun masih keluarga tetapi karena 

tidak diundang saat penguburan maka orang itu tidak akan datang penguburan, 

sebaliknya jika tidak diundang dia menganggap bahwa keluarganya yang 

meninggal sengaja dibunuh. Selain itu pakameting mengalami pergeseran, yakni 

pada jaman dulu di maknai sebagai barang yang di bawa keluarga yang jauh 

sebagai bekal di jalan yang berupa makanan/barang karena pada saat itu belum 

ada transportasi yang mendukung untuk perjalanan keluarga yang jauh. Tetapi 

sekarang ini pakameting mengalami perubahan makna karena tereduksi dalam 

kepentingan ekonomi dan simbolik. Pakameting berubah makna sebagai modal 

ekonomi dan modal simbolik. Misalnya semakin banyak dia memotong hewan 

korban (kameti) maka semakin tinggi penghargaan/kedudukan dipandang orang. 
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Begitupun dengan cara mengundang, bahwa semakin banyak dia mengundang 

keluarga maka pendapatan yang di peroleh semakin banyak. 

 Dalam pandangan Pierre Bourdieu, pengetahuan tentang sejarah dapat 

mendorong aktor untuk menilai, mengevaluasi, mempersepsi dunia social dan 

mereproduksi pengalaman menjadi sautu tindakan. Dengan memiliki habitus dan 

modal budaya, para aktor dapat bersaing dan bertahan di arena adat kematian. 

Misalnya orang yang ekonominya menengah kebawah akan bersaing untuk 

memperoleh pengakuan dan kedudukan atau prestice dengan mempertaruhkan 

modal budaya dan modal sosial. Walaupun secara ekonomi tidak mampu tapi 

mereka akan melakukan itu dengan cara hutang. 

 Modal simbolik menjadi tujuan aktor dalam arena upacara adat kematian 

misalnya ada pihak yang mendominasi dan yang didominasi, pihak penguasa dan 

yang dikuasai, ada si kaya dan si miskin, pada masyarakat Sumba ada pihak 

maramba dan ada pihak ata. Berdasarkan kondisi tersebut bahwa pihak yang 

mendominasi akan memperoleh modal yang banyak sedangkan pihak yang 

didominasi akan peroleh sedikit modal. Menarik bahwa pihak yang didominasi 

akan beruasaha keluar dari pihak yang mendominasi dengan berusaha 

memperoleh pengakuan dan kedudukan melalui upacara adat kematian. Salah 

satu cara yang dilakukan yaitu melakukan upacara adat yang sifatnya mewah, 

walaupun secara ekonomi tidak mampu tetapi akan berusaha sebisa mungkin 

dengan cara hutang untuk memperoleh pengakuan dan kedudukan. Ketaatan 

terhadap budaya juga mempengaruhi masyarakat untuk tetap bertahan walaupun 

sebenarnya mereka didominasi. 

 Dalam kaitannya dengan Bourdieu tentang doxa yaitu terjadi pertarungan 

simbolik pada masyarakat terutama masyarakat yang ekonomi menengah 

kebawah. Reproduksi wacana heterodoxa melawan doxa yaitu kelas menengah 

kebawah akan berhutang untuk mendapatkan pengakuan dan berupaya keluar dari 

dominasi kelas atas/bangsawan (doxa). Strategi yang diterapkan para pelaku 

sangat tergantung pada besarnya modal yang dimiliki dan juga struktur modal 

dalam posisinya di lingkungan. Kelas dominan cenderung memilih strategi 

bertahan sedangkan kelas yang didominasi berusaha mengubah aturan main 
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dengan berusaha keluar dari kelas dominan. Strategi yang digunakan ada dua 

yaitu strategi inventasi ekonomi dan strategi inventasi simbolik. Strategi inventasi 

ekonomi yaitu upaya untuk mempertahankan atau menambah modal baik 

ekonomi maupun sosial. Sedangkan strategi inventasi simbolik upaya 

mempertahankan atau meningkatkan pengakuan sosial, tujuannya untuk 

mereproduksi persepsi dan penilaian dominasi kelas (Bourdieu dalam 

Haryatmoko, 2003: 15). Namun strategi yang dilakukan oleh kelas menengah 

kebawah ini berdampak positif dan juga negatif,  disatu sisi ingin keluar dari 

dominasi dan disatu sisi mengalami persoalan ekonomi hal inilah yang menjadi 

dilema (bertahan atau keluar). 

 Menurut penulis bahwa kebiasaan masyarakat ini di dasari oleh gengsi 

social yang berimplikasi pada modal (modal social, modal budaya, modal 

ekonomi dan modal simbolik). Analisis sosial Bourdieu bertujuan untuk 

membongkar struktur dominasi ekonomi yang selalu menutupi ketidakadilan di 

dalam masyarakat. Kehadiran Forum Peduli Adat Pangadangu Mahamu yang 

merupakan hasil produk habitus dan juga modal bertujuan untuk membongkar 

struktur dominasi yaitu merubah sistem dan struktur adat kematian. Hal inilah 

yang menjadi titik tolak aktor (forum) karena bertujuan membongkar 

ketidakadilan pada masyarakat Sumba Timur. Di satu sisi ingin mengembailkan 

upacara adat kematian yang dilakukan oleh leluhur namun di satu sisi juga ingin 

membongkar dominasi. 

 

 


