BAB V
BENTUK-BENTUK RITUAL DALAM UPACARA
WULLA PODDU

Uraian dalam Bab V ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
Pertama, Ritual Wulla Katoto (Bulan Masa Bunga Mekar). Kedua, Ritual Wulla
Poddu (Bulan Suci/pahit). Wulla Poddu terdiri dari dua bulan langit, yaitu Wulla
Katoto dan Wulla Poddu. Karena sebelum melaksanakan upacara Wulla Poddu,
terlebih dahulu dilaksanakan upacara Wulla Katoto. Namun, yang menjadi tujuan
pembahasan dalam Bab V ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk ritual Wulla
Poddu.

5.1

Ritual Wulla Katoto (Bulan Masa Bunga Mekar)14
Bunga yang mekar ini adalah bunga dengan dua jenis pohon yang bernama

Wolla Kari Kaka (Bunga Dadap Hutan) dan jenis pohon bernama Wolla Rango
(Bunga Kapok Hutan). Bunga Kapok Hutan berwarna putih menyimbolkan pula
dengan tanda yang pertama keluar apabila seorang Ibu hendak melahirkan, yaitu
ketuban, sedangkan Bunga Dadap Hutan berwarna merah menyimbolkan darah
yang keluar setelah bayi dilahirkan. Singkatnya, Wulla Katoto adalah bulan
kegenapan dimana seorang Ibu yang sudah genap hamil sembilan bulan dan pada
bulan kesepuluh adalah bulan untuk melahirkan.
Berdasarkan penjelasan di atas, leluhur hanya metetapkan sebuah kabisu
yang bertugas mengetahui masa bunga mekar itu, bukan semua kabisu. Kabisu
yang bertugas untuk mengetahui masa bunga mekar itu adalah kabisu We’e Lowo
Koga Kadi yang diberi tugas sebagai Ana Katutu Ndou–Ana Kapada Wulla (Yang
Mengukur Tahun dan Yang Mengintip Bulan) dan dalam kabisu ini ditetapkan
hanya seorang rato (tetua adat) yang jabatannya harus Rato Rumata (Imam). Jadi,
hanya Rato Rumata (Imam) dari kampung Nggiala Koko saja yang menjalankan
tugas untuk mengetahui masa bunga mekar tersebut.

14

Hasil wawancara dengan Yususf L. W. Rato (Tokoh Adat dan Juru Pelihara situs Tambera) pada
tanggal 27 November 2015
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Ada dua tugas pokok yang perlu dijalankan oleh Rato Rumata (Imam)
Nggiala Koko yang diembankan oleh Rato Rumata (Imam) Tambera dalam
rangka menetapkan Wulla Katoto, yaitu: Pertama, Rato Rumata Nggiala Koko
melaporkan hasil pengamatannya terhadap ketentuan Wulla Katoto kepada Rato
Rumata Tambera sebagai Ina–Ama. Kedua, setelah ada kesepakatan dengan Rato
Rumata (Imam) Tambera, maka rato Rumata Nggiala Koko melaksanakan
upacara Wulla Katoto sampai timbulnya Wulla Poddu atau setelah kulla (tamu)
dari kampung Bodo Maroto datang di kampung Nggiala Koko dalam hal
perkunjungan Duki Tappe- Toma Luna15 di kampung Nggiala Koko.
Adapun acara-acara yang dilaksanakan selama Wulla Katoto dikampung
Nggiala Koko adalah:
1) Berburu babi hutan pada siang hari. Hal ini bertujuan untuk memperingati
hari perjanjian leluhur untuk tidak lagi terlibat dalam perang antar suku.
Seperti yang diketahui bahwa bentuk setiap kampung di Sumba pada
umumnya dikelilingi dengan pagar batu dan tanaman berduri. Hal ini
dimaksudkan untuk melindungi diri dari serangan musuh yang sering terjadi,
karena pada masa silam perang antar kampung maupun antarsuku sering
terjadi untuk memperoleh wilayah-wilayah kekuasaan sebagai tempat untuk
berdiam. Disetiap kampung di dirikan sebuah potongan kayu untuk
menggantung kepala-kepala musuh yang sudah didapatkan selama
berperang. Seiring berjalannya waktu, para leluhur melakukan perjanjian
untuk tidak terlibat dan perang antar suku maupun antar kampung. Maka
dilaksanakan acara berburu babi hutan sebagai simbolis untuk mengganti
perang antar suku dan kemudian potongan kayu yang digunakan untuk
menggantung kepala-kepala musuh diganti untuk menggantung kepalakepala babi hasil buruan.
2) Acara tarian anak-anak pada malam hari di halaman suci (Natara Poddu)
kampung Nggiala Koko dengan melagukan lagu anak-anak, yaitu Yo Katoto
Wolla Kari-Yo Karamba

Wolla Rango.

Lagu ini

secara umum

mengambarkan tentang kelahiran seorang bayi yang disimbolkan dengan
Bunga Kapok Hutan (Wolla Rango) dan Bunga Dadap Hutan (Wolla Kari

15

Pengertian Duki Tappe-Toma Luna akan dijelaskan di halaman 80.
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Kaka). Acara ini bertujuan untuk melatih tarian dan lagu-lagu bagi anakanak maupun orang dewasa agar pada acara-acara selanjutnya tidak terjadi
kesalahan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Wulla Katoto adalah bulan kesepuluh atau
bulan genap untuk melahirkan. Dalam bulan kesepuluh ini, pada dasarnya tidak
ada seorang Ibu yang benar-benar melahirkan atau sebelumnya sedang
mengandung selama sembilan bulan sehingga pada bulan kesepuluh adalah bulan
yang genap untuk melahirkan. Namun, dilaksanakan upacara Wulla Katoto
merupakan upacara untuk mengisahkan atau memperingati kembali hari kelahiran
manusia pertama yang lahir dari rahim seorang Ibu (Lamura Winne) yaitu
Kamuri. Oleh karena itu, ritual Wulla Katoto merupakan ritual untuk mengisahkan
atau memperingati kembali hari kelahiran leluhur pertama dari penganut Marapu
yang menjalankan ritual Wulla Poddu.

5.2 Ritual Wulla Poddu (Bulan Suci/pahit)
Wulla Poddu adalah kelanjutan dari Wulla Katoto. Kalau Wulla Katoto
adalah bulan kelahiran seorang bayi, maka Wulla Poddu adalah bulan untuk
melaksanakan upacara-upacara syukuran. Seperti yang dikatakan oleh Yusuf L.
W. Rato:
“Pertama, acara menurunkan beban bayi yaitu dengan maksud
menghapuskan dosa-dosa Ibu dan Ayah yang ditanggungnya
selama dalam kandungan dengan menyembelih seekor ayam tidak
bercacat sebagai hewan kurban. Kedua, acara memberi nama yang
diambil dari nama-nama para leluhur yang menanti dalam Bola
Tubba 16 dengan menggunakan santan kelapa yang dioleskan ke
mulut bayi, apabila nama yang disebut dalam olesan santan
disetujui bayi maka bayi akan menghisap santan itu berarti leluhur
yang namanya diterima bayi menjadi hidup kembali serta acara
lainnya yang perlu dilaksanakan sehingga memberi kesibukan
kepada Ayah untuk tidak berkesempatan mendekati Ibu, jadi
sebulan lamanya terlarang berdampingan (merasa pahit atau
suci)”.17
Berdasarkan hasil wawancara di atas, acara-acara yang disebutkan adalah
acara-acara yang terjadi pada saat seorang bayi dilahirkan, diberikan nama dengan

16
17

Bola Tubba merupakan sebuah bola kecil yang dibuat dari anyaman daun pandan dan rotan.
Hasil wawancara pada tanggal 27 November 2015
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menyembelih ayam sebagai hewan kurban. Pada umumnya, jika ada seorang bayi
dilahirkan maka acara-acara yang disebutkan di atas juga tetap dilaksanakan.
Kejadian-kejadian inilah yang dikisahkan kembali oleh leluhur-leluhur dari
generasi ke generasi yang kemudian dijadikan sebagai ritual Wulla Poddu yang
dilaksanakan selama sebulan penuh karena pada saat ritual Wulla Poddu tidak ada
seorang bayi yang betul-betul lahir dan diberikan namanya, namun hanya
mengisahkan kembali ritual penghapusan dosa dan pemberian nama pada saat
Kamuri dilahirkan. Hal ini juga diperkuat oleh Rato Nono Buni Kose bahwa:
“Wulla Poddu merupakan upacara untuk memperingati hari
kelahiran manusia, hari perkawinan, tarik batu kubur dan
berkebun. Manusia yang dimaksud adalah manusia pertama yang
lahir di Bumi”.18
Pengertian Wulla Poddu memiliki makna yang sangat mendalam bagi
masyarakat suku We’e Bangga. Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf L. W. Rato
bahwa:
“Wulla Poddu berasal dari dua kata, yaitu wulla yang berarti
“bulan” dan poddu yang berarti “pahit”. Disebut pahit karena ada
sejumlah larangan yang tidak boleh dilanggar (pamali). Jadi, Wulla
Poddu berarti bulan pamali atau bulan suci, dimana seluruh
penganut Marapu di wilayah We’e Bangga umumnya bagi
masyarakat Loli harus menjalankan serangkaian upacara atau ritual
serta mematuhi sejumlah larangan, antara lain tidak boleh
membangun rumah, tidak boleh meratapi orang mati, tidak boleh
melaksanakan pesat adat dan acara meriah lainnya. Jika ada yang
melanggar maka akan dikenakan sanksi-sanksi adat sesuai
pelanggaran yang dilanggar”.19
Penuturan di atas juga diperkuat oleh rato Yewa Lede Kodi bahwa:
“Wulla Poddu adalah bulan suci atau bulan pamali. Wulla Poddu
ini mulai dilaksanakan dihalaman suci sejak sampai di kampung
Tambera setelah semua kabisu disatukan kembali oleh Dapa Bodda
yaitu Rato Rumata (Imam) ketiga di kampung Tambera. Wulla
Poddu sebelumnya masih dilaksanakan didalam rumah yang
bersifat dialog artinya bahwa ada beberapa ritual yang tidak
dilaksanakan seperti Wara, Wiesa Natara, Wieri Binna, sejak
sampai dikampung Tambera dengan lengkapnya kabisu yang diatur

18
19

Hasil wawancara pada tanggal 14 November 2015
Hasil wawancara pada tanggal 27 November 2015
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oleh Rato Dapa Bodda maka acara Wulla Poddu dilaksanakan
dihalaman suci (natara poddu)”.20
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Wulla
Poddu terdiri dari dua kata, yaitu wulla yang berarti “bulan” dan poddu yang
secara harafiahnya berarti “pahit”. Namun dalam arti yang dihayati, poddu berarti
“suci”. Dengan demikian, Wulla Poddu adalah bulan pahit atau suci karena
selama dijalankan ritual Wulla Poddu semua kegiatan-kegiatan meriah dilarang
untuk dijalankan dan semua yang berkewajiban menjalankan ritual Wulla Poddu
harus dalam keadaan bersih dan suci karena harus mentaati segala larangan yang
diumumkan saat acara padeddalana (pengumuman) pada upacara Wulla Poddu.
Fenomena religius dibagi menjadi dua kategori: kepercayaan dan ritus.
Kepercayaan merupakan pendapat-pendapat (states of opinion) dan terdiri dari
representasi-representasi, sedangkan rituas merupakan bentuk-bentuk tindakan
(action) yang khusus. Di antara dua kategori fenomena ini terdapat jurang yang
memisahkan cara berpikir (thinking) dan cara berperilaku (doing). Ritus dapat
dibedakan dari tindakan-tindakan (practice) manusia lainnya misalkan tindakan
moral (moral practice) berdasarkan kekhasan hakikat apa yang menjadi objeknya.
Seperti sebuah ritus, sebuah aturan moral menentukan cara kita bertingkahlaku,
tapi cara-cara bertingkahlaku ini mengekspresikan jenis objek yang berbeda dari
objek ritus. Objek rituslah yang harus ditentukan karakteristiknya terlebih dahulu,
agar karakter ritus itu bisa ditentukan dan kekhasan objek ritus terungkap dalam
kepercayaan. Oleh sebab itu, hanya setelah mendefinisikan kepercayaan baru bisa
mendefinisikan ritus (Durkheim. 1992: 66).
Ritual Wulla Poddu adalah salah satu upacara yang dilakukan secara
berulang-ulang setiap tahunnya pada pertengahan bulan Oktober sampai bulan
November yang pelaksanaannya tidak berdasarkan kalender masehi, namun
penentuannya berdasarkan gejala-gejala alam. Dalam ritual ini juga terdiri dari
beberapa bentuk ritual dan masing-masing ritual mempunyai arti serta maknanya
masing-masing. Tujuan utama dari pemujaan yang dilakukan oleh penganut
Marapu bukan semata-mata kepada leluhur (Marapu) itu sendiri, tetapi kepada
Sang Maha Pencipta yang menjadi tujuan pemujaan dilakukan. Namun, jika
20

Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2015
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mereka hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, mereka harus memakai
perantara,

yaitu

Marapu

arwah

nenek

moyang.

Sang

Pencipta

akan

menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu, kemudian Marapu
memberitahukannya kepada manusia melalui jeroan ayam atau babi yang menjadi
kurban dalam ritual. Arwah para leluhur dapat memberikan malapetaka jika tidak
dipedulikan. Ritual Wulla Poddu merupakan salah satu bentuk pemujaan sebagai
representasi dari tindakan-tindakan yang dilakukan komunitas moral yaitu 12
(duabelas) kabisu atas dasar kesadaran kolektif karena ritual ini dilakukan secara
bersama-sama, bersatu padu untuk mempererat dan memperkuat hubungan
diantara mereka dengan mengekspresikan perasaan mereka secara kolektif
terhadap Marapu untuk mempererat hubungan penganut dengan Marapu. Inilah
yang oleh Durkheim (1992: 101) menyebutnya dengan ritus yaitu aturan tingkah
laku yang mengatur bagaimana seorang manusia mesti bersikap terhadap hal-hal
yang sakral tersebut. Ritual menurut Durkheim adalah suatu sistem ritus, pesta,
dan ragam upacara, yang mempunyai karakteristik yang selalu diulang-ulang
secara periodik untuk mempererat dan memperkuat ikatan antara mereka dengan
hal-hal yang sakral tempat mereka bergantung padanya.
Masyarakat secara umum setiap harinya melakukan aktivitas seperti biasa
untuk kepentingannya masing-masing seperti bekerja di ladang, sawah serta
melaksanakan pesta adat dan acara meriah lainnya, inilah yang disebut “profan”
oleh Durkheim. Namun berbeda dalam menjalani kehidupan selama ritual Wulla
Poddu dilaksanakan, sejumlah pantangan dan larangan mengikat kehidupan yang
melingkupi segala aktivitas masyarakat secara umum. Larangan-larangan tersebut
yang mengikat masyarakat dari hal-hal yang “sakral” dengan hal-hal yang bersifat
“profan”. Bentuk larangan-larangan tersebut akan dijelaskan pada saat upacara
padeddalana (pengumuman). Misalkan, tidak boleh memukul gong, tidak boleh
merayakan pesta adat, tidak boleh merayakan upacara kematian dan acara meriah
lainnya. Jika ada yang melanggar larangan-larangan tersebut akan dikenakan
sanksi oleh rato-rato (tetua adat) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.
Larangan dan aturan-aturan hanya diberlakukan selama dijalankan upacara Wulla
Poddu. Artinya bahwa penganut Marapu yang menjalankan upacara Wulla Poddu
mensakralkan larangan dan aturan- aturan tersebut dalam waktu tertentu yaitu
selama berjalannya upacara Wulla Poddu. Hal ini dimaksudkan agar selama
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upacara Wulla Poddu dilaksanakan, semua masyarakat harus menjauhkan diri dari
segala aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan sehari-hari, sehingga
setiap masyarakat khususnya penganut Marapu harus mentaati dan menyesuaikan
diri dengan aturan dan larangan-larangan guna untuk mengatur hubungan mereka
dengan leluhur (Marapu). Kedisiplinan terhadap aturan dan larangan-larangan
itulah yang merupakan representasi perasaan penganut karena adanya rasa hormat
dan bertanggung jawab terhadap leluhur (Marapu).
Larangan-larangan ini tidak hanya berlaku bagi penganut Marapu, namun
semua masyarakat Loli dan We’e Bangga, karena ritual ini dilaksanakan
dikampung-kampung poddu lainnya yang mencakup wilayah Loli dan We’e
Bangga. Inilah yang disebut Durkheim dengan pemujaan negatif yang difungsikan
untuk memisahkan antara yang sakral dan yang profan, yang hanya menentukan
pantangan dan larangan, yaitu melarang penganutnya melakukan tindakantindakan tertentu karena sistem religius jenis ini diturunkan secara langsung dari
arti kesakralan yang diekspresikan dan dimunculkan oleh larangan itu sendiri.
Sistem-sistem ini memberikan bahan dasar bagi pemujaan yang membentuk
landasan bagi segala sesuatu yang religius yang berada diatasnya; karena dengan
adanya hubungan dengan hal-hal yang sakral, penganut Marapu tidak akan pernah
keluar dari kerangka aturan perilaku yang ditetapkan oleh moral kolektif tersebut.
Begitupun semua rato (tetua adat) yang menjalankan ritual ini harus
menghindari hal-hal yang jahat, harus menyucikan dirinya sebelum menjalankan
ritual ini. Karena selain larangan-larangan yang berlaku secara umum bagi
masyarakat, dalam ritual ini juga terdapat pantangan dan larangan bagi penganut
yang berpartisipasi langsung dalam menjalankan ritual ini. Misalkan, tidak boleh
tidur bersama istri, tidak boleh mengungkapkan kata-kata kotor dan melakukan
hal-hal yang tidak baik selama ritual Wulla Poddu. Inilah yang dimaksud oleh
Durkheim sebagai pemujaan positif. Artinya bahwa sebelumnya penganut tersebut
adalah makhluk biasa, namun karena menjalankan ritual ini harus dalam keadaan
bersih dan suci, maka ia harus menghindari hal-hal yang sifatnya “profan”. Dia
telah menyucikan dan mengeramatkan dirinya dengan melepaskan diri dari halhal rendahan dan tidak penting yang sebelumnya melekat pada dirinya.
Sebagaimana yang ditemukan Durkheim dalam penelitiannya, bahwa tidak satu
individu pun yang dapat mengikuti upacara religius tanpa terlebih dahulu
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melewati proses inisiasi yang akan memperkenalkannya secara bertahap dengan
dunia sakral (Durkheim, 1992: 448). Seperti yang diungkapkan oleh Rato Nono
Buni Kose bahwa:
“Sebelum menjalankan Wulla Poddu, saya melakukan mummula,
yaitu pengakuan atau penghapusan dosa secara pribadi dengan
memotong seekor ayam sebagai kurban. Aturan bagi rato-rato
selama Wulla Poddu, yaitu dilarang mencuri, pemerkosaan,
bersinah, tidak boleh memakan hewan yang mati dengan
sendirinya. Jika ada yang melanggar aturan, terkena pada diri
sendiri, maka penyelesaiannya digunakan air suci yang sisa untuk
di sucikan dan dibersihkan atau dipulihkan kembali”.21
Penuturan diatas juga didukung oleh pernyataan dari Rato Yewa Lede Kodi
bahwa:
“Bagi setiap rato wajib menyembelih ayam disetiap rumah masingmasing rato dari setiap kabisu, mendoakan ayam tersebut yaitu
meminta perlindungan dan pembersihan diri dari segala macam
perbuatan yang tidak baik, sehingga dalam menjalankan ritual
Wulla Poddu dapat dijalankan dengan baik dan dalam keadaan
bersih (suci). Sanksi yang ditemui bagi rato yang tidak menyucikan
diri sebelum menjalankan tugas dalam Wulla Poddu adalah sanksi
berupa roh-roh leluhur yang merasuki diri yang melanggar aturan.
Untuk diselesaikan, seorang rato mendoakan segelas air untuk
dipercikkan kepada rato yang terkena sanksi tersebut. Doa tersebut
merupakan doa meminta pengampunan kepada agar keluar dan
tidak lagi merasuki rato yang melanggar aturan tersebut”.22
Dapat disimpulkan bahwa, agama atau kepercayaan dan ide tentang yang
sakral adalah produk kehidupan kolektif sehingga tetap memperkuat ikatan-ikatan
sosial di mana kehidupan kolektif itu ada. Dengan kata lain, hubungan antara
agama atau kepercayaan dan masyarakat memperlihatkan saling ketergantungan
yang sangat erat. Pada intinya, kepercayaan memperlihatkan kenyataan
masyarakat

itu

sendiri

dalam

bentuk

simbolis

dan

ritual-ritual

yang

mempersatukan individu dalam kegiatan bersama dengan satu tujuan bersama dan
memperkuat kepercayaan, perasaan dan komitmen moral yang merupakan dasar
solidaritas sosial.

21
22

Hasil wawancara pada tanggal 14 November 2015
Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2015
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Kesakralan dari ritual Wulla Poddu juga tergambar dalam setiap bentukbentuk ritual yang dilaksanakan selama sebualan penuh. Kampung Tambera
sebagai Ina–Ama (Ibu-Bapak) dalam melaksanakan upacara Wulla Poddu terdapat
19 (sembilanbelas) ritual penting yang dilaksanakan selama satu bulan penuh dan
bentuk-bentuk ritualnya tidak sama dengan kampung-kampung poddu lainnya
karena mereka diberikan upacara oleh leluhur sesuai dengan kemampuannya.
Semua bentuk-bentuk ritual selama upacara Wulla Poddu dilakukan secara
bersama-sama oleh 9 (sembilan) kabisu yang berdiam di dalam kampung
Tambera. Semua kabisu terlibat langsung dan tidak ada pembagian kerja
berdasarkan kabisu. Artinya bahwa setiap rato yang bertugas tidak harus
berdasarkan perwakilan dari setiap kabisu, namun berdasarkan kesediaan dari
setiap rato yang terlibat. Dalam menjalankan setiap bentuk ritual, semua kabisu
mempunyai kedudukan yang sama/setara karena memiliki tujuan dan tanggung
jawab yang sama, yaitu sama-sama terlibat dalam melaksanakan upacara Wulla
Poddu. Jadi, dalam upacara Wulla Poddu, walaupun terdiri dari 9 (sembilan)
kabisu, masing-masing kabisu tidak memperlihatkan suatu rangkaian yang
terpisah mengenai Marapu-nya tersendiri, namun semua merupakan satu bagian
yang saling berhubungan yang mengekspresikan tindakan-tindakan untuk
kepentingan bersama.
Berikut ini adalah bentuk-bentuk ritual dalam upacara Wulla Poddu yang
dilaksanakan di kampung Tambera:
5.2.1 Deke Ana Kaleku (Ambil Dompet Sakral)
Deke Ana Kaleku 23 adalah acara pertama di kampung Tambera namun
juga merupakan pertemuan oleh dua orang Rato Rumata (Imam) untuk
menentukan ritual Wulla Katoto. Arti dari acara ini dijelaskan oleh Yusuf L. W.
Rato bahwa:
“Deke Ana Kaleku merupakan sebuah acara untuk menentukan
serta menyampaikan bahwa bulan yang timbul adalah bulan
kesepuluh serta tanda-tanda alam yang dilihat oleh Rato Rumata
Nggiala Koko sebagai Ana Katutu Ndou–Ana Kapada Wulla (Yang
23

Kaleku adalah sebuah tas kecil yang terbuat dari anyaman daun pandan tempat untuk
menyimpan sirih pinang. Kaleku juga biasa dipakai oleh kaum wanita dalam upacara-upacara adat
lainnya, sperti upacara kematian, pesta adat, upacara perkawinan, dan lainnya yang berkaitan
dengan adat istiadat orang Sumba.
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Mengukur Tahun dan Yang Mengintip Bulan) dan disampaikan
kepada Rato Rumata Tambera selaku Ina–Ama (Ibu–Bapak).
Setelah Rato Rumata Nggiala Koko tiba di kampung Tambera,
kedua Rato Rumata duduk berhadapan di bale-bale yang sudah
disediakan tikar sambil saling memeriksa isi Ana Kaleku. Isi Ana
Kaleku berupa irisan pinang lebar yang terdiri dari Kawuku Enni
(enam) dan Kawuku Walu (delapan). Kawuku yang berada dalam
kaleku sesuai dengan tahun yang berjalan, kalau tahun yang
berjalan adalah tahun ganjil maka isi Ana Kaleku berisi Kawuku
Enni (enam) sedangkan kalau tahun yang berjalan adalah tahun
genap maka isi Ana Kaleku berisi Kawuku Walu (delapan).
Sedangkan irisan pinang juga sesuai dengan jumlah kawuku yang
berjalan. Oleh karena itu, apabila isi Ana Kaleku sudah sama, maka
Rato Rumata Tambera mengganti isi Ana Kaleku yang baru.
Kemudian, kembalilah Rato Rumata Nggiala Koko dengan
berkuda serta oleh masyarakat umum melihat dan menyaksikan
bawah Ana Kaleku sudah ada di kampung Nggiala Koko dan sejak
itu juga masyarakat tidak lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang dilarang selama Wulla Poddu. Selanjutnya rato Rumata
Nggiala Koko melaksanakan acara-acara Wulla Katoto di kampung
Nggiala Koko seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.24
Jadi, acara ini merupakan pertemuan yang hanya diperankan oleh kedua
Rato Rumata (Imam) untuk menentukan kesepakatan dilaksanakan ritual Wulla
Katoto di kampung Nggiala Koko. Selain itu, acara ini juga merupakan penentuan
kawuku 25 yang akan dijalankan serta pembagian kawuku kepada Rato Rumata
(Imam) Nggiala Koko yaitu isi dari Ana Kaleku yang berupa irisan pinang lebar,
karena pada acara Baye Kawuku (Pembagian Kawuku) yang dilaksanakan di goa
Kareka Bisa, Rato Rumata Nggiala Koko tidak lagi mengikuti acara tersebut
karena kawuku sudah diberikan dalam pertemuan ini. Kawuku inilah yang
merupakan isi dari dompet sakral tersebut yang tidak boleh diperlihatkan pada
masyarakat umum karena kawuku dianggap sebagai sesuatu yang “sakral”. Oleh
karenanya, acara ini tidak diperkenankan siapapun untuk menyaksikan kecuali
kedua Rato Rumata (Imam).
Acara ini juga bertujuan untuk tetap mempererat hubungan dengan
kampung lain. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa acara ini sekaligus
memberikan kawuku kepada kampung Nggiala Koko. Kawuku inilah yang
menjadikan Nggiala Koko tetap menjadi kampung poddu agar tetap melaksanakan
24
25
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ritual Wulla Poddu. Dalam artian bahwa kawuku inilah yang menjadi perekat
hubungan sosial antar kampung Tambera dan kampung Nggiala Koko yang
menyangkut seluruh anggota-anggota kabisu.
5.2.2 Tubba Ruta (Buang Rumput)
Secarah harafiah, Tubba Ruta berarti “buang rumput”. Ruta yang
dimaksud dalam ritual ini bukanlah berupa “rumput”, tetapi “air suci” yang
diisikan ke dalam Dinga Leba itulah yang dinamakan dengan “ruta”. Oleh karena
itu, ritual ini dilaksanakan di sebuah liang kecil yang dinamakan Kareka Bisa
(Goa Suci) tempat bersemayam guci Dinga Leba yang berjarak sekitar 2 km dari
kampung Tambera. Tujuan dari ritual ini dijelaskan oleh Yususf L. W. Rato
bahwa:
“Upacara ini dilaksanakan di dalam goa Kareka Bisa yang
bertujuan menggambarkan kembali proses terciptanya manusia dan
menjadi media untuk meramal prospek hasil panen yang akan
datang. Upacara ini dilaksanakan setelah timbulnya Wulla Poddu
atau seminggu setelah upacara Wulla Katoto dikampung Nggiala
Koko. Namun, sebelum rato-rato berangkat ke goa Kareka Bisa,
rato-rato yang bertugas berkumpul di Uma Rato (rumah agung)
Tambera untuk berdoa yang pimpin oleh Rato Rumata agar selama
perjalanan
ke
goa
tidak
terantuk
dan
mengalami
halangan/rintangan sehingga dapat berjalan dengan baik. Setelah
itu, salah seorang rato mengambil sebuah potongan bambu (perian)
yang sudah disiapkannya dibawah kampung. Perian tersebut
digunakan untuk mengisi air suci yang di ambil dari mata air We’e
Kabete, kemudian dibawakan ke goa Kareka Bisa untuk diisikan
dalam Katenni Tana–Buata Watu (Dinga Leba)26. Setelah air dari
perian diisi dalam Dinga Leba, maka seorang rato mulai meramal
dengan mengukur tingginya Dinga Leba yang masih kosong
dengan memasukkan jari tangan kanan ke dalam Dinga Leba
sampai ujung jari menyentuh permukaan air dalam Dinga Leba.
Apabila yang kosong sampai pada telapak tangan, menandakan
usaha pertanian yang berjalan dapat digenggam (baik). Apabila
diluar genggaman sampai penuh rata atau tertumpah diluar Dinga
Leba berarti di wilayah We’e Bangga dan Loli usaha tidak berhasil
(kelaparan) sedangkan di luar wilayah We’e Bangga dan Loli
usaha baik. Sesudah acara selesai, rato-rato kembali ke kampung
26

Sebuah periuk yang terbuat dari tanah yang padat dan berat seperti batu. Sehingga dinamakan
dengan Kateni Tana-Buata Watu yang artinya Tanah Padat-Batu Berat karena peritu ini terbuat
dari tanah yang padat dan berat seperti batu. Periuk ini merupakan ciptaan leluhur Kapitta Reisi
Bisa sejak di Pu’u Karara-Pu’u Engo yang digunakan untuk memasak. Namun, leluhur Koda
Laiya Bili-Lota Lara Seingu menjadikan periuk tersebut sebagai benda sakral sehingga membawa
periuk tersebut selama bertualang hingga sampai di kampung Tambera.
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Tambera serta melaporkan hasil ramalan yang dilaksanakan di
goa”.27

Gambar 2.
Goa Suci (Kareka Bisa)

Jadi, acara Tubba Ruta merupakan acara yang bertujuan menggambarkan
kembali proses terciptanya manusia. Atau dengan kata lain, acara Tubba Ruta
menggambarkan kembali tentang proses terciptanya Lamura Mane dan Lamura
Winne dengan menggunakan benda-benda tersebut sebagai simbolis. Seperti yang
diungkapkan oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Benda-benda yang digunakan merupakan simbolis dari proses
terciptanya Lamura Mane dan Lamura Winne. Perian simbolis
dengan suatu benda yang berbentuk botol dari atas tempat matahari
dan bulan, Katenni Tana–Buata Watu (Dinga Leba) simbolis
dengan piring ceper dibumi, Air Suci simbolis dengan dua tetesan
air diatas piring ceper dari benda yang berbentuk botol yang
dinamakan dengan Wee Kabutta Watu–Wee Marama Tana (Air
Keringat Batu–Air Meresap ke Tanah).”28
Setelah acara ini selesai dilaksanakan di goa Kareka Bisa, maka
rombongan rato-rato kembali ke kampung Tambera dengan membunyikan kedua
gong kecil secara bersautan sehingga penduduk dapat mendengar bahwa Tambera
sudah Tubba Ruta di goa. Setibanya di Tambera (Uma Rato), rombongan
melaporkan kepada Rato Rumata (Imam) dan kemudian pada keesokan harinya
dilakukan acara “Pa Kalikku Di Bongga” yaitu memasukkan kembali bendabenda sakral ditempatnya semula yang sudah digunakan pada acara Tubba Ruta,
27
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yaitu kedua gong, kalewang (parang) sedangkan perian (bambu) disimpan di
dalam goa suci Kareka Bisa.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, ritual ini dilaksanakan dalam goa
Kareka Bisa oleh beberapa rato yang bertugas dengan tujuan untuk
menggambarkan atau mengisahkan kembali proses terciptanya manusia (Lamura
Mane dan Lamura Winne) serta dijadikan sebagai media untuk meramal prospek
hasil panen yang akan datang melalui wadah-wadah yang disimbolkan. Durkheim
(1992: 45) mengatakan bahwa kehidupan religius dan kehidupan profan tidak bisa
berada pada ruang yang sama. Jika kehidupan religius yang ingin dikembangkan,
maka yang harus dipersiapkan adalah ruang khusus untuknya, ruang yang tidak
bisa dimasuki dan disentuh oleh kehidupan profan. Sama seperti tempat
dilaksanakan ritual ini di dalam goa suci Kareka Bisa. Tempat ini tidak bisa
digunakan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari dan tidak sembarang orang
bisa memasuki goa tersebut karena ditempatkan sebuah benda keramat Dinga
Leba yang juga merupakan objek pemujaan dalam ritual ini. Oleh karena itu,
sebelum rato-rato bertugas, mereka berkumpul di Uma Rato (Rumah Agung)
untuk berdoa yang dipimpin oleh Rato Rumata (Imam) yang ditujukan kepada
leluhur (Marapu) agar memberikan perlindungan terhadap rato-rato yang bertugas
sehingga dalam perjalanan (pergi dan pulang) serta selama proses upacara tidak
mengalami halangan dan rintangan sehingga acara Tubba Ruta berjalan dengan
baik.
Begitupun dengan benda-benda yang digunakan. Pertama, perian untuk
mengisi air suci. Perian ini setiap tahunnya diganti, namun bahannya tetap terbuat
dari potongan bambu yang sudah disiapkan oleh seorang rato (tetua adat) dengan
bentuk dan ukuran yang ditentukan sehingga ukuran air dalam perian juga tetap
sama untuk setiap tahunnya karena disesuaikan dengan ukuran perian. Oleh
karena itu, perian yang diganti kemudian disucikan atau disakralkan karena
digunakan untuk mengisi air suci yang akan dibawa ke goa untuk diisi ke dalam
guci Dinga Leba.
Kedua, air yang akan diambil dan diisikan kedalam perian bukan
sembarang air, namun diambil dari mata air yang sudah dikhususkan untuk ritual
ini, seorang rato terlebih dahulu mentetakkan kalewang (parang) ke permukaan air
tersebut dengan tujuan untuk menyucikan atau mensakralkan air tersebut sebelum
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diisikan dalam perian. Ketiga, kalewang Marapu (parang) yang digunakan juga
tidak sembarang parang, ada parang yang memang sudah diperuntukkan untuk
mentetakkan air yang akan diisi dalam perian dan dibawa ke goa Kareka Bisa
untuk diisi dalam guci Dinga Leba. Keempat, guci Dinga Leba adalah guci yang
sangat sakral karena inti dari ritual ini adalah mengisi air ke dalam guci Dinga
Leba. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa guci (periuk) ini adalah ciptaan
pertama leluhur Kapitta Reisi Bisa sejak di Pu’u Kara-Pu’u Engo yang terbuat
dari tanah yang kemudian diabadikan oleh leluhur Koda Laiya Bili-Lota Lara
Seingu sebagai benda sakral sampai saat ini, sehingga ditempatkan di goa Kareka
Bisa dengan bahan yang tidak pernah diganti sejak awal mula diciptakan. Oleh
karena itu, benda ini juga merupakan salah satu objek pemujaan dalam ritual
Wulla Poddu. Kelima, rombongan diiringi dengan pukulan gong. Gong-gong ini
mempunyai ukuran dan bentuk yang tidak sama dengan gong pada umumnya dan
juga hanya digunakan pada saat upacara Wulla Poddu.
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa prosesi acara ini juga dijadikan
sebagai media untuk meramal prospek hasil panen yang akan datang. Adapun
benda-benda yang digunakan adalah perian (bambu), air suci dan Dinga Leba.
Perian yang digunakan setiap tahun dalam acara ini diganti dengan yang baru
sedangkan perian yang sudah digunakan pada tahun sebelumnya disimpan di
dalam goa Kareka Bisa, namun bahan serta bentuk dan ukurannya tetap sama
sesuai yang sudah ditentukan, sehingga ukuran air yang diisi dalam perian juga
tetap sama untuk setiap tahunnya. Air yang diisi dalam perian kemudian dibawa
ke goa Kareka Bisa untuk diisikan ke dalam Dinga Leba. Air yang terisi dalam
Dinga Leba kemudian dijadikan sebagai media untuk meramal. Di mana seorang
rato (tetua adat) mengukur tingginya Dinga Leba yang masih kosong dengan
memasukkan jari tangan ke dalam Dinga Leba sampai ujung jari menyentuh
permukaan air dalam Dinga Leba. Apabila yang kosong sampai pada telapak
tangan, menandakan bahwa usaha pertanian yang akan datang di wilayah We’e
Bangga dan Loli dapat digenggam (baik). Apabila air yang diisi sampai tertumpah
diluar Dinga Leba maka berarti di wilayah We’e Bangga dan Loli usaha tidak
berhasil (kelaparan) sedangkan di luar wilayah We’e Bangga dan Loli usaha baik.
Walaupun bahan perian yang digunakan setiap tahunnya diganti, namun
bentuk serta ukuran perian dan ukuran air yang digunakan setiap tahunnya sama
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sesuai dengan yang sudah ditentukan, akan tetapi setiap hasil ramalan terhadap
prospek hasil panen tidak dapat ditentukan atau dipastikan apakah baik atau tidak.
Artinya bahwa, setiap tahunnya Dinga Leba selalu diisi air pada saat acara Tubba
Ruta, namun rato-rato tidak mengetahui banyaknya air yang masih ada atau air
yang masih tersisa yang diisi pada tahun sebelumnya dalam Dinga Leba karena
sebelum mengisi air dalam Dinga Leba rombongan rato-rato tidak melaksanakan
pemeriksaan maupun pembersihan banyaknya air yang masih ada dalam Dinga
Leba. Oleh karena itu, prosesi ini dijadikan sebagai media untuk meramal prospek
hasil panen yang akan datang. Kemudian hasil ramalan tersebut dilaporkan
kepada Rato Rumata (Imam) kampung Tambera dan akan dibahas pada saat
musyawarah dalam acara Mu’u Luwa (Makan Ubi).
5.2.3

Tauna Marapu
Sehari sebelumnya, dilaksanakan acara Kaleisuna yaitu salah satu acara

mengundang dengan menggunakan bahasa sehari-hari kepada kabisu-kabisu yang
bermukim di kampung Tambera agar semua rato-rato perwakilan dari setiap
kabisu menghadiri upacara Tauna Marapu pada keesokan harinya. Makna dari
ritual ini dijelaskan oleh Yusuf L. W. Rato:
“Acara Tauna Marapu yaitu acara berdoa yang berfungsi untuk
mengundang para leluhur (Marapu) dari setiap kabisu untuk
mengetahui bahwa Wulla Poddu sudah dijalankan. Ritual-ritual
dilaksanakan di Marapu Tadima, Marapu Wanno, Marapu Binna
Tama dan Binna Louso. Marapu Tadima berada diluar pagar atau
tembok batu kampung Tambera, Marapu Wano berada ditengah
kampung (penjaga kampung), sedangkan Marapu Bina Tama
(penjaga pintu masuk) dan Bina Louso (penjaga pintu keluar) dan
dikuburan Kabe–Bolla (kuburan dari dua orang hamba (suamiistri) yang menjadi kurban pembunuhan Rato Tako Ponu sebagai
pengganti tali pintal dan rambut Putri Kamurri yang sudah rapuh).
Ritual doa ini dilaksanakan oleh masing-masing rato (tetua adat)
yang sudah mendapat tugas dan tanggung jawab”.29
Ritual ini merupakan salah satu ritual yang sakral melalui ritual doa untuk
mengundang para leluhur (Marapu) dari setiap kabisu agar mengetahui bahwa
Wulla Poddu sudah dijalankan. Ritual-ritual doa dilaksanakan dibeberapa tempat
tertentu yang sudah dikeramatkan yaitu tempat bersemayam para Marapu dari
duabelas kabisu. Setiap rato (tetua adat) yang bertugas, membawa ayam sebagai
29
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kurban disetiap tempat-tempat dilakukan ritual doa, disembelih agar mengetahui
jawaban Marapu melalui jeroan ayam tersebut. Berdasarkan tujuan dari ritual ini,
dapat dikatakan bahwa ritual ini merupakan salah satu dasar kohesi sosial baik
sesama penganut maupun dengan leluhur (Marapu). Sebelum melaksanakan ritual
doa Tauna Marapu, setiap rato (tetua adat) perwakilan dari kabisu-kabisu yang
ada dalam kampung Tambera diundang untuk bersama-sama mengikuti ritual doa
Tauna Marapu. Tampak bahwa masyarakat dalam kampung memiliki kesadaran
kolektif yang sama, mereka menghadiri ritual Tauna Marapu karena ritual doa ini
merupakan salah satu ritual untuk mempererat hubungan antar mereka dan juga
hubungan mereka dengan leluhur (Marapu).
5.2.4 Padeddalana
Acara ini dilaksanakan setelah ritual Tauna Marapu. Secara harafiah,
padeddalana berarti “pengumuman/mengumumkan”. Acara ini bertujuan untuk
menyampaikan pengumuman kepada seluruh masyarakat yang berisi aturan dan
larangan-larangan yang harus ditaati oleh semua masyarakat selama Wulla Poddu.
Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Acara Padeddalana adalah suatu acara pengumuman kepada
semua kabisu dikampung Tambera bahwa upacara Wulla Poddu
sudah dijalankan serta memberitahukan semua aturan atau
larangan-larangan selama upacara Wulla Poddu dijalankan berlaku
bagi masyarakat We’e Bangga maupun semua masyarakat Loli
serta berlaku juga bagi agama-agama lain yang ada dalam wilayah
Loli dan We’e Bangga. Acara ini dilaksanakan setelah sepulang
dari upacara Tau Marapu”.30
Acara ini dilaksanakan di bale-bale empat buah rumah yang saling
berdekatan dengan Uma Rato (rumah Agung) selaku rumah kebesaran di
kampung Tambera, setiap rumah masing-masing diwakili oleh seorang rato (tetua
adat) dan beberapa warga kampung di masing-masing rumah yang ingin
menyaksikan acara ini sampai selesai. Aturan dan larangan-larangan berikut
merupakan aturan yang sah berlaku selama ritual Wulla Poddu yang disampaikan
oleh Rato Rumata (Imam) Tambera. Berikut pengumuman yang berisi aturanaturan serta terjemahannya yang dijelaskan oleh Yusuf L. W. Rato31:

30
31
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1. Neya Inamu Tara Manu–Neya Amamu Ulle Wawi: Ini Perkataan Ibu dan
Bapak
2. Kabodi Nage Dou-Kawunga Nage Urra: Tahun yang baru dan Permulaan
musim hujan
3. Padaka Nage Langit–Ejeka Nage Tanah: Langit yang rendah dan Tanah
yang berlumpur
4. Dori Nage Wee Kawedo–Lilanga Nage Talora: Air Hujan dari Atap yang
menetes dan Halaman yang penuh Air
5. Tubba Tau Palengadi–Ladi Bolo Rara: Mulailah Menanam Biji Jagung
Merah
6. Wogila Paseipudi–Kadu Loge Sawu: Mulai Menanam segala macam
tanaman Berumbi
7. Kawona Logena Ina–Sulu Moro Balina Logena: Rambut Ibu sudah
memutih dan Rambut yang Memutih kembali Tumbuh Hitam
8. Karowidi Ngudduna Ama–Sulu Tubu Balina Ngudduna: Gigi Bapak sudah
Gugur dan Gigi yang Gugur kembali Tumbuh
9. Modunai Ro’o Ulli–Rarakanai Ro’o Luwa: Daun Keladi yang Tua dan
Daun Ubi yang Matang
10. Du Gedi Koka Male, Padeinada Ulli–Kodaida Luwa: Besok Sore,
Mencabut Keladi dan Menggali Ubi
11. Kalolayi Kedu Ta Pittu Bo Kalalloka–Pagiesayi Wawi Ta Walu Bo
Kalebu: Mulailah Berburu Monyet di tujuh Padang dan Berburu Babi di
delapan Hutan
12. Kana Tarrasage Rona Kasaka Ado Kedu–Kana Biedurage Wuna Katoda
Ado Wawi: Supaya Banyak Babi buruan yang dibakar diatas tempat
pembakaran Babi Hutan hasil Buruan
13. Illa Tuddaka Talla, Illa Tunnuka, Illa Tiebaka: Jangan Memukul Gong,
Jangan Berpesta Adat dan Jangan Memotong Hewan
14. Illa Padengaka Ata Mate: Jangan merayakan upacara Kematian
15. Illa Sulu Parukaka–Illa Sulu Payawoukana: Jangan Bertengkar dan
Jangan Beribut
16. Illa Pogoka Yawu Moro, Woo Moro, Ngaingo Moro: Jangan Memotong
Kayu Hidup–Bambu Hidup dan Alang Hidup
17. Illa Mawoka Ro’o Kalowo: Tidak Boleh menggunakan Daun Pisang
Hidup sebagai payung pada saat Hujan
18. Illa Bai Geddika: Jangan Menumbuk pada Malam Hari
19. Illa Mayana Geddika: Jangan Menganyam pada Malam Hari
20. Illa Maneddila Geddika: Jangan Menjahit pada Malam Hari
21. Illa Lawiti Geddika: Jangan Bernyanyi pada Malam Hari
22. Illa Palousoka Ranga: Tidak Boleh mengeluarkan Hewan: membayar
Hutang atau membawa ke pesta adat maupun upacara kematian
23. Nekado Inamu Taramanu–Nekado Amamu Ulle Wawi: Ini Perkataan Ibu–
Bapak
Sesudah Rato Rumata (Imam) menyampaikan isi pengumuman, maka
seorang rato (tetua) yang bertugas berkata: “Range Dobaka Netti Bawa Toka
Tana–Lage Dara” yang artinya kita semua sudah mendengar bersama-sama
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secara umum isi larangan-larangan yang sudah disampaikan. Kemudian seluruh
warga kampung menjawab: “Ooo…” artinya bahwa seluruh warga kampung
Tambera sudah mendengar, menerima serta menuruti segala larangan selama
upacara Wulla Poddu yang disampaikan oleh Rato Rumata sebagai Ina–Ama
(Ibu–Bapak).
Dari isi pengumuman di atas yang disampaikan oleh Rato Rumata sebagai
Ina–Ama (Ibu–Bapak) kepada masing-masing rato yang mewakili merupakan
pengumuman yang berisi aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama
upacara Wulla Poddu dilaksanakan, aturan dan larangan ini bukan hanya berlaku
bagi masyarakat kampung Tambera, tetapi berlaku bagi semua masyarakat We’e
Bangga dan Loli pada umumnya serta berlaku juga bagi agama-agama lain yang
ada dalam wilayah We’e Bangga dan Loli. Bagi yang melanggar aturan dan
larangan-larangan di atas dapat diberikan sanksi-sanksi sesuai aturan adat yang
berlaku dan juga melalui gejala-gejala alam. Seperti yang dikatakan oleh Rato
Yewa Lede Kodi bahwa:
“Bagi yang diketahui misalkan yang bertengkar pada saat Wulla
Poddu dikenakan sanksi berupa kain dan sarung adat masingmasing satu lembar sedangkan bagi yang tidak diketahui
mendapatkan sanksi berupa gejala-gejala alam seperti angin
putting beliung, kilat/guntur, kecelakaan, jatuh dari pohon dan lain
sebagainya”.32
Penjelasan di atas juga dukung oleh pernyataan Rato Nono Buni Kose yang
mengatakan bahwa:
“Bagi yang melanggar aturan-aturan dalam Wulla Poddu mendapat
sanksi berupa teguran, memberikan pengertian tentang hukum
alam saat Wulla Poddu dan tidak ada denda. Jika pelaku tidak
menuruti, maka malapetaka yang diterimanya di tanggung sendiri,
bukan tanggungan bagi yang menjalani ritual Wulla Poddu. Kalau
ada yang ditegur namun tidak menaati secara berlebihan, maka
rato-rato akan melakukan sembahyang/doa dalam kampung
terhadap leluhur agar membeikan sanksi melalui gejala-gejala
alam. Seperti angin puting beliung, sakit penyakit dan lainnya.
Juga pada saat makan dalam Wulla Poddu, jika yang hadir tidak
mengakui bahwa ia makan dalam kampung tersebut, itu sudah
memiliki ganjaran dalam makanannya, begitupun bagi mereka
yang menonton memberikan hal positif, ganjarannya juga sudah
diatur. Artinya sebelum Wulla Poddu dilaksanakan, rato-rato sudah

32
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melakukan doa-doa untuk semua yang hadir serta tindakantindakannya selama Wulla Poddu dijalankan”.33
Berdasarkan penjelasan di atas, acara ini bertujuan untuk mengumumkan
dan memberitahukan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan
selama ritual Wulla Poddu dilaksanakan. Durkheim (1992:434) menyebutnya
dengan pemujaan negatif yaitu yang befungsi untuk memisahkan antara yang
sakral dan yang profan, menghalangi terjadinya percampuran yang tak diizinkan,
dan mencegah masing-masing wilayah saling memasuki satu sama lain, ritus-ritus
ini hanya menentukan pantangan dan larangan yaitu aktus-aktus negatif yang
melarang melakukan tindakan-tindakan tertentu. Seperti isi dari aturan dan
larangan-larangan di atas adalah melarang penganutnya untuk melakukan
kegiatan-kegiatan yang sifatnya “profan” yakni yang menyangkut kepentingan
kehidupan sehari. Seperti pada aturan dan larangan-larangan di atas. Kampung
Tambera selaku Ina-Ama (Ibu-Bapak) mulai menerapkan aturan dan laranganlarangan yang berlaku selama upacara Wulla Poddu. Dalam artian bahwa aturan
dan larangan-larangan di atas mengarahkan kepada setiap penganutnya agar
dalam melaksanakan ritual Wulla Poddu harus dalam keadaan suci dan bersih
sehingga harus menghindar dari kehidupan yang sifatnya “profan”, karena sistem
yang sifatnya religius ini diturunkan langsung dari arti kesakralan yang
diekspresikan dan dimunculkan oleh larangan itu sendiri.
Aturan dan larangan-larangan merupakan bahan dasar bagi penganut
Marapu yang mengatur cara bertindak terhadap hal-hal yang sakral. Inilah yang
mengikat tindakan-tindakan individu yang membentuk masyarakat sehingga
adanya kesadaran kolektif penganutnya dalam bertindak dan bertingkah laku
terhadap sesama dan juga terhadap leluhur (Marapu) serta memberikan sanksi
atau hukuman bagi yang menyimpang dari apa yang telah diputuskan bersama
oleh moral kolektif.
5.2.5 Pogo Mawo (Potong Pohon Pelindung)
Upacara Pogo Mawo adalah pemotongan sebatang pohon yang digunakan
sebagai mawo (pelindung) dalam kampung Tambera. Acara Pogo Mawo
dilaksanakan setiap tahun pada saat upacara Wulla Poddu berjalan, sehingga
33
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Mawo tersebut juga diganti pada setiap tahunnya. Jadi, acara ini merupakan
pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mawo (pelindung) yang
sudah ada sejak satu tahun silam. Adapun fungsi dari pohon mawo ini juga
diungkapkan oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Pohon mawo berfungsi sebagai pelindung bagi seluruh yang ada
dalam Kampung Tambera agar tetap nyaman dan terhindar dari
segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat,
maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat,
terhindar dari segala penyakit baik bagi manusia maupu hewan
peliharaan. Setelah rombongan tiba dipohon yang akan dipotong,
rato pembawa kalewang Marapu mentetakkan kalewang itu
sebanyak tiga kali pada pohon yang akan dipotong kemudian
memasukkan kembali kalewang Marapu tersebut kedalam
sarungnya, sedang pemotong dilanjutkan dengan parang biasa
sambil gong kecil dibunyikan secara bersautan dan seorang rato
menyanyaikan sebuah lagu (Pawe’e Maringuna) yang disambut
oleh semua rato dan seorang rato lainnya memotong sejenis tali
hutan digulung melingkar dan dimasukkan dibatang pohon yang
telah dipotong. Pohon Mawo yang telah dipotong dipikul dan
diiring menuju kampung dengan lagu We’e Maringuna sambil
menari-nari. Rato yang tinggal dikampung mendengar gong kecil
dan lagu We’e Maringuna mereka memukul gong sambutan
dikampung (Uma Rato) sampai rombongan tiba dihalaman suci
dan menari keliling halaman sebanyak tiga kali dan pohon Mawo
didudukkan diatas pohon pinang untuk dibersihkan dan apabila ada
daun-daun yang kering atau ranting yang mati dikeluarkan atau
dibersihkan setelah itu rato-rato mengeluarkan kulit luar pada
bagian bawah pohon Mawo sesuai dengan batas masuk
dilubangnya yang telah diukur, kemudian gong sambutan
dihentikan sedangkan lagu We’e Maringuna dinyanyikan terus
sampai pohon Mawo didirikan”.34
Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan Rato Nono Buni Kose bahwa:
“Untuk memperingati hari Wulla Poddu, mawo ini adalah
tempat bernaung/pelindung bagi hewan ternak dan khususnya
bagi manusia. Pemotongan pohon mawo dilakukan tergantung
bulan prediksi rato-rato dari kampung Rate Wana, hari dan
tanggalnya pun tidak menentu namun bulannya tetap saat Wulla
Poddu”.35
Dari kedua hasil wawancara di atas terdapat perbedaan waktu dan tempat
dilaksanakan acara Pogo Mawo (pemotongan Pohon Pelindung). Di mana, hasil
wawancara pada informan pertama merupakan yang terjadi di kampung Tambera
34
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sedangkan hasil wawancara pada informan kedua terjadi di kampung Rate Wana
(juga merupakan kampung poddu yang menjalankan ritual Wulla Poddu).
Walaupun berbeda tempat dan waktu, namun makna dari pergantian pohon mawo
tetap sama, yaitu sebagai pelindung dari segala macam bencana dan sakit penyakit
baik untuk hewan peliharaan maupun bagi masyarakat kampung.
Setelah pohon mawo (pelindung) sudah selesai digantikan, maka Rato
Rumata (Imam) mulai mengikat kawuku (sesuai kawuku tahun yang berjalan)
berupa simpulan tali pada batang pohon mawo (pelindung) dalam keadaan
selubungan kain (lihat pada Gambar 3 berikut) dan secara bersamaan digelar
permainan gasing oleh kedua kabisu (lihat pada Gambar 4 berikut). Hal ini juga
dinyatakan oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Selama rato Rumata sedang mengikat kawuku, digelar
pertandingan gasing antara suku Ana Wara melawan suku We’e
Lowo di halaman suci. Setelah Rato Rumata selesai mengikat
kawuku, maka permainan gasing juga dihentikan. Yang perlu
diperhatikan dalam permainan gasing adalah loncatan-loncatan
gasing yang keluar dari halaman suci (Natara Poddu). Apabila
loncatan gasing banyak keluar dari Natara Poddu berarti
perkembagan kehidupan yang berjalan tidak memuaskan bagi
masyarakat We’e Bangga dan Loli pada umumnya, sedangkan
apabila loncatan gasing selalu dalam halaman suci berarti ada
harapan baik untuk perkembangan kehidupan bagi masyarakat
We’e Bangga dan Loli juga pada umumnya”.36

Gambar 3.
Rato Rumata mengikat kawuku di
pohon pelindung (mawo) yang baru.

36

Gambar 4.
Permainan gasing (dalam lingkaran
merah) oleh dua orang rato
perwakilan dari dua kabisu
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Berdasarkan hasil penelitian, pohon pelindung (Mawo) yang digunakan
adalah pohon yang memang dikhususkan untuk dijadikan sebagai pohon
pelindung. Jadi, tidak semua pohon bisa dijadikan sebagai pohon pelindung
(Mawo). Pemotongan pohon Mawo juga terlebih dahulu ditetakkan dengan
menggunakan Kalewang Marapu (parang) untuk menyucikan atau mensakralkan
pohon tersebut dan diringi dengan gong dan lagu Pawe’e Maringuna sampai
dihalaman suci (Natara Poddu) dan mengelilingi halaman suci sebanyak tiga kali
untuk mensakralkan atau menyucikan lagi pohon tersebut.
Dalam acara ini juga dilaksanakan acara permainan gasing oleh dua orang
rato perwakilan dari dua kabisu utama, yaitu kabisu Ana Wara dan Kabisu We’e
Lowo. Permainan gasing ini merupakan salah satu media untuk meramal seperti
yang dijelaskan di atas. Berdasarkan hasil penelitian, peramalan melalui
permainan gasing ini mempunyai keterikatan atau ketergantungan dengan ramalan
yang dilakukan pada saat upacara Tubba Ruta (Buang Rumput) sebelumnya.
Dalam hal ini, hasil ramalan pada saat permainan gasing dipastikan sama dengan
hasil ramalan pada saat upacara Tubba Ruta (Buang Rumput). Jika hasil ramalan
pada saat upacara Tubba Ruta (Buang Rumput) adalah baik untuk hasil panen
yang akan datang, maka loncatan gasing selalu berada dalam halaman suci
(Natara Poddu). Begitupun sebaliknya, jika hasil ramalan pada saat Tubba Ruta
(Buang Rumput) adalah hasil panen kurang baik, maka loncatan gasing selalu
keluar dari halaman suci (Natara Poddu). Oleh karena itu, hasil kedua ramalan
yang dilakukan dipastikan akan selalu sama.
5.2.6 Mu’u Luwa (Makan Ubi)
Secara harafiah, Mu’u Luwwa berarti “makan ubi”. Acara ini dilaksanakan
setelah acara Pogo Mawo (potong pohon pelindung) yang wajib diikuti oleh
Sembilan kabisu yang ada dalam kampung Tambera. Maksud dan tujuan
dilaksanakan acara ini diungkapkan oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Upacara ini dinamakan Mu’u Luwwa karena pada petutur ke 10
(sepuluh) dalam isi padeddalana (pengumuman) menyatakan
“Dugedi Koka Male, Padeinada Ulli–Kodai da Luwa” yang
artinya “besok sore, mencabut keladi dan menggali ubi”. Sehingga
acara ini dinamakan acara Mu’u Luwwa (makan ubi). Oleh karena
itu, semua rato perwakilan dari sembilan kabisu wajib hadir
membawa ubi dan sirih-pinang dari rumahnya masing-masing dan
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dimakan bersama di Uma Rato (rumah Agung) serta masingmasing membawa seekor ayam yang akan dibakar pada saat acara
Lamaiyo (pemanggilan) berikutnya. Mereka juga memberikan
persembahan kepada para leluhur (Marapu) agar Wulla Poddu
yang dilaksanakan berjalan lancar. Setelah semua rato perwakilan
duabelas kabisu sudah duduk dimasing-masing tempatnya, maka
selanjutnya dilaksanakan tiga acara yaitu musyawarah, Duru Galah
dan Lamaiyo. Pertama, musyawarah bertujuan untuk
membicarakan tentang keputusan akan dilaksanakan ritual Wulla
Poddu, apakah dilaksanakan dalam rumah yang disebut kabukkuta
atau dihalaman yang disebut burru. Dibuka oleh seorang rato
(tetua) sebagai juru bicara dari setiap suku (kabisu) yang
memberikan salam kepada Rato Rumata (Imam), kemudian rato
Rumata menanggapi dan mengungkapkan beberapa bahasa adat
yang didalamnya terdapat kalimat yang menentukan apakah
“burru” atau “kabukkuta”. Jika Rato Rumata mengatakan
“Kalumada Kura Bei Dolu”, berarti “burru” yaitu upacara Wulla
Poddu akan dilaksanakan dihalaman suci. Sedangkan jika Rato
Rumata mengatakan “Kalumada Kurra Gollu Pogo”, maka Wulla
Poddu akan dilaksanakan didalam Rumah Agung (Uma Rato).
Namun, dalam keputusan Rato Rumata bukanlah keputusan
mutlak. Keputusan mutlak jika turun (burru) atau kabukkuta, akan
menjadi musyawarah atau keputusan semua rato yang hadir dalam
acara musyawarah ini. Sesudah dilakukan musyawarah, maka ratorato kabisu yang hadir membuat kesimpulan dan keputusan untuk
dilaksanakan ritual Wulla Poddu. Lalu ditutup kembali oleh rato
(tetua) sebagai juru bicara dengan menyampaikan kesimpulan
tersebut kepada Rato Rumata (Imam) dan Rato Rumata (Imam)
menanggapi dengan bahasa adat sesuai hasil kesimpulan
musyawarah. Kedua, Duru Galah adalah proses bersahutan antara
tiga orang rato, yaitu dua orang Rato laki-laki dan seorang rato
perempuan yaitu isteri dari Rato Rumata (Imam) yang berperan
sebagai Rato Lali 37 . Tujuan dari Duru Galah ini adalah
menyampaikan hasil musyawarah kepada Rato Lali bahwa
keputusan upacara Wulla Poddu dilaksanakan dihalaman suci
(burru).
Ketiga,
Lamaiyo
secara
harafiah
berarti
memanggil/pemanggilan. Acara ini adalah salah satu upacara
memanggil/pemanggilan yang ditujukan kepada Alkhalik supaya
memberikan kehidupan yang lebih baik bagi manusia yang diikuti
oleh duabelas rato sebagai perwakilan dari duabelas kabisu.
Lamaiyo terdiri dari duabelas sastra. duabelas sastra adat dibagi
menjadi dua bagian. Pertama, Lamaiyo menghadap sirih-pinang
yaitu untuk perkembangan kehidupan manusia (terdiri dari 6 sastra
Lamaiyo). Kedua, Lamaiyo menghadap luwa (ubi) yaitu
perkembangan bahan makanan dan pakaian untuk kemakmuran
37

Rato perempuan dalam acara Duru Galah hanya berperan sebagai Rato Lali. Yang berperan
sebagai Rato Lali adalah isteri dari Rato Rumata (Imam). Dalam acara ini, Rato Lali berada
dalam kamar sambil bersahutan dengan dua orang rato yang menyampaikan hasil musyawarah.
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kehidupan manusia (terdiri dari 6 sastra Lamaiyo). Namun,
sebelum Rato Rumata memulai, rato-rato lainnya memotong dan
menyembelih ayam dihalaman suci pertanda untuk memulai acara
Lamaiyo pertama. Begitupun juga sebelum memulai Lamaiyo
kedua harus terlebih dahulu ayamnya dipotong dan disembelih”.38
Pernyataan di atas juga didukung oleh uraian singkat tentang upacara Mu’u Luwa
oleh Rato Nono Buni Kose:
“Malam setelah acara Pogo Mawo (potong pohon pelindung),
sembilan kabisu khusus di Tambera melaksanakan sebuah
sembahyang kepada leluhur untuk menyongsong hari Wulla
Poddu agar berjalan dengan lancar. Setelah itu dilaksanakan
sebuah musyawarah yang merupakan penentuan burru (turun) atau
tidaknya pada saat perayaan ritual Wulla Poddu serta pembagian
tugas-tugas para rato saat Wulla Poddu dilaksanakan”.39
Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa acara Mu’u Luwa
merupakan acara yang menentukan apakah ritual Wulla Poddu dilaksanakan
dihalaman suci (Natara Poddu) yang di sebut Burru (turun) atau akan
dilaksanakan di dalam rumah Agung (Uma Rato) yang disebut dengan kabukkuta.
Jika dilaksanakan dihalaman suci, maka 19 (sembilanbelas) ritual dalam Wulla
Poddu dijalankan secara menyeluruh, sedangkan jika dilaksanakan di dalam
rumah Agung maka hanya beberapa ritual saja yang dilaksanakan. Kesepakatan
akan keputusan dilaksanakan ritual Wulla Poddu akan menjadi keputusan bersama
melalui musyawarah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Salah satu
pertimbangan adalah perekonomian atau persediaan materi.
Acara ini juga dilakukan karena disesuaikan dengan pitutur ke 10
(sepuluh) dalam isi pengumuman (Padeddalana) sehingga setiap rumah dalam
kampung Tambera wajib membawa ubi di rumah Agung (Uma Rato). Hal ini
menandakan bahwa adanya kesadaran kolektif dan tanggung jawab dari apa yang
telah diputuskan dan disepakati bersama oleh masyarakat dalam aturan-aturan
tersebut. Kedisiplinan dan ketaatan akan tanggung jawab dari penganutnya
terhadap aturan-aturan menjadi kekuatan yang mengikat dan membentuk
solidaritas sosial warga kampung Tambera. Dalam artian bahwa tindakan38
39
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tindakan ini merupakan moral kolektif yang mencakup seluruh masyarakat
kampung Tambera. Ubi yang dibawakan oleh setiap rumah ini kemudian di
doakan oleh Rato Rumata (Imam) melalui ritual doa Lamaiyo. Seperti yang
dijelaskan di atas bahwa ritual doa Lamiyo terdiri dari dua bagian. Kedua bagian
tersebut memiliki makna, yaitu mendoakan sirih-pinang (sajian khas orang
Sumba) sebagai tanda perkembangan kehidupan manusia dan ubi (luwa) sebagai
tanda perkembangan bahan makanan dan pakaian untuk kemakmuran kehidupan
manusia. Oleh karena itu, makna dari ubi (Luwa) dalam acara ini merupakan
sarana untuk pemanggilan perkembangan bahan makanan dan pakaian untuk
kemakmuran kehidupan manusia melalui ritual doa Lamaiyo.
5.2.7 Tobba Wano
Acara ini berlangsung sehari setelah acara Mu’u Luwa yang bertujuan
untuk membersihkan diri dan membersihkan kampung dari segala macam roh-roh
jahat. Hal ini juga diungkapkan oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Upacara Tobba Wano merupakan salah satu upacara untuk
membersihkan dan mengusir roh-roh jahat yang berada dalam
kampung, membersihkan perbuatan-perbuatan manusia yang tidak
baik agar suci, sehingga dalam menjalankan upacara Wulla Poddu
dapat berjalan dengan baik dan suci. Pada upacara Mu’u Luwa
telah disepakati, bahwa upcara Wulla Poddu tahun yang berjalan
adalah burru (turun) atau dilaksanakan dihalaman suci, sebaliknya
kalau tidak burru (turun) dikatakan kabukkuta yaitu upacara
dijalankan di dalam Rumah Agung (Uma Rato) dan upacara Tobba
Wano tidak dilaksanakan. Oleh karena sudah keputusan burru
(turun), sehingga ayam-ayam pada malam upacara Mu’u Luwa
dibakar dihalaman Rumah Agung dan membuat tempat gantungan
Gong serta menurunkan gong dan tambur Marapu yang diturunkan
oleh seorang rato, kemudian pada sore keesokan harinya dijalankan
upacara Tobba Wano agar lingkungan kampung bersih dari
kotoran-kotoran yang membawa penyakit dan dosa-dosa yang
diperbuat pada masa-masa yang lalu dibersihkan dari rumahrumah. Maka setiap rumah wajib menyiapkan tempurung yang di
isi dengan abu dapur yang ada dalam rumah dan diatas abu dalam
tempurung ditancap berdiri buluh-buluh ayam. Maksud dari abu
dapur tersebut merupakan simbolis perbuatan-perbuatan yang tidak
baik dalam rumah tangga sedangkan buluh-buluh ayam merupakan
simbolis dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik diluar rumah
tangga maupun diluar kampung kemudian abu dapur ini
dikumpulkan dalam satu tempat lalu dibuang disemak-semak”.40
40
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Gambar 5.
Abu dapur dari setiap rumah yang sudah
dikumpulkan dalam satu kawukata (dalam
lingkaran merah)

Setelah semua abu dapur dari masing-masing rumah sudah dikumpulkan
di satu kawukata41jumlah rato-rato yang bertugas memikul kawukata berdasarkan
jumlah kawuku yang berjalan. Jika Kawuku Enni (Enam) yang berjalan maka
jumlah orang yang bertugas memikul kawukata juga berjumlah 6 (enam) orang
yang dibagi dalam dua kelompok, begitupun juga untuk Kawuku Walu (Delapan)
disesuaikan dengan Kawuku yang berjalan. Adapun gerakan-gerakan terdiri dari
tiga gerakan yang dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf L. W. Rato:
“Pertama, 6 (enam) orang yang sudah disiapkan dibagi dalam dua
kelompok (masing-masing terdiri dari tiga orang) berdiri di Natara
Poddu mengelilingi Kawukata secara berhadapan. Dari kelompok
yang pertama memegang tongkat (Ado Luwa) dengan salah
seorang mengucapkan kata “Beeee….” yang dijawab dengan
“Wuu-wuu….” oleh teman kelompoknya sendiri (diucapkan
sebanyak 3x), kemudian maju sambil mentetakkan terhadap
kelompok kedua sebanyak tiga kali. Kemudian dari kelompok
kedua membalas seperti yang dilakukan oleh kelompok pertama
juga sebanyak tiga kali. Kedua, menggunakan jari telunjuk.
Kegiatan tersebut juga dilakukan seperti yang dilakukan pada saat
menggunakan tongkat (Ado Luwa) secara berbalasan. Ketiga,
menggunakan parang (Kelewang), kegiatan tersebut juga dilakukan
seperti yang dilakukan pada saat menggunakan tongkat (Ado
Luwa) dan jari telunjuk secara berbalasan. Setelah kegiatan
menggunakan tongkat (Ado Luwa), jari telunjuk dan parang
(Kelewang) dilakukan, maka masing-masing orang mengambil
kembali tongkat (Ado Luwa) dan dua kelompok tersebut bersatu
membuat satu lingkaran kemudian mengeliling Natara Poddu
(halaman suci) sebanyak tiga kali kemudian masuk ketengah
Natara Poddu. Kemudian dua orang rato yang bertugas memikul
41

Kawukata adalah sebuah anyaman berbentuk keranjang kecil yang terbuat dari daun kelapa
mudah yang digunakan untuk mengumpulkan abu dapur dari masing-masing rumah yang berada di
dalam kampung Tambera pada saat upacara Tobba Wano.
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Kawukata bersiap-siap membawa lari mendahului rombongan
(empat rato lainnya) sambil berteriak-teriak dan diikuti oleh warga
kampung di setiap rumah juga berteriak dan memukul-mukul
dinding atau bale-bale dengan menggunakan daun-daunan yang
ada disekitar kampung dan dikampung lainnya yang mendengar
teriakan tersebut juga ikut berteriak serta memukul dinding atau
bale-bale dengan menggunakan daun-daunan. Rombongan ini
diikuti oleh tiga orang rato yang sudah bersiap-siap dengan
membawa gong Marapu yang dinamakan Lede Kodaka–Maradi
dan Teko (Kelewang) untuk lari mengiringi rombongan yang
membawa Kawukkata. Setelah tiba diluar kampung, Kawukata
tersebut diturunkan disemak-semak dan tongkt (Ado Luwa)
ditancapkan di Kawukata kemudian ditinggalkan bersama
Kawukata tersebut, setelah itu rombongan kembali ke Natara
Poddu (halaman suci)”.42
Berdasarkan penjelasan diatas, acara ini merupakan salah satu acara yang
bersifat tidak tetap. Artinya bahwa acara ini dilaksanakan tergantung hasil
keputusan yang dilakukan pada saat musyawarah dalam upacara Mu’u Luwa
(Makan Ubi). Jika hasil keputusan musyawarah bahwa Wulla Poddu dilaksanakan
di halaman suci yang disebut Burru (turun), maka acara ini dilaksanakan. Namun,
jika hasil keputusan musyawarah bahwa Wulla Poddu dilaksanakan di rumah
Agung (Uma Rato) yang disebut Kabukuta, maka acara ini tidak dilaksanakan.
Acara ini bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh
jahat serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik yang
disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan buluh ayam yang
disiapkan oleh setiap rumah yang ada dalam kampung Tambera. Setelah
dikumpulkan dalam satu kawukata, rato-rato yang bertugas melakukan gerakangerakan dengan menggunakan benda-benda disertai ucapan-ucapan secara
berlawanan dengan maksud agar semua perbuatan yang tidak baik yang melekat
pada diri mereka juga dibuang melalui abu dapur yang sudah dikumpulkan.
Kemudian rato-rato yang bertugas, mengelilingi halaman suci sebanyak tiga kali
dengan tujuan agar pada saat mereka pulang setelah membuang kawukata diluar
kampung, tidak ada roh-roh jahat atau perbuatan-perbuatan yang melekat pada
diri mereka. Sesudah itu, maka abu dapur yang disatukan dalam kawukata
dibuang disemak-semak diluar kampung Tambera.

42
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Berdasarkan penjelasan di atas, ritual ini memiliki dampak yang mencakup
seluruh masyarakat dalam kampung Tambera, sehingga terlihat keterlibatan dari
semua warga kampung Tambera dengan mengumpulkan abu dapur yang ditusuk
dengan buluh-buluh ayam. Ada kesadaran yang dimiliki bersama oleh semua
anggota masyarakat dalam kampung. Artinya bahwa kesadaran kolektif ini telah
diperkuat oleh kedisiplinan semua masyarakat berdasarkan kebersamaan moral
karena mereka terlibat dalam aktivitas yang sama serta memiliki tanggung jawab
yang sama yaitu melaksanakan ritual Wulla Poddu harus dalam keadaan bersih
dan suci agar ritual Wulla Poddu dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan
rato-rato yang bertugas harus sesuai dengan jumlah kawuku yang berjalan. Hal ini
dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat kampung Tambera
bahwa jumlah rato yang bertugas adalah simbolis dari kawuku yang sedang
berjalan.
5.2.8 Woleka Lakawa
Berdasarkan hasil wawancara, fungsi dari acara Woleka Lakawa dijelaskan
oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Woleka Lakawa merupakan suatu acara pelatihan tari-tarian bagi
anak-anak maupun orang dewasa agar pada acara selanjutnya tidak
adalagi kesalahan-kesalahan dalam tari-tarian. Upacara ini
dilaksanakan tanpa terang dan hanya mengharapkan terang bulan.
Sambil mereka diajak untuk menari, mereka juga diajak untuk
melagukan lagu anak-anak yaitu “Yoo-Kaboni”. Woleka Lakawa
berlangsung setiap malam selama tiga malam sampai tiba acara
selanjutnya yaitu Regga Kulla. selanjutnya dijalankan oleh ratorato melalui acara “Ndondo” dan diikuti oleh orang dewasa untuk
tarian “Baddara”.43

Gambar 6.
Latihan tari-tarian Woleka Lakawa
43
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Acara ini merupakan pelatihan tarian dan lagu-lagu bagi bagi anak-anak
maupun orang dewasa agar pada saat ritual-ritual berikutnya yang melibatkan taritarian dan nyanyian-nyanyian tidak terjadi kesalahan. Setiap ritual-ritual sakral
yang dilakukan di halaman suci (Natara Poddu) selalu dimeriahkan dengan taritarian dan nyanyian-nyanyian, karena setiap tarian dan nyanyian selalu
berhubungan dengan ritus-ritus yang dilaksanakan. Oleh karena itu, acara ini
melibatkan semua warga yang berpartisipasi melalui kabisunya (suku), ada
kesadaran yang dimiliki bersama oleh semua warga kampung untuk berlatih
bersama agar tidak terjadi kesalahan pada saat memeriahkan ritual-ritual. Dalam
artian, acara ini merupakan aturan tentang tingkah laku dari setiap warga yang
terlibat yang menentukan bagaimana mereka harus berlatih dengan baik agar pada
saat acara-acara sakral mereka dapat melakukan tarian-tarian dengan baik dan
benar sehingga dapat mengatur hubungannya dengan hal-hal yang sakral.
Acara ini dilakukan tanpa terang dan hanya mengharapkan terang bulan.
Hal ini dimaksudkan agar setiap anak maupun orang dewasa yang ingin berlatih
tidak merasa malu jika melakukan kesalahan pada saat berlatih dalam keadaan
terang. Namun, jika dilakukan dengan menggunakan penerangan, maka ada
beberapa anak maupun orang dewasa yang takut berlatih karena mereka akan
merasa malu jika dilihat oleh orang lain.
5.2.9 Regga Kulla
Acara Rega Kulla merupakan suatu acara khusus untuk menjemput tamu
(kulla). Tamu yang dimaksud adalah rato-rato dari kampung Bodo Maroto yang
datang dengan tujuan untuk megambil kawuku (Deke Kawuku) sebagai bukti
perjanjian leluhur bahwa kampung Bodo Maroto harus tetap menjalankan ritual
Wulla Poddu. Seperti yang dikatakan oleh Yusu L. W. Rato bahwa:
“Yang menjadi Kulla dalam upacara ini adalah hanya rato-rato dari
kampung Bodo Maroto. Berdasarkan cerita, sehingga yang menjadi
kulla hanya dari kampung Bodo Maroto berasal dari leluhur Rato
Wawo Buni Giala (Lede Tako Ponu) sebagai Rato Rumata (Imam)
pertama di kampung Tambera yang mempunyai tiga orang anak,
yaitu Rato Ubu Lele, Ubu Sebu dan Rato Nono Ubu Pede. Oleh
karena Rato Sebu mempunyai seorang isteri dari kampung Bodo
Maroto dan menetap di kampung tersebut, maka Rato Sebu
meminta kepada saudaranya yaitu Rato Ubu Lele untuk diberikan
poddu pada kampung Bodo Maroto dan diberikannya atas
permintaan Rato Ubu Sebu dengan perjanjian “Lala Lagoro Koko
72

Dara–Widi Padi Tillu Bedo” yang artinya bahwa Rato Ubu Lele
mengatakan “datanglah dengan menggunakan kuda bergiringgiring”. Maksud dari Rato Ubu Lele adalah agar Rato Sebu datang
ke kampung Tambera untuk diberikan kawuku agar kampung Bodo
Maroto menjalankan upacara Wulla Poddu. Sehingga sampai saat
ini, kulla tersebut hanya berasal dari kampung Bodo Maroto dan
mereka harus datang untuk memenuhi permintaan dan perjanjian
leluhur dan agar kampung Bodo Maroto tetap menjadi kampung
poddu dan tetap menjalankan ritual Wulla Poddu”.44

Gambar 7.
Kulla (tamu) dari kampung Bodo Maroto

Berdasarkan hasil penelitian, sesudah ada berita bahwa Kulla dari
kampung Bodo Maroto sudah kelihatan, rato Sugu Bedu mengeluarkan Tambur
Marapu (Doddu) dari Rumah Agung dan sambil membunyikan gong sampai
Kulla tiba di hamalan suci (Natara Poddu) kampung Tambera. Jumlah kulla yang
datang harus sesuai dengan kawuku yang berjalan, jika Kawuku Enni (Enam),
maka jumlah kulla juga harus berjumlah enam orang, begitupun berlaku pada
Kawuku Walu (Delapan). Sama seperti yang sudah dijelaskan pada upacara Tobba
Wano. Sebenarnya tidak ada keterikatan yang khusus antara jumlah kulla harus
sesuai dengan jumlah kawuku yang berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk
memberitahukan kepada masyarakat secara umum bahwa jumlah kulla merupakan
simbolis dari jumlah kawuku yang berjalan.
Acara ini dilaksanakan sesuai dengan prediksi rato-rato (tetua adat)
terhadap bulan. Di mana, kulla (tamu) dari kampung Bodo Maroto tiba di
kampung Tambera harus tepat pada bulan purnama. Seperti yang dikatakan oleh
Yusuf L. W. Rato bahwa:
44

Hasil wawancara pada tanggal 27 November 2015

73

“Waktu tepat pada bulan purnama, Kulla dengan kuda-kudanya
masuk halaman suci dan setiap rumah kabisu yang bertugas sudah
siap untuk menerima Kulla. Setelah Kulla turun dari kudanya,
diterima langsung dibawa keluar dari halaman suci agar jangan
sampai kuda tersebut mengeluarkan kotoran (kencing atau BAB)
dihalaman suci. Namun, jika hal itu terjadi maka salah seorang rato
yang kudanya mengeluarkan kotoran tersebut mengambil sebuah
batu (simbolis kotoran) yang berada disekitar kotoran tersebut
kemudian membawanya ke Uma Rato (Rumah Agung) dan
meletakkannya di Labi (gelang tiang utama rumah Agung) serta
melaporkan kepada Rato Rumata dengan membawa ayam kurban
untuk didoakan atas kejadian tersebut. Penerima kuda-kuda dari
Kulla tidak boleh salah menerima karena penerima kuda sudah
tahu dengan nomor yang telah ditetapkan menurut doa (Bara).
Setelah mereka tiba di halaman suci dan beristirahat sambil saling
menukar tempat sirih-pinang, mereka masing-masing mengikuti
kudanya dan disana mereka membuka kain dan ikat kepala, setelah
itu mereka kembali dihalaman suci. Setelah Kulla sudah genap
hadir dihalaman suci, maka didoakan sirih-pinang yang dibawa
oleh setiap rumah dan mereka bagi-bagikan, kemudian mereka
bubar dan masing-masing kembali kerumah tempat mereka
diterima. Disana, Kulla disuguhkan dengan sirih-pinang dan seekor
ayam (Manu Regga Kulla) 45 dan juga air minum. Ayam (Manu
Regga Kulla) tersebut juga didoakan agar Kulla tersebut disucikan
dari setiap kesalahannya juga agar dalam perjalanannya berjalan
dengan baik. Manu Regga Kulla tersebut berlaku bagi Kulla yang
sudah pernah menjadi Kulla sebelumnya yang disiapkan dari
rumah tempat mereka diterima, sedangkan bagi Kulla yang baru
pertama datang membawa ayamnya sendiri yang disebut Manu
Wano Tappe–Wano Lunna yaitu ayam yang didoakan untuk
mencuci atau membersihkan tikar dan bantal tempat Kulla
menginap yang sebelumnya. Sehingga dalam hal ini,
membersihkan tempat tersebut bagi Kulla yang baru”.46
Dari hasil wawancara di atas, bahwa acara ini merupakan acara yang
sangat penting. Hal ini didasarkan pada saat kedatangan kulla (tamu) dari
kampung Bodo Maroto harus sesuai dengan bulan purnama atas prediksi rato-rato
(tetua adat) kampung Tambera dan kampung Bodo Maroto. Rato-rato dari
kampung Bodo Maroto tiba di kampung Tambera tepat pada saat bulan purnama.
Oleh karena itu, prediksi bulan ini tidak dilakukan oleh semua rato, namun hanya

45

Manu Regga Kulla secara harafiah berarti “ayam penerimaan tamu”. Artinya bahwa tamu yang
sudah datang diberikan seekor ayam sebagai tanda terima dari masing-masing rumah tempat Kulla
(tamu) beristirahat.
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rato-rato (tetua adat) tertentu yang bisa melakukannya karena harus benar agar
kulla (tamu) datang pada waktu yang sesuai atau telah diputuskan.
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa setiap rato (tetua adat) yang
bertugas, menerima dan langsung membawa kuda keluar dari halaman suci
(Natara Poddu) agar kuda tersebut tidak mengeluarkan kotoran (kencing dan
BAB) dihalaman suci. Jika hal itu terjadi, maka kulla yang bersangkutan
mengambil sebuah batu yang berada disekitar kotoran untuk dibawakan di Uma
Rato (Rumah Agung) serta melaporkan kejadian tersebut kepada Rato Rumata
(Imam) dengan membawa seekor ayam kurban yang didoakan sebagai tanda
permintaan maaf kepada leluhur (Marapu). Hal ini tidak terlepas dengan
kesakralan dari halaman suci tersebut karena disanalah tempat utama
dilaksanakan beberapa bentuk ritual yang sakral dan tempat bersemayam Marapu
terbesar kampung Tambera. Oleh karena itu, halaman ini disebut dengan Natara
Poddu (halaman suci/sakral) karena terdapat tumpukan batu kecil tempat
bersemayam leluhur (Marapu) sehingga harus dihindari dari hal-hal yang sifatnya
profan.
Tujuan dari acara ini merupakan penjemputan atau penerimaan kulla
(tamu) dari kampung Bodo Maroto untuk menepati janji leluhur yang diwariskan
secara turun-temurun yaitu mengambil Kawuku. Kawuku tersebut yang
merupakan tujuan utama dari kedatangan kulla (tamu) dari kampung Bodo Maroto
sebagai tanda untuk tetap menjalin dan mempererat hubungan persaudaraan dan
tetap menjadi kampung poddu yang menjalankan ritual Wulla Poddu. Dalam hal
ini, ada kesadaran serta perasaan yang dimiliki bersama yang kemudian diperkuat
oleh kedisiplinan kedua kampung untuk tetap menepati janji leluhur mereka
karena kedua kampung memiliki tanggung jawab serta terlibat dalam aktivitas
yang sama yaitu menjalankan upacara Wulla Poddu.
5.2.10 Perkunjungan Dukki Tappe–Toma Lunna
Acara ini merupakan perkunjungan rato-rato dari kampung Bodo Maroto
ke kampung-kapung poddu yang berada diwilayah We’e Bangga guna untuk
melaporkan diri kepada kampung poddu dan juga kepada leluhur setempat.
Penjelasan ini didukung juga pernyataan dari Yusuf L. W Rato yang mengatakan
bahwa:
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“Dukki Tappe–Toma Lunna merupakan suatu perkunjungan kulla
(tamu) dari kampung Bodo Maroto ke kampung-kampung poddu
untuk melapor diri agar kampung-kampung poddu serta para
leluhur setiap kampung poddu mengetahui bahwa kulla sudah ada,
karena setibanya di kampung poddu, kulla masih mendoakan
seekor ayam untuk melaporkan diri kepada leluhur setempat bahwa
mereka sudah hadir. Pada malam pertama, kulla masih menginap
di kampung Tambera, kemudian pada pagi keesokan harinya kulla
berkunjung ke kampung Ratewana dan dijamu sebagai tamu adat
(kulla). Setelah mendoakan seekor ayam dan makan, mereka
berkunjung lagi ke kampung Watu Bolo juga dijamu sebagai tamu
adat (kulla) dan terakhir untuk hari pertama kulla berkunjung ke
kampung Prai Gege dan petangnya kulla kembali ke kampung
Tambera dan bermalam untuk malam keduanya. Keesokan harinya,
Kulla berkunjung ke kampung Nggiela Koko dan penerimaannya
sama seperti mereka berkunjung dikampung-kampung adat pada
hari pertama dan petangnya kulla pulang untuk mengurus kudakudanya sambil beristirahat untuk persiapan pada keesokan harinya
untuk menerima kawukku (Deke Kawuku) di Goa Kareka bisa dan
pulang ke kampung Bodo Maroto”.47

Gambar 8.
Perkunjungan Duki Tape-Toma Luna oleh rato-rato dari
kampung Bodo Maroto di kampung poddu.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tujuan dari kulla
berkunjung dimasing-masing kampung poddu adalah untuk melaporkan kepada
warga serta leluhur (Marapu) setempat bahwa mereka sudah ada (hadir) untuk
menepati janji leluhur untuk mengambil Kawuku. Mereka melaporkan kepada
leluhur dengan cara ritual doa dengan menyembelih ayam kurban dan melihat
jawaban dari leluhur (Marapu) setempat melalui jeroan ayam kurban. Begitupun
47
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berlaku pada saat berkunjung ke kampung-kampung poddu lainnya. Rato (tetua
adat) yang berperan dalam ritual doa hanya seorang rato (tetua adat) setempat dan
seorang rato (tetua adat) perwakilan dari kulla (tamu). Ritual doa berupa mantramantra atau bahasa khiasan yang menggambarkan leluhur (Marapu) setempat.
Tujuan perkunjungan kulla dari kampung Bodo Maroto ke setiap kampung
poddu tidak terlepas dari kedatangan mereka ke kampung Tambera yaitu
mengambil kawuku. Mereka (kulla) tidak hanya mempererat hubungan
persaudaraan dengan warga serta leluhur (Marapu) dari kampung Tambera,
melainkan juga mereka tetap menjaga hubungan persaudaraan mereka dengan
masyarakat dan leluhur (Marapu) dari kampung-kampung poddu lainnya yang
ada diwilayah We’e Bangga.
5.2.11 Baye Kawuku
Upacara Baye Kawuku adalah upacara pembagian kawuku yang berpusat
kepada kulla (tamu) dari kampung Bodo Maroto. Makna dari kawuku dijelaskan
oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Upacara Baye Kawuku berasal dari dua kata, yaitu “baye” yang
berarti “membagi” sedangkan kawuku merupakan simpulan tali.
Kawuku yang berarti simpulan tali menggambarkan tentang
kelahiran manusia yang silih berganti dari waktu ke waktu yang
tidak pernah putus walaupun diselingi dengan kematian. Kawuku
ini diciptakan oleh leluhur Kapitta Reisi Bisa pada saat masih di
Pu”u Karara–Pu’u Engo yang digambarkan lewat cukuran rambut
kakaknya yaitu Putri Kamuri yang dicukurnya menjadi lima bagian
yaitu Loge Padadi (Rambut Lahir), Loge Leleta (Rambut Keliling),
Loge Muwu (Rambut Penutup), Loge Pippi Kawana (Rambut
Pelipis Kanan), Loge Pippi Yello (Rambut Pelipis Kiri). Dalam
cukuran rambut tersebutlah timbul yang dinamakan Kawuku Enni
(Enam) dan Kawuku Walu (Delapan). Kawuku Enni merupakan
simpulan tali berjumlah enam simbolis dalam cukuran rambut yaitu
Loge Pippi Kawana (Rambut Pelipis Kanan), Loge Pippi Yello
(Rambut Pelipis Kiri), menggambarkan bahwa enam bulan
lamanya semua bahan makanan sudah dapat dipanen dan dinikmati
hasilnya sedangkan Kawuku Walu merupakan simpul tali
berjumlah delapan simbolis Loge Padadi (Rambut Lahir), Loge
Leleta (Rambut Keliling), Loge Muwu (Rambut Penutup)
menggambarkan bahwa delapan bulan bayi dalam kandungan
sudah dapat terbentuk menjadi manusia dan sudah bisa untuk
dilahirkan”.48
48
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Dalam pembagian kawuku, setiap tahunnya berjalan silih berganti.
Misalkan: tahun ini yang berjalan adalah Kawuku Enni (enam) maka tahun
berikutnya akan diganti dengan Kawukku Walu (delapan). Seiring berjalannya
waktu, pembagian kawuku dijalankan berdasarkan tahun ganjil dan tahun genap,
jika tahun yang berjalan adalah tahun ganjil maka kawuku yang berjalan adalah
Kawuku Enni (Enam) sedangkan jika tahun yang berjalan adalah tahun genap
maka yang berjalan adalah Kawuku Walu (Delapan). Penentuan kawuku
berdasarkan tahun ganjil dan tahun genap ini tidak ada keterikatan yang khusus.
Dalam hal ini, sebelumnya penentuan kawuku ini dilaksanakan silih berganti
setiap tahun, namun seiring berjalannya waktu pada saat Kawuku Enni (Enam)
yang berjalan bertepatan pada tahun yang ganjil begitupun untuk Kawuku Walu
(Delapan) yang berjalan bertepatan pada tahun yang ganjil, sehingga penentuan
kawuku akhirnya disesuaikan dengan tahun yang sedang berjalan.
Setelah masuk dalam goa, rato-rato (tetua adat) mengatur posisinya
masing-masing sedangkan dua orang rato dari kampung Bodo Maroto duduk
menantikan pembagian kawuku. Setelah itu, Rato Rumata (Imam) berdoa secara
berbisik untuk memohon kepada para leluhur (Marapu) dan Sang Pencipta agar
dalam penyerahan kawuku kepada rato dari kampung Bodo Maroto jangan
berselisih dan berjalan dengan baik. Setelah itu dilaksanakan penyerahan kawuku
(Baye Kawuku) kepada seorang rato (tetua adat) perwakilan dari kampung Bodo
Maroto oleh Rato Rumata (Imam) Tambera dalam keadaan selubungan kain.
Kemudian gong dibunyikan dan rato dari kampung Bodo Maroto membawa
pulang kawuku yang sudah diterimanya 49 . Sesudah acara Baye Kawuku sudah
selesai, maka rato-rato yang bertugas mendoakan ayam-ayam kurban dari masingmasing kabisu dan memberikan sesajian kepada leluhur (Marapu) dan Sang
Pencipta untuk mengucap syukur karena acara Baye Kawuku sudah berjalan
dengan baik.

49

Sebelum rato dari kampung Bodo Maroto keluar, dua orang rato menjaga pintu keluar dari rato
kampung Bodo Maroto. Oleh karena itu, rato-rato dari kampung Bodo Maroto harus berusaha
menabrak sebanyak tiga kali untuk keluar dari pintu yang dijaga oleh dua orang rato. Penjagaan
tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar berkat dalam hal kawuku yang dibagikan kepada rato
dari kampung Bodo Maroto tidak dibawakan seluruhnya. Setelah rato dari kampung Bodo Maroto
berhasil keluar dan pulang menggunakan kuda sampai tidak kelihatan, maka dua orang rato
penjaga pintu tidak lagi menjaga pintu goa tersebut.
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Jadi, upacara Baye Kawuku merupakan suatu upacara pembagian kawuku
yang pembagiannya berpusat kepada kulla (tamu) dari kampung Bodo Maroto
yang dilaksanakan di dalam goa suci Kareka Bisa. Upacara ini dihadiri oleh
semua rato-rato dari masing-masing kampung adat untuk mengetahui bersama
pembagian kawuku kepada kulla dari kampung Bodo Maroto. Kawuku yang
diberikan kepada rato dari kampung Bodo Maroto bukanlah simpulan tali, namun
berupa irisan pinang lebar yang diberikan sesuai dengan kawuku yang berjalan.
Sedangkan tali simpul (kawuku) diikat di pohon pelindung (Mawo) pada saat
upacara sebelumnya yaitu upacara Pogo Mawo dikampung Tambera.
Acara ini merupakan acara yang sangat sakral. Kesakralan dari ritual ini
dilihat dari tempat yang digunakan serta tujuan dari pembagian kawuku.
Durkheim (1992: 45) mengatakan bahwa kehidupan religius dan kehidupan
profan tidak bisa berada pada ruang yang sama. Jika kehidupan religius yang
ingin dikembangkan, maka yang harus dipersiapkan adalah ruang khusus
untuknya, ruang yang tidak bisa dimasuki dan disentuh oleh kehidupan profan.
Sama seperti tempat dilaksanakan ritual ini didalam goa suci Kareka Bisa. Tempat
ini sudah dikeramatkan dan disakralkan serta ditempatkan sebuah benda sakral
Dinga Leba yang juga merupakan objek pemujaan dalam ritual Wulla Poddu.
Sedangkan tujuan dari ritual ini adalah membagikan kawuku kepada rato dari
kampung Bodo Maroto. Pembagian ini dilakukan oleh Rato Rumata (Imam) yang
diberikan kepada seorang rato dari kampung Bodo Maroto dalam selubungan
kain. Hal ini dilakukan agar proses penyerahan tidak dilihat oleh orang lain karena
kawuku dianggap sebagai sesuatu yang sakral serta terdapat mantra-mantra yang
diucapkan secara berbisikan oleh kedua rato selama proses penyerahan kawuku
yang dilakukan dalam selubungan kain.
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa tujuan dari ritual ini merupakan
pembagian kawuku terhadap kulla dari kampung Bodo Maroto agar tetap
menjalankan ritual Wulla Poddu. Kawuku inilah yang menjadi simbol solidaritas
untuk tetap mempererat hubungan mereka baik dengan sesama penganut maupun
penganut dengan leluhur (Marapu) serta hubungan mereka dengan kampungkampung poddu lainnya.
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5.2.12 Wolla Kawuku
Secarah harafiah, wolla berarti “bangun”. Dalam hal ini, kata bangun
diartikan sebagai perayaan yang dilakukan sepanjang malam. Jadi, upacara Wolla
Kawuku adalah upacara perayaan kawuku yang berlangsung sepanjang malam
setelah acara Baye Kawuku yang dimeriahkan dengan tari-tarian serta Wara
(pitutur adat tentang asal usul nenek moyang). Penjelasan diatas didukung oleh
pernyataan Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Wolla Kawuku adalah suatu upacara untuk merayakan kawuku
yang sudah dibagi dan didapatkan. Upacara ini dilanjutkan setelah
upacara Baye Kawuku. Dalam memulai upacara ini, Rato Rumata
dijemput oleh tarian-tarian laki-laki dan perempuan memasuki
halaman suci untuk melaksanakan upacara Wesa Natara dan Wara.
Wesa Natara adalaha acara doa menggunakan sastra adat oleh Rato
Rumata untuk mengundang para leluhur agar mengikuti upacara
Wara karena kawuku telah diserahkan oleh leluhur Ubu Raya dan
Ubu Pede kepada leluhur dari kampung Bodo Maroto dengan
keadaan baik. Kemudian dilaksanakan acara Wara yaitu suatu
acara mengucapkan nama-nama tempat yang dilalui para leluhur
sampai di Pulau Sumba dan mengedari Pulau Sumba hingga
sampai di kampung Tambera. Jadi, dalam acara ini disebutkan satu
persatu nama-nama tempat yang dilalui oleh leluhur yang berasal
dari seberang sampai tiba di Pulau Sumba dan mengedari seluruh
Pulau Sumba sampai di kampung Tambera”.50

Gambar 9.
Wesa Natara dan Wara oleh Rato Rumata (Imam) di
Kampung Tambera

Sesudah acara Wesa Natara dan Wara selesai, maka dilanjutkan dengan
perayaan meriah oleh tari-tarian laki-laki dan perempuan (lihat Gambar 10 dan
11 berikut) dan dilanjutkan dengan acara menyanyikan sastra adat perkabungan
50
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Kamuri dengan tujuan untuk mengisahkan dan memperingati kembali
kematiannya.

Gambar 10.
Tari-tarian laki-laki

Gambar 11.
Tari-tarian wanita

Dari hasil penelitian, ritual perayaannya yang dilakukan malam hari adalah
ritual-ritual yang sakral. Seperti pada ritual ini yang merupakan perayaan meriah
sepanjang malam karena kawuku sudah dibagikan kepada kampung Bodo Maroto.
Banyak acara-acara sakral selama digelarnya ritual ini sepanjang malam. Dibuka
dengan ritual doa Wesa Natara oleh Rato Rumata (Imam) untuk mengundang
para leluhur-leluhur (Marapu) dan dilanjutkan dengan Wara (pitutur adat tentang
asal usul leluhur).
Pelaksanaan ritual-ritual yang sakral tidak terlepas dari tempat dan benda
atau wadah yang digunakan. Tempat dilaksanakan ritual-ritual ini di halaman suci
(Natara Poddu) merupakan tempat yang sudah disakralkan karena terdapat
sebuah tumpukan batu ditengah-tengah halaman tersebut yang merupakan tempat
bersemayam Marapu. Di atas tumpukan batu merupakan tempat beridiri Rato
Rumata saat melakukan ritual doa Wesa Natara dan Wara. Kesakralan dari
tumpukan batu ini, maka tidak diperkenankan siapapun (kecuali Rato Rumata saat
melakukan Wesa Natara dan Wara) untuk menyentuhnya baik dalam selama
Wulla Poddu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, halaman suci
(Natara Poddu) ini disucikan atau disakralkan untuk menjadi tempat dilaksanakan
semua bentuk ritual selama Wulla Poddu.
Durkheim (1992: 65-67) mengatakan bahwa hal-hal yang sakral tidak bisa
disederhanakan dengan mengatakannya sebagai sesuatu yang personal yang
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disebut dewa-dewi atau roh-roh. Batu, pohon, mata air, batu kerikil, potongan
kayu, rumah, pokoknya segala sesuatu bisa saja menjadi hal yang sakral. Sebuah
ritus bisa saja memiliki kesakralan; dan memang, pada tingkat tertentu tidak ada
ritus yang tidak memilikinya. Ada kata, ungkapan, mantra-mantra tertentu yang
hanya bisa diucapkan oleh figur yang sakral, ada juga gestur-gestur tubuh dan
gerakan-gerakan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.
Seperti yang terjadi dalam ritual ini, tidak hanya tempat dan tumpukan batu yang
sakral melainkan juga benda-benda lain seperti tombak Mate Oro dan setangkai
rambut Kamuri yang dipegang Rato Rumata (Imam) serta tambur Marapu saat
melakukan ritual Wesa Natara dan Wara merupakan benda-benda sakral yang
hanya disentuh oleh rato (tetua adat) tertentu dan tidak bisa digunakan untuk
keperluan kehidupan sehari-hari, ada gerakan atau gestur-gestur tubuh disertai
dengan gerakan-gerakan tombak Mate Oro. Artinya bahwa, setiap sastra adat
yang

diucapkan,

gestur-gestur

dan

gerakan-gerakan

yang

dilakukan

menggambaran karakteristik dari objek pemujaan.
Begitupun dengan tarian-tarian, semua orang yang melakukan merupakan
garis keturunan dari 12 (duabelas) kabisu. Namun sebelum menari, mereka
terlebih dahulu melaporkan kepada rato kabisu agar didoakan sehingga menjadi
figur yang suci agar dalam memasuki halaman suci (Natara Poddu) tidak terjadi
kesalahan-kesalahan. Tarian-tarian ini adalah tarian-tarian yang dikhususkan
untuk ritual-ritual yang sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian
yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Oleh karena itu, penari-penari ini
sebelumnya sudah terlatih pada saat acara Woleka Lakawa, sehingga dalam
melakukan tarian tidak terjadi kesalahan.
5.2.13 Wolla Wiasa Karua
Upacara Wolla Wiasa Karua adalah suatu acara untuk merayakan beras
suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci tersebut ditumbuk oleh ratorato yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang
diberikan kepada leluhur (Marapu). Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf L. W.
Rato bahwa:
“Pada saat “Ba’i Wiasa Karua”, bola Nukku Sara diturunkan dari
loteng dan beras tadi diturunkan dari Labi (Gelang Tiang) dan
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diletakkan ditikar pelataran dimasing-masing Uma Tubba dan rato
yang bertugas membersihkan bola Nukku Sara yang dioleskan
dengan minyak santan kelapa bercampur karanu (cendana).
Kemudian beras tadi diukur dengan tempurung kelapa dan diisi
dalam bola Nukku Sara dan yang sisa dibawa untuk tumbuk beras
suci. Lesung untuk menumbuk dikalungi dengan kain yang berada
masing-masing dikolong Uma Tubba. Setelah ada pengumuman
dari Uma Rato (Rumah Agung) yang mengatakan agar membawa
anjing dan anak-anak ditempat sepi, maka rato yang bertugas
membawa turun beras suci untuk ditumbuk. Disamping lesung
sudah tersedia Nyiru, Mok (Koba Tiddoka dari tempurung kelapa)
dan tikar untuk menada ampas padi. Beras dimasukkan didalam
lesung dan ditumbuk dengan hati-hati (hanya asal tumbuk saja)
karena sebelumnya sudah bersih. Kemudian dibersihkan hanya saja
serbuknya ditadah pada sebuah tikar dan dikuburkan dalam tanah
dekat lesung. Setelah pembersihan, beras kembali dibawa ke rumah
dan dimasak. Dalam waktu itu, warga sekampung bersedia
menahan diri dari segala bentuk kejahatan agar dalam menerima
berkat atau bibit yang dibagi-bagikan nanti disebar dan
memberikan hasil yang berlimpah. Dibagian pelataran dalam
rumah sudah tersedia sendok (tako), beberapa piring dan periuk
untuk memasak sudah ditungku dan beras suci langsung dimasak
dengan hati-hati agar jangan terlalu mendidih sehingga airnya
jangan tertumpah. Setelah beras tersebut masak, disendok
sebanyak tiga piring untuk disuguhkan kepada para leluhur dan
rato berdoa agar para leluhur makan bersama mereka dan apabila
sisa, maka tidak dibolehkan kepada wanita dan anak-anak untuk
dimakan. Selanjutnya hanya tunggu pengumuman dari Uma Rato
(Rumah Agung) bahwa acara sudah selesai dengan menurunkan
gong dan dibunyikan kemudian akan dilanjutkan dengan upacara
Wolla Wiasa Karua”.51

Gambar 12.
Tempat Menumbuk Padi dan Beras Suci.

51
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Berdasarkan hasil penelitian, selama berjalannya proses pembersihan beras
suci semua warga dalam keadaan tenang dan tidak diperbolehkan siapapun untuk
keluar dari rumah selain rato-rato yang bertugas sampai beras ini dimasak. Setelah
itu dilaksanakan perayaan meriah yang dibuka oleh Rato Rumata (Imam) melalui
ritual doa Wesa Natara dan Wara (sama pada saat ritual Wolla Kawuku) serta
tempat perayaan selanjutnya dan benda-benda sakral yang digunakan juga sama
seperti pada ritual Wolla Kawuku. Namun, perayaan meriah dalam ritual ini
bertujuan untuk merayakan beras suci yang sudah diberikan kepada leluhur
(Marapu).
Tujuan utama dari ritual ini sebenarnya adalah pemberian sesajian kepada
Marapu. Seorang rato (tetua adat) masing-masing Uma Tubba melakukan ritual
doa dengan bahasa adat untuk memberikan sesajian kepada leluhur (Marapu)
berupa “beras suci” yang sudah dimasak. Beras suci tersebut merupakan hasil
pertanian seperti pada umumnya, oleh karena mereka mempunyai rasa tanggung
jawab kepada Marapu maka “beras suci” yang berasal dari hasil panen padi yang
dipotong pertama dan disimpan di tempat tersendiri dalam rumah adat dan tidak
diperbolehkan dimasak untuk makanan sehari-hari karena padi tersebut sudah
merupakan bagian khusus yang dipersembahkan kepada Marapu. Tempat yang
digunakan untuk menumbuk padi ditutupi dengan kain adat dan lesung juga
dikalungi dengan kain. Beras yang ditumbuk kemudian dibersihkan dan dimasak
di masing-masing Uma Tubba untuk memberikan sesajian dan persembahan
kepada leluhur (Marapu). Perasaan tanggung jawab mereka terhadap Marapu
merupakan kesadaran kolektif penganut dengan memberikan sesajian kepada
leluhur (Marapu). Pemberian sesajian ini merupakan dasar untuk mempererat
hubungan mereka dengan leluhur (Marapu) agar tetap memberikan kehidupan
serta hasil panen yang baik.
Dalam ritual ini juga dilihat adanya kesadaran semua warga kampung
Tambera selama proses pengumpulan beras suci berlangsung. Di mana, selama
proses ini berlangsung tidak diperkenankan siapapun untuk melakukan aktivitas di
luar rumah, begitupun masyarakat yang ingin menyaksikan acara perayaan. Hal
ini kerana adanya kesadaran yang dimiliki bersama semua warga bahwa ritual ini
sakral dan harus mematuhi larangan-larangan agar ritual ini dapat berjalan dengan
baik.
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5.2.14 Wolla Wiasa Kappai
Dalam upacara Wolla Kappai, ada dua acara yang dilaksanakan, yaitu Oke
We’e Maringi merupakan menimba air suci yang akan digunakan pada saat
upacara puncak yaitu upacara Kalango Lodo dan acara yang kedua adalah Pogo
Weri yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda
larangan pada saat acara puncak yaitu Kalango Lodo. Seperti yang dikatakan oleh
Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Ada dua acara penting dalam ritual Wolla Wiasa Kappai.
Pertama, acara Oke We’e Maringi adalah salah satu upacara
menimba air suci yang akan digunakan untuk percikkan pada ratorato dari setiap kabisu yang akan membentuk luoda (lingkaran)
para kabisu yang berjumlah duabelas kabisu pada saat upacara
Kalango Laddo dan dipercikkan juga kepada para penonton agar
dalam mengikuti acara-acara selanjutnya semuanya dalam keadaan
suci dan menerima berkat-berkat Wulla Poddu untuk dibawa
pulang. Setelah rombongan telah siap halaman Uma Rato (Rumah
Agung), Rato Rumata (Imam) berdoa pelepasan agar para
rombongan jangan terantuk dan pakaian mereka jangan ada yang
terbongkar selama proses acara berlangsung. Setelah berdoa,
rombongan turun dari Uma Rato dan menuju ke mata air yang akan
ditimba, rombongan didahului oleh Rato pembawa Kalewang, Rato
pembawa gong Lede Kodaka, Rato pembawa gong Maraddi dan 5
(lima) orang Rato pembantu. Kedua, acara Pogo Weri adalah acara
pemotongan pucuk daun kelapa yang nantinya akan dipasang pada
pintu masuk (bina tama) dan pintu keluar (bina louso) kampung
sebagai tanda larangan agar para penonton jangan masuk-keluar
dan terlebih menutup/melindungi kampung dari roh-roh jahat agar
upacara Pa’ana (Melahirkan) pada acara Kalango Loddo dapat
berjalan dengan baik. Rato-rato yang berperan sama pada
rombongan acara menimba air suci”.52

Gambar 13.
Menimba air suci (Oke We’e Maringi)
52

Gambar 14.
Pemotonga tanda larangan (Pogo Weri).
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Pada kedua upacara ini, seorang rato (tetua adat) memberikan
pengumuman sebelum rombongan bertugas agar penduduk dalam kampung tidak
boleh keluar rumah atau beraktifitas lainnya selama kedua acara ini berjalan.
Setelah kedua acara tersebut selesai, maka seorang rato memberikan pengumuman
agar semua warga dalam kampung boleh beraktiftas seperti biasanya. Setelah itu
dilaksanakan perayaan meriah yang dibuka oleh Rato Rumata (Imam) melalui
ritual doa Wesa Natara dan Wara (sama pada saat ritual Wolla Kawuku) serta
tempat perayaan dan benda-benda sakral yang digunakan juga sama seperti pada
ritual Wolla Kawuku. Namun, perayaan meriah dalam ritual ini bertujuan untuk
merayakan kedua acara yaitu acara Oke We’e Maring (Menimba Air Suci) dan
Pogo Weri (pemotongan pucuk daun kelapa muda sebagai tanda larangan).
Kesakralan dalam acara ini adalah benda-benda yang digunakan serta
proses pengambilan kedua benda yang merupakan tujuan dari ritual ini. Sebelum
mengambil air, rato (tetua adat) didoakan oleh Rato Rumata agar selama
perjalanan tidak ada hambatan-hambatan. Kemudian rato-rato pergi ke sebuah
mata air yang sudah diperuntukan sebagai air suci, seorang rato mentetakkan
terlebih dahulu permukaan air dengan menggunakan kalewang (parang) Marapu.
Tujuan mentetakkan tersebut agar menyucikan air yang akan diambil. Kalewang
yang digunakan dan gong-gong sama seperti yang digunakan pada upacara Tubba
Ruta. Buyung (periuk yang terbuat dari tanah) yang digunakan untuk menimbah
air suci tersebut juga hanya digunakan pada saat acara ini. Rombongan rato-rato
ini diiringi dengan pukulan gong secara bersahutan. Setelah mengambil air dan
tiba di halaman suci, rombongan mengelilingi halaman suci (Natara Poddu)
sebanyak tiga kali agar air yang sudah diambil disucikan dan setelah itu air
tersebut simpan di dalam Rumah Agung dan melanjutkan acara yang kedua yaitu
Pogo Weri. Benda-benda yang digunakan seperti kalewang dan gong sama pada
acara Oke We’e Maringi. Sebelum memotong pucuk daun kelapa, pohon kelapa
terlebih dahulu ditetakkan menggunakan kalewang Marapu guna untuk
menyucikan atau mensakralkan pucuk daun kelapa yang akan diambil dan
digunakan sebagai Weri (larangan). Setelah pengambilan selesai dan rombongan
kembali di halaman suci diiringi gong dan mengelilingi halaman suci untuk
menyucikan dan mensakralkan lagi daun kelapa yang sudah diambil dan
kemudian disimpan di dalam rumah Agung (Uma Rato).
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5.2.15 Mana’a
Upacara Mana’a adalah salah satu upacara makan bersama atau ramatama dengan semua warga yang hadir dalam acara ini. Bagi setiap orang yang
datang pada saat acara ini diwajibkan untuk membawa seekor ayam dirumah
besar karena keturunannya berasal dari rumah kabisu tersebut, didoakan kepada
leluhur (Marapu) dan Sang Pencipta untuk meminta berkat dan disembelih agar
diketahui jawabannya melalui jeroan ayam. Dalam upacara Mana’a, ada dua acara
penting yang dilaksanakan.
a) Pertama, acara Dengi Winne yaitu acara “meminta/mengambil bibit padi”
dari setiap rumah adat (Uma Tubba) yang berada dalam kampung
Tambera yang hanya dilakukan oleh dua orang rato Boga Dima. Seperti
yang dikatakan oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Acara Dengi Winni ini diperankan oleh dua orang rato Boga Dima
dari kabisu Ana Wara dan kabisu We’e Lowo. Setelah dua orang
rato Boga Dima dan rato dari setiap Uma Tubba sudah siap
dipelataran Uma Rato (Rumah Agung), tambur Marapu diturunkan
dibale-bale Rumah Agung bersama beduk, kemudian seorang rato
yang mewakili Rato Rumata memberikan pengumuman kepada
penduduk kampung agar hewan peliharaan (anjing, ayam, kerbai,
kuda) dan anak-anak dibawah ke tempat yang sunyi dengan
maksud agar hewan (anjing) jangan menggonggong dan anak-anak
jangan ada yang ribut. Setelah semuanya dalam keadaan sunyi,
tambur Marapu dibunyikan bersama beduk dan kedua rato Boga
Dima menari sesuai bunyi tambur Marapu dan beduk. Di dahului
oleh Boga Dima Ana Wara kemudian Boga Dima We’e Lowo yang
menari melingkar di belakang Boga Dima Anawara. Tarian
tersebut selalu didahulukan kaki kanan yang di ikuti oleh kaki kiri
dan tidak boleh salah pada saat menuju setiap Uma Tubba, yaitu
Uma Rato, Uma Adong, Uma We’e Nogo, Uma Tadei Lagoro,
Uma We’ Lowo dan Uma We’e Koba (Ledo Maba). Semua Uma
Tubba berada dalam kampung Tambera”.53
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Gambar 15.
Tarian Rato Boga Dima saat mengumpulkan
beras suci dari setiap Uma Tubba

Disetiap Uma Tubba sudah tersiap masing-masing yaitu Tubba (bola kecil
yang disebut juga dengan bola Nukku Sara) yang berisi beras suci yang sudah
ditumbuk pada upacara sebelumnya yaitu upacara Wolla Wiasa Karua dan sirihpinang untuk disuguhkan kepada kedua rato Boga Dima. Setiap Uma Tubba
diperankan oleh dua orang rato Uma Tubba. Kedua rato Boga Dima membawa
beras suci tersebut ke rumah Agung (Uma Rato) begitupun selajutnya pada Uma
Tubba lainnya sampai selesai. Beras disatukan dalam sebuah bola dan diisi
kedalam lumbung kecil dan digantung di dalam Uma Rato (Rumah Agung)
dengan diiringi lagu “Pa We’e Maringu”.

Gambar 16.
Rato Biga Dima mengumpulkan beras
suci dari setiap UmaTubba.

Gambar 17.
Proses menggantung beras suci di Uma
Rato (Rumah Agung)

b) Acara kedua adalah acara Mummula merupakan kegiatan berkumur
dengan air suci yang sudah didoakan oleh seorang rato (tetua adat) sebagai
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simbol membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan. Seperti yang
dituturkan oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Upacara Mummula adalah salah satu acara berkumur dengan
menggunakan air yang diisi alang yang di doakan oleh seorang rato
(tetua adat). Upacara ini bertujuan untuk pengakuan dosa atau
membersihkan diri dari segala dosa. Acara ini dilaksanakan oleh
semua orang yang hadir dalam mengikuti acara ini. Terdiri dari
beberapa tempat untuk melakukan Mummula (berkumur), yaitu
ditempat-tempat berdomisili lama yaitu semua Uma Tubba yang
mewakili 12 (duabelas) kabisu dan dirumah besar dikampung adat
yang dihadiri oleh semua keluarga yang berasal atau turunan dari
rumah kabisu itu sendiri”.54
Setelah acara Mummula (berkumur) sudah selesai, maka rato-rato dari
Uma Tubba berkumpul lagi didalam Uma Rato (Rumah Agung) dengan
membawa sirih-pinang dan duduk di tempat masing-masing menurut nomor
duduknya untuk melaksanakan sembahyang yang dipimpin oleh Rato Rumata
(Imam) melalui ritual doa Lamaiyo (Pemanggilan) yang terdiri dari 12 (duabelas)
sastra adat yang sama pada acara Mu’u Luwa dan diakhiri dengan memberi
sesajian pada Sang Pencipta dan para leluhur (Marapu) melalui doa secara
berbisikan oleh Rato Rumata (Imam).
Durkheim

mengatakan

bahwa

hal-hal

yang

sakral

tidak

bisa

disederhanakan dengan mengatakannya sebagai sesuatu yang personal yang
disebut dewa-dewi atau roh-roh. Batu, pohon, mata air, batu kerikil, potongan
kayu, rumah, pokoknya segala sesuatu bisa saja menjadi hal yang sakral. Sebuah
ritus bisa saja memiliki kesakralan; dan memang, pada tingkat tertentu tidak ada
ritus yang tidak memilikinya. Ada kata, ungkapan, mantra-mantra tertentu yang
hanya bisa diucapkan oleh figur yang sakral, ada juga gestur-gestur tubuh dan
gerakan-gerakan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang
(Durkheim, 1992: 65-67). Seperti dalam ritual ini yang terdiri dari dua acara yang
sudah dijelaskan. Pada acara pertama yaitu Dengi Winni (meminta bibit), semua
warga kampung Tambera dalam keadaaan tenang dan tidak diperkenankan
siapapun untuk melakukan aktivitas diluar rumah. Bagi warga luar kampung yang
datang juga tidak diperbolehkan masuk selama ritual ini berlangsung sampai
selesai. Hanya kedua rato Boga Dima yang berperan mengambil bibit padi
54
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disetiap rumah adat (Uma Tubba). Ada gerakan-gerakan kaki tersendiri yang
dilakukan oleh kedua rato Boga Dima selama proses pengambilan bibit. Didahului
kaki kanan dan diikuti kaki kiri, begitupun gerakan ini dilakukan selama
perjalanan untuk mengambil bibit padi dari setiap Uma Tubba. Gerakan-gerakan
ini tidak boleh salah. Jika terjadi kesalahan dalam gerakan kaki, maka akibatnya
akan terkena oleh kedua rato yang bersangkutan.
Begitupun dalam acara Mummula (berkumur). Ada nilai-nilai yang
terkandung misalnya kesadaran akan persaudaraan melalui garis keturunan atau
kabisu. Di mana, acara ini merupakan pengakuan atau penghapusan dosa. Bagi
setiap orang yang hadir diwajibkan untuk membawa seekor ayam dirumah yang
merupakan garis keturunan kabisu di doakan kepada leluhur (Marapu) agar
mendapatkan berkat serta berkumur menggunakan segelas air yang sudah
didoakan oleh rato (tetua adat) dapat membersihkan diri dari segala dosa-dosa.
Hal ini tampak kesadaran setiap individu untuk tetap berpartisipasi dalam acara
ini sehingga hubungan sosial semakin kuat melalui garis keturunan kabisu, baik
dengan sesame maupun dengan leluhur (Marapu).
5.2.16 Kalango Loddo
Upacara ini merupakan puncak perayaan dalam ritual Wulla Poddu dengan
serangkaian ritual tersendiri. Makna dan tujuan dari ritual ini dijelaskan oleh
Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Kalango Loddo terdiri dari dua kata, yaitu kalango yang berarti
“gila” dan loddo yang berarti “hari”. Jadi, upacara Kalango Laddo
adalah hari gila dimana dalam upacara ini bertujuan untuk
mengesankan tentang perkabungan Putri Kamuri dan
mengenangkan kembali sosok Koda Laiya Bili–Lota Lara Seingu
yang sampai di Pulau Sumba. Dinamakan Kalango Loddo karena
dalam upacara ini hanya mengenangkan kembali sosok Koda Laiya
Bili–Lota Lara Seingu yang dulunya tidak pernah memotong
rambut dan tidak pernah mandi serta berpakaian dari kulit kayu.
Sehingga berpenampilan seperti orang gila. Dimulai dengan rato
Rumata Tambera tanpa diwakili, rombongannya menuju kampung
Nggiala Koko, Rato We’e Lowo rombongannya menuju kampung
Rate Wana, Rato Ana Wara–Tadeila Goro rombongannya menuju
kampung Prai Gege yang semuanya dilepas dengan iringan gong
untuk menutup upacara Wulla Poddu dikampung-kampung
tersebut. Penari-penari dari setiap kabisu disiapkan untuk
menantikan penutupan acara-acara oleh Rato Buni Bange (Rato
Saingo) karena selama tiga malam dijalankan acara-acara penting
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dan sakral sehingga perlu acara tersebut ditutup dengan resmi yang
dipimpin oleh Rato Buni Bange (Rato Saingo) melalui “Dodo
Loddo” yang bertujuan untuk memberitahukan kepada para leluhur
bahwa upacara Wulla Poddu di kampung Tambera akan ditutup”.55
Ada tiga acara penting yang dilaksanakan dalam upacara Kalango Loddo yaitu:
a) Penjemputan Rato (tetua adat) dari salah satu kabisu yang berperan
sebagai sosok Koda Laiya Bili-Lota Lara Seingu. Sosok inilah yang terus
mengesankan ritual Wulla Poddu dan mempertahan kedudukan sebagai
Rato Rumata (Imam). Seperti yang dinyatakan oleh Yusuf L. W. Rato
bahwa:
“Koda Laiya Bili–Lota Lara Seingu adalah leluhur pertama dari
kabisu Ana Wara–We’e Lowo yang mempertahankan kedudukan
Rato (Imam) untuk memelihara dan mengamankan Sara (hukum
adat) bahwa manusia tidak turun dari kayangan, tetapi dijadikan
melalui We’e Kabutta Watu – We’e Marama Tana (Air Keringat
Batu dan Air Yang Meresap ke Tanah). Begitupun dengan bahan
makanan tidak jadi dengan sendirinya, akan tetapi berasal dari
manusia sehingga manusia dan makanan harus senyawa demi
kelanjutan hidupnya. Leluhur Koda Laiya Bili–Lota Lara Seingu
menggambarkan kembali bagaimana kehidupan manusia pertama
yang tidak pernah memotong rambutnya sehingga dihuni oleh
seekor burung penunjuk jalan dan tidak pernah mandi yang
diperagakan dengan mengoleskan arang atau zat pewarna hitam
lainnya pada tubuhnya. Dalam upacara ini, leluhur Koda Laiya
Bili–Lota Lara Seingu yang memakai topeng dengan seluruh badan
yang diwarnai dengan warna hitam periuk sambil menunggang
kuda kepang (Dara Walla Gole) yang disambut oleh penari-penari
untuk memasuki Natara Poddu (Halaman Suci). Setelah tiba di
Natara Poddu (Halaman Suci), Koda Laiya Bili mengadakan
pemungutan sukarela dari para penonton yang hadir dalam istilah
Tau Ruta Dara (memberi makan kepada Kuda Kepangnya) berupa
sirih-pinang, uang, ikat kepala (Kapouta: selendang yang terbuat
dari hasil tenun) maupun kain tenun yang dapat dipersembahkan
kemudian membagi-bagi berkat Wulla Poddu berupa kalimat sastra
adat”.56
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Gambar 18.
Sosok Koda Laiya Bili – Lota Lara Seingu
dengan kuda kepangnya (Dara Walla Gole)

Setelah acara Koda Laiya Bili–Lota Lara Seingu selesai, maka disambutan
rato-rato (tetua adat) Tambera bersama rombongannya yang sudah kembali
menutup acara dikampung poddu lainnya dan jemputan untuk Rato Rumata
(Imam) oleh penari-penari laki-laki dan wanita untuk melaksanakan acara Wesa
Natara dan Wara (sama seperti acara Wesa Natara dan Wara pada upacara Wolla
Kawuku, Wolla Wiasa Karua dan Wolla Wiasa Kappai). Sesudah itu dilaksanakan
acara Weri Binna, yaitu memberi larangan pada pintu masuk (bina tama) dan
pintu keluar (bina louso) kampung yang ditutup dengan daun kelapa mudah yang
disiapkan saat acara Pogo Weri dalam upacara Wolla Wiasa Kappai sehingga para
penonton atau siapapun tidak diperkenankan lagi untuk masuk ataupun keluar
kampung agar upacara Pa’ana (melahirkan) berjalan dengan baik.

Gambar 19.
Rato-rato saat melaksanakan Weri Bina
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Gambar 20.
Weri (dalam lingkaran merah) yang
sudah dipasang dipintu Kampung
Tambera

b) Karre Luoda (tanya lingkaran). Dalam membentuk lingkaran ini, semua
kabisu yang berjumlah duabelas harus hadir untuk mengisi tempat sesuai
dengan yang sudah ditetapkan oleh leluhur. Selain lingkaran ini bertujuan
untuk upacara Kare Loda dan upacara Pa’ana, lingkaran ini juga
merupakan dasar untuk mempersatukan duabelas kabisu yang berada di
We’e Bangga agar tetap menjaga hubungan dan kekerabatan. Adapun
makna dan tujuan dari Kare Luoda seperti yang dijelaskan oleh Yusuf L.
W. Rato bahwa:
“Karre Luoda diperankan oleh rato Pa’ana yaitu Nono Ubu Pede
dan dijawab oleh Rato Saingo Buni Bange. Karre Luoda yang
digambarkan melalui gerakan-gerakan sepuluh kabisu yang
membentuk lingkaran yang kemudian dijawab oleh Rato Buni
Bange (Rato Saingo) yang berada diluar lingkaran pada saat rato
Pa’ana bertanya mengenai gerakan-gerakan yang diperagakan oleh
sepuluh kabisu. Acara ini menggambarkan kembali tentang
pemberian nama-nama oleh Lamura Mane dari seluruh yang lahir
dari tubuh Lamura Winne pada saat Lamura Winne melahirkan
Pittu Kabani Bani yang lahir pada saat kedua Lamura meramal.
Oleh karena itu, dalam acara ini yang berperan sebagai Pittu
Kabani Bani adalah sepuluh kabisu yang membentuk lingkaran dan
yang melakukan peragakan-peragakan karena mereka lahir melalui
tubuh Lamura Winne maka Lamura Winne bertanya tentang
namanya. Dalam upacara ini rato yang bertanya adalah rato Pa’ana
yang berperan sebagai Lamura Winne, sedangkan Rato yang
menjawab berperan sebagai Lamura Mane yang memberi nama
atas semua yang ditanya rato Pa’ana”.57
c) Pa’ana yaitu sebuah acara yang diperankan oleh seorang rato (tetua adat)
dengan tujuan menggambarkan/memperagakan proses seorang Ibu yang
akan melahirkan. Seorang rato pa’ana ini berperan sebagai Lamura Winne
pada saat melahirkan Kamuri. Seperti yang dikatakan oleh Yusuf L. W.
Rato bahwa:
“Pa’ana adalah salah satu acara dimana seorang rato
memperagakan seorang Ibu yang hendak melahirkan. Jadi, selama
rato pa’ana memperagakan proses melahirkan, rato pa’ana berada
dalam lingkaran yang dibentuk oleh sepuluh orang rato perwakilan
sepuluh kabisu. Oleh karena itu, dalam acara pa’ana, seorang rato
memperagakan proses melahirkan manusia sampai manusia
dilahirkan. Awalnya rato Pa’ana menjerit-jerit merasa sakit karena
hendak melahirkan. Rato Pa’ana menjerit-jerit sambil meminta
obat kepada dukun bersalin berupa uang (Rato Pa’ana itu keliling
57
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meminta uang kepada para penonton) sambil rato Pa’ana menjerit
terus menerus tetapi belum juga melahirkan. Pada saat hari sudah
mulai pagi, rato Pa’ana itu masih terus menjerit sambil menangis
seperti anak yang baru dilahirkan dengan berkata
(aoo….aoo…aoo..oee..oee..oee..) dan rato Pa’ana memilih sebuah
batu sebagai tanda bahwa ia sudah melahirkan kemudian di nina
bobokan. Anak yang baru lahir itu hendak dimandikan namun
kehabisan air, kemudian anaknya dititipkan kepada setiap Ratorato dari tiap kabisu tetapi tidak ada yang menerimanya dengan
alasan anak itu masih kotor, sampai pada Rato terakhir baru anak
itu diterimanya. Setelah itu, rato Pa’ana tersebut keluar dari
lingkaran untuk pergi menimbah air dan air tersebut dibawanya
pulang kemudian Rato tersebut mandi dengan air yang dibawanya
pulang. Setelah selesai mandi, Rato Pa’ana hendak mengambil
kembali anaknya untuk dimandikannya, akan tetapi anak itu tidak
ada dipangkuan rato-rato sehingga Rato Pa’ana tersebut menjadi
sangat marah. Kemudian Rato-rato sudah kembali membentuk
lingkaran dan mempererat pegangan tangan. Rato Pa’ana yang
sangat marah itu menabrak satu persatu pegangan tangan oleh ratorato yang membentuk lingkaran. Oleh karena rato Pa’ana
menabrak dipegangan tangan dengan sangat marah, maka
pegangan tangan tersebut terlepas satu persatu sampai terputus
semua. Acara Pa’ana telah selesai dan batu (simbolis anak yang
lahir) dibawa ke Rumah Agung dan diisikan di bola Nukku Sara.
Setelah itu, kedua Rato Boga Dima melakukan sebuah kegiatan,
yaitu mempertemukan lututnya (Patanga Kuta Kengana–Patobba
Urra Limmana) sebanyak tiga kali yang berarti akan bertemu lagi
pada upacara Wulla Poddu yang akan datang”.58

Gambar 21.
Bentuk Lingkaran Duabelas Kabisu.

Acara ini dilaksanakan sampai pagi hari dan dilanjutkan dengan
pemukulan Tambur Marapu (Doddu/Biedu Lulli) yaitu sebagai tanda larangan
58
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untuk semua masyarakat wilayah Loli dan We’e Bangga agar tidak berkebun atau
bertani selama tiga hari kedepannya. Kemudian dilanjutkan dengan melagukan
lagu Seilaru sebagai lagu penutupan. Berdasarkan penjelasan di atas, upacara ini
adalah upacara puncak atau penutup karena digelarnya berbagai macam acara
meriah (tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat) dan juga digelarnya
beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadiankejadian leluhur (Marapu), sehingga tidak sedikit orang yang menyaksikan
upacara ini yang berlangsung selama satu hari penuh.
Pelaksanaan acara ini dibuka oleh seorang rato (tetua adat) melalui ritual
doa untuk memberitahukan kepada leluhur (Marapu) bahwa upacara Wulla Poddu
akan ditutup. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan seorang rato (tetua adat)
yang berperan sebagai sosok Koda Laiya Bili-Lota Lara Seingu. Di mana, seorang
rato yang berperan berpenampilan dengan menggunakan topeng, mewarnai kulit
dengan zat pewarna, rambut yang tidak beraturan serta mengendarai sebuah kayu
seperti kuda yang menyimbolkan sebagai perahu (Dara Walla Gole) yang
digunakan leluhur selama berpetualangan sampai di pulau Sumba. Hal ini
menggambarkan kembali sosok seorang leluhur Koda Laiya Bili yang tidak
pernah mandi dan tidak pernah memotong rambutnya. Sehingga dalam upacara
puncak ini digelarnya sebuah acara untuk menggambarkan atau mengisahkan
kembali sosok seorang leluhur Koda Laiya Bili agar tetap dikenang dari generasi
ke generasi. Ia adalah sosok seorang leluhur yang mempertahan kedudukan
sebagai Imam dan sangat berperan dalam menjalankan upacara Wulla Poddu.
Semua benda-benda sakral, nyanyian-nyanyian sastra adat serta tarian-tarian
adalah pembawaan atau warisan dari leluhur Koda Laiya Bili sampai saat ini di
kampung Tambera.
Begitupun acara perayaan meriah selanjutnya dibuka dengan ritual doa
Wesa Natara (mengundang Marapu untuk ikut hadir selama upacara berlangsung)
dan Wara (pitutur adat tentang perjalanan leluhur). Ritual-ritual ini juga
merupakan dasar hubungan mereka dengan leluhur (Marapu). Kemudian
dilaksanakan acara Weri Bina, yaitu pemasangan tanda larangan pada pintu masuk
dan pintu keluar kampung agar acara Pa’ana berjalan dengan baik. Acara ini
menggambarkan atau mengisahkan kembali upacara Gollu

Uma

yang

dilaksanakan pada saat Lamura Winne sedang mengandungi Kamuri dengan
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tujuan agar tidak terjadi kecacatan selama dalam kandungan. Sehingga acara Weri
Bina dilaksanakan untuk melindungi kampung dari segala gangguan-gangguan
baik dari manusia maupun dari roh-roh jahat agar acara Pa’ana (melahirkan)
dapat berjalan dengan baik.
Acara Karre Loda yaitu acara bertanya oleh seorang rato Pa’ana kepada
seorang rato yang berada diluar lingkaran atas gerakan atau gestur badan yang
dilakukan oleh sepuluh rato yang membentuk lingkaran. Acara ini juga
menggambarkan kembali pada saat Lamura Winne bertanya kepada Lamura Mane
atas nama-nama dari semua yang lahir melalui anggota tubuh Lamura Winne yang
disebut Pittu Kabani Bani atas hasil ramalan kedua Lamura untuk melahirkan
yang serupa dengan mereka. Dalam acara ini, yang berperan sebagai Lamura
Winne adalah rato Pa’ana yang berada di dalam lingkarang sepuluh rato,
sedangkan sepuluh rato berperan sebagai Pittu Kabani Bani (Tujuh Lelaki
Pemberani) dan seorang rato yang berada di luar lingkaran berperan sebagai
Lamura Mane. Oleh karena itu, sepuluh rato yang membentuk lingkaran
melakukan gerakan-gerakan lalu rato Pa’ana bertanya atas gerakan-gerakan
tersebut dan dijawab oleh seorang rato yang berada di luar lingkaran sesuai
dengan gerakan-gerakan tersebut. Satiap gerakan dan gestur tubuh yang dilakukan
oleh sepuluh rato yang membentuk lingkaran menggambarkan karakter dari Pittu
Kabani Bani (Tujuh Lelaki Pemberani) yang lahir melalui anggota tubuh Lamura
Winne. Kemudian dilanjutkan dengan acara Pa’ana yaitu sebuah acara yang
bertujuan mengggambarkan kembali ketika Lamura Winne sedang mengandungi
dan melahirkan Kamuri. Yang berperan sebagai Lamura Winne adalah rato
Pa’ana yang berada dalam lingkaran sepuluh rato. Sehingga dalam acara ini, rato
Pa’ana memperagakan bagaimana layaknya sorang ibu yang menjerit kesakitan
karena hendak melahirkan seorang bayi.
Walaupun

upacara

ini

dilaksanakan

untuk

menggambarkan

dan

mengisahkan kembali kejadian-kejadian dari leluhur (Marapu) pada waktu silam,
namun keseluruhan ritual ini adalah ritual yang sakral karena tidak terlepas dari
apa yang menjadi objek pemujaan mereka yaitu leluhur (Marapu).
Pertama, untuk memulai upacara ini dibuka oleh Rato Rumata (Imam)
yang dijemput dengan tarian-tarian laki-laki dan wanita untuk melaksanakan acara
Wesa Natara dan Wara dengan menggunakan benda-benda sakral yang sama
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pada saat acara Wesa Natara dan Wara pada upacara Wolla Kawuku. Kedua,
pemasangan Weri (larangan) pada pintu masuk dan pintu keluar kampung. Weri
yang digunakan ini adalah daun kelapa mudah yang sudah disediakan pada saat
upacara Wolla Wiasa Kappai. Sesudah pintu masuk dan pintu keluar ditutup Weri
(larangan), maka para penonton atau siapapun tidak diperkenankan lagi untuk
keluar atau masuk kampung. Jika ada yang melanggar larangan ini, maka
ganjarannya akan terkena langsung kepada individu yang bersangkutan. Ketiga,
acara Karre Loda. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam acara ini
dilakukan gerakan dan gestur tubuh oleh rato-rato yang menggambarkan karakter
atau kekhasan dari binatang yang menjadi objeknya. Dalam pembentukan
lingkaran ini, yang menjadi sakral juga lingkaran itu sendiri. Artinya bahwa
pegangan tangan rato yang membentuk lingkaran itu tidak boleh terlepas atau
terputus, karena jika terlepas atau terputus maka para rato yang membentuk
lingkaran akan mendapatkan sanksi yang secara spontan akan terkena kepada
yang bersangkutan, misalnya dirasuki oleh arwah leluhur yang bersangkutan.
Keempat, acara Pa’ana yaitu seorang rato pa’ana memperagakan seorang ibu
yang hendak melahirkan. Hasil dari adegan ini adalah seorang rato pa’ana
berhasil melahirkan yang kemudian disimbolkan dalam sebuah batu kecil yang
diambil disekitar tempat ia melahirkan. Batu kecil ini dianggap sakral dan
kemudian disimpan ditempat yang khusus dalam Rumah Agung (Uma Rato).
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap ritual yang sakral
menentukan

pantangan

dan

larangan-larangan

yang

mengikat

seluruh

penganutnya. Karena setiap pantangan dan larangan-larangan membentuk
tindakan-tindakan moral yang menentukan cara penganutnya bertingkahlaku
untuk mengekspreiskan perasaan-perasaan mereka terhadap leluhur (Marapu).
Sehingga dengan adanya hal-hal yang berhubungan dengan yang sakral, maka
seluruh penganut tidak pernah keluar dari kerangka aturan-aturan tersebut.
5.2.17 Padinnaka Nga’a Bisa
Acara ini berlangsung pada hari ke tiga setelah upacara Kalango Loddo.
Ada dua acara dalam upacara ini yaitu acara menanam bibit padi (disebut juga
dengan Katuku Mata Rawu) disetiap kebun kecil Uma Tubba yang berada
dibagian bawah kampung Tambera dan acara kedua yaitu penyimpanan kembali
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benda-benda sakral pada tempatnya yang digunakan selama ritual Wulla Poddu.
Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf L. W. Rato bahwa:
“Ada dua acara penting, yaitu: pertama, Katuku Mata Rawu (mulai
menanam). Semua Uma Tubba dalam kampung Tambera memiliki
kebun kecil dibawah kampung yang disebut kaliyo untuk menanam
atau menyebar bibit (Winni Kabbe – Winni Bolla). Beras suci yang
sisa dalam bola Tubba disalin dan disimpan dalam bola kecil dan
dimuat diatas gelang tiang (labi pogori urrata) yang akan dimasak
pada waktu acara Woti Kalowo di Goa Kareka Bisa dan seluruh
bekal Wulla Poddu yang dipanggil melalui cara-cara Lamaiyo
(panggilan dengan bahasa sastra) disebarkan dan ditanam agar
tumbuh dan berkembang lagi untuk kepentingan yang akan datang.
Setelah penyebaran dan penanaman bibit oleh Rato dan seorang
Gadis yang menjunjung bola Tubba selesai, bola Tubba itu
disimpan diatas gelang tiang (labi pogori urrata). Acara yang
kedua adalah Padinnaka Nga’a Bisa merupakan sebuah acara
penyimpanan kembali benda-benda sakral maupun perhiasanperhiasan yang digunakan selama upacara Wulla Poddu pada
tempatnya semula. Beras suci yang dikumpulkan oleh dua orang
rato Boga Dima dari setiap Uma Tubba pada acara sebelumnya
yaitu acara Dengi Winni dikembalikan kepada setiap Uma Tubba
untuk dimasak dihalaman suci (Natara Poddu)”.59

Gambar 22.
Proses menanam atau menyebar bibit di
sebuah kebun kecil (Kaliyo).

Gambar 23.
Setiap Uma Tubba memasak nasi di
halaman suci sesuai dengan nomor
urut yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian, di bagian luar kampung Tambera terdapat
sebuah kebun kecil yang disebut Kaliyo milik setiap Uma Tubba sebagai
perwakilan dari duabelas kabisu. Kebun kecil ini sudah disakralkan karena setiap
kebun kecil milik Uma Tubba terdapat satu tanaman dan di bawahnya terdapat
tumpukan batu sebagai tempat bersemayam Marapu yang bersangkutan. Oleh
59
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karena selama ritual Wulla Poddu telah dilaksanakan ritual doa Lamaiyo
(pemanggilan), maka penerapan dari ritual doa Lamaiyo dilakukan penyebaran
bibit disebuah kebun kecil (Kaliyo). Penyebaran dan penanaman bibit ini
sebelumnya dilakukan doa secara berbisikan oleh Rato Rumata (Imam) agar bibit
yang sudah disebar dan ditanam dapat tumbuh dan berkembang untuk kehidupan
yang akan datang. Jadi, penyebaran dan penanaman bibit melalui kebun kecil
(Kaliyo) memberikan dampak yang positif pada hasil pertanian masyarakat ketika
bertani seperti yang dilakukan masyarakat petani pada umumnya. Begitupun juga
dengan benda-benda yang digunakan selama upacara Wulla Poddu disimpan
kembali pada tempatnya masing-masing yang terhindar dari aktivitas sehari-hari.
5.2.18 Woti Kalowo
Upacara Woti Kalowo dilaksanakan didalam goa sakral Kareka Bisa untuk
pengucapan syukur kepada leluhur (Marapu) dan Sang Pencipta karena Wulla
Poddu berjalan dengan baik. Seperti yang dinyatakan oleh Yusuf L. W. Rato yang
mengatakan bahwa:
“Upacara ini merupakan pengucapan syukur kepada Alkhalik
karena telah selesai melaksanakan seluruh upacara Wulla Poddu
berjalan lancar serta apa yang diinginkan melalui duabelas sastra
Lamaiyo (pemanggilan) dapat dikabulkan. Rato-rato dari setiap
Uma Tubba membawa ayam dan nasi ke dalam Goa Dima untuk
memberi sajian kepada leluhur dan Alkhalik serta seluruh
perlengkapan Wulla Poddu yang diambil dari goa itu harus
disimpan kembali ke pangkuan Katenni Tana–Buata Watu (Tanah
Padat–Batu Berat) yaitu Dinga Leba yang bernama lengkap Dinga
Lede Wawo–Leba Wedo Pati. Setelah melaksanakan doa dan
membakar ayam kurban dari setiap Uma Tubba, maka selesailah
upacara Woti Kalowo”.60
Ritual ini dilaksanakan didalam goa Kareka Bisa bertujuan untuk
mengucap syukur dengan memberikan sesajian berupa ayam kurban melalui ritual
doa kepada leluhur (Marapu) dan Sang Pencipta karena ritual Wulla Poddu telah
dilaksanakan dengan baik dan juga apa yang telah dipanggil dan didoakan melalui
ritual doa Lamaiyo (pemanggilan) dapat dikabulkan. Begitu juga dengan bendabenda sakral yang diambil dari goa Kareka Bisa dikembalikan ke pangkuan benda
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sakral Dinga Leba. Marapu yang dimaksud dalam ritual ini adalah benda sakral
Dinga Leba.
Jadi, ritual ini merupakan dasar hubungan penganut untuk tetap
mempererat hubungan mereka dengan leluhur (Marapu) yang bersemayam dalam
goa tersebut. Karena benda sakral Dinga Leba menjadi salah satu objek pemujaan
penganut Marapu dalam ritual Wulla Poddu karena dianggap sakral dan
mempunyai kelebihan tersendiri dalam memberikan perkembangan kehidupan
bagi penganutnya yang digambarkan melalui ramalan. Sehingga tampak adanya
saling ketergantungan antara penganut dengan benda tersebut. Oleh karenanya
diberikan sesajian berupa ayam kurban melalui ritual doa agar memberikan
kehidupan dan hasil panen yang lebih baik. Karena mereka meyakini bahwa jika
tidak diberikan sesajian dan disembah maka leluhur (Marapu) dapat memberikan
malapetaka bagi penganutnya.
5.2.19 Yemo (Kobba)
Acara ini merupakan acara terakhir dalam rangkaian ritual Wulla Poddu
dengan tujuan untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa Wulla
Poddu (Bulan Suci/pahit) telah selesai. Seperti yang dikatakan oleh Yusuf L. W.
Rato bahwa:
“Upacara Yemo adalah acara untuk mengumumkan kepada seluruh
masyarakat bahwa upacara Wulla Poddu telah selesai. Yang
berperan dalam acara ini adalah rato-rato dari setiap Uma Tubba
dikampung Tambera yang terbagi atas dua bagian rombongan
yaitu, rombongan pertama berjalan menuju kampung Wano Luwa
melalui kebun dan ladang-ladang seraya menyerukan kata
“Ýe….mo..” sebagai tanda berakhirnya Wulla Podu. Rombongan
kedua menuju kampung Prai Gege melaui jalan umum sambil
menyerukan kata yang sama. Dalam perjalanan kedua rombongan
ini, jika ada kendaraan yang berpapasan dari arah depan maupun
dari belakang harus membayar persembahan sukarela berupa sirih
pinang atau uang. Kedua rombongan disuguhkan makanan dan
minuman serta rombongan menyampaikan keputusan-keputusan
Rato Rumata (Imam) Tambera selaku Ibu-Bapak (Ina–Ama)
supaya melancarkan pekerjaan-pekerjaan bertani (berladang dan
bersawah) dan pemeliharaan ternak ayam dan lain-lain untuk
kepentingan tahun yang akan datang. Setelah kedua rombongan
kembali dan berkumpul di Uma Rato, mereka mengadakan doa
penutup untuk menyimpan kembali benda sakral yaitu gong
Marapu (Lede Kodaka dan Maradi) yang telah digunakan selama
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acara tersebut. Kemudian rombongan mulai bubar dan penduduk
melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya”.61

Gambar 24.
Rombongan Rato menuju kampung Prai Gege.

Acara ini merupakan acara penutup untuk semua ritual selama upacara
Wulla Poddu. Rombongan rato-rato beserta anak-anak melaksanakan acara ini
secara bersama-sama sambil menyerukan kata “Ýe….mo..” yang berarti tanda
berakhirnya Wulla Poddu agar semua masyarakat tahu bahwa Wulla Poddu telah
selesai. Selain tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa
upacara Wulla Poddu telah selesai, acara ini juga menyampaikan keputusan dari
Rato Rumata selaku Ina-Ama melalui ritual doa yang ditujukan kepada leluhur
(Marapu) setempat agar melancarkan pekerjaan-pekerjaan bertani (berladang dan
bersawah) serta pemeliharaan ternak ayam dan lain-lain untuk kepentingan tahun
yang akan datang.
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Hasil wawancara pada tanggal 27 November 2015
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