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diselesaikan.

Keberadaan tesis ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa

untuk mendapat gelar magister tetapi lebih dari itu merupakan wadah

pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan

penelitian sebagai unsur tri darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini,
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)

ج Jim J Je

ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy es dan ye

ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)

ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)

ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)

ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)

ع ‘ain ̒ apostrof terbalik

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef
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ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ه Ha H Ha

ء Hamzah ̓̓ Apostrof

ى Ya Y Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

( ̓ ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf  Latin Nama

اَ  fatḥah A A

اِ  Kasrah I I

اُ  ḍammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
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Tanda Nama Huruf  Latin Nama

ي fatḥah dan yā̓̓ Ai a dan i

وَ  fatḥah dan wau Au a dan u

Contoh:

كیف : kaifa

ھو ل : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf Nama Huruf  dan tanda Nama

/ …يَ  .…اَ  Fatḥah dan alif atau

yā̓̓

Ā a dan garis di atas

ي Kasrah dan yā Ī i dan garis di atas

و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di atas

Contoh:

ما ت : māta

رمى : ramā

قیل : qīla

یمو ت : yamūtu

4. Tā marbūṭah

Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau

mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).
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sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رو ضة اال طفا ل : rauḍah al-aṭfāl

المدینة الفا ضلة : al-madīnah al-fāḍilah

الحكمة : rauḍah al-aṭfāl

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydīd ( ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : rabbanā

نجینا : najjainā

الحق : al-ḥaqq

نعم : nu”ima

عدو : ‘duwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrahى 

( .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــــ

Contoh:

علي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
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6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif)ال 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).

Contoh :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزالز لة : al-zalzalah (az-zalzalah)

الفلسفة : al-falsafah

البالد : al-bilādu

7. Hamzah.

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تامرون : ta’murūna

النوع : al-nau’

شيء : syai’un

امرت : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
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sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur’a>n (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus

ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafẓ al-jalālah ( هللا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai muḍāilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

دین هللا dīnullāh با هللا billāh

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah,

ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:

في رحمة اللھھم  hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
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menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḋalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,

Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. : subḥānahū wa ta’ālā

saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. : ‘alaihi al-salām

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi
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l. : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. : Wafat tahun

QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4

HR : Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Nama : Bustar

Nim : 80100219009

Judul Tesis : Mosehe Wonua (Kajian atas Ritual Tolak Bala dan Diskursus
di Kalangan Tokoh Adat dan Agama dalam Masyarakat
Tolaki-Mekongga di Kolaka)

Tujuan penelitian ini : 1) Mengetahui eksistensi ritual mosehe wonua di
Kolaka. 2) Mendeskripsikan prosesi dan makna filosofi benda-benda yang
digunakan pada pelaksanaan ritual mosehe wonua. 3) Menganalisis diskursus
tokoh adat dan tokoh agama atas ritual mosehe wonua di Kolaka.

Jenis peneiltian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis,
historis dan antropologis. Sumber data penelitian ini adalah tokoh masyarakat,
tokoh adat dan tokoh agama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik analisis
data, menggunakan teknik analisis kategorisasi data, reduksi data,
pengelompokkan, penyusunan data interpretasi data, verifikasi data dan
pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah: Eksistensi ritual mosehe wonua adalah sebagai
salah satu bentuk ritual adat untuk menyucikan negeri yang dikenal oleh
masyarakat Tolaki-Mekongga di Kolaka. Misalnya ketika banyak terjadi bencana
seperti gagal panen, kekeringan, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Prosesi
memiliki dua tahapan, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan:
Musyawarah, membuat rumah adat dan mempersiapkan perlengkapan ritual.
Tahap pelaksanaan diawali dengan mombesara (permohonan izin tolea),
pembersihan kerbau, pembacaan doa, menombak kerbau secara simbolis dan
pemotongan hewan kerbau. Kalo sara bermakna hubungan manusia dengan
Allah, manusia dengan manusia dan manusian dengan alam. Kerbau putih
bermakna ketulusan hati/suci, telur ayam berbentuk bulat bermakna dunia, putih
telur bermakna kesucian, kuning telur bermakna emas/ kesuksesan, kulit telur
yang mudah/rapuh bermakna kemudahan rezeki. Lilin bermakna penerang, kain
putih bermakna hati yang suci/ikhlas, batang pisang bermakna mendinginkan dan
perpaduan daun sirih, kapur dan buah pinang adalah simbol menyatukan semua
pihak yang ada di Kolaka. Pandangan tokoh adat bahwa mosehe wonua bukan
sekedar menolak bala akan tetapi mosehe wonua juga sebagai ajang
bersilaturahim. Sedangkan pandangan tokoh agama tentang mosehe wonua di
Kolaka masih berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa ritual mosehe
wonua tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan ada juga yang berpendapat
bahwa ritual mosehe wonua merupakan suatu kemusyrikan atau bertentangan
dengan ajaran agama Islam.

Implikasi penelitian ini adalah: Pemerintah kiranya memberikan kebijakan
baik berupa material maupun non material agar ritual adat mosehe wonua dapat
menjadi salah satu icon budaya yang dapat menarik perhatian para budayawaan.
Bagi masyarakat yang belum menghayati nilai-nilai leluhur agama Islam,
sehingga masih terdapat percampuran agama dengan adat, harus diintensifikasi
pendidikan dan pengajaran perlu ditingkatkan.
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ABSTRACT

Name : Bustar

Reg. Number : 80100219009

Thesis Tittle : Mosehe Wonua (A Study on the Ritual of Tolak Bala
and the Discourse among Traditional and Religious

Leaders in Tolaki-Mekongga Society in Kolaka)

The purpose of this study: 1) To find out the existence of the Mosehe
Wonua in Kolaka. 2) Describe the procession and philosophical meaning of the
objects used in the implementation of the Mosehe Wonua. 3) Analyzing the
discourse of traditional and religious figures on the ritual of Mosehe Wonua in
Kolaka.

This type of research is qualitative research with theological, historical
and anthropological approaches. The data sources of this research are
community leaders, traditional leaders and religious leaders. Data collection
methods used are observation, interviews, documentation and reference
searches. Data analysis techniques, using analysis techniques of data
categorization, data reduction, grouping, compilation of data interpretation of
data, data verification and conclusion.

The results of the research are: The existence of the mosehe wonua is a
form of traditional ritual to purify the country known to the Tolaki-Mekongga
people in Kolaka. For example, when there are many disasters such as crop
failure, drought, disease outbreaks, and so on. The procession has two stages,
the preparation stage and the implementation stage. Preparation stage:
Deliberation, making traditional houses and preparing ritual equipment. The
implementation stage begins with mombesara (tolea permit application ),
buffalo cleaning, prayer readings, symbolically spearing buffalo and slaughtering
buffalo. Kalo sara means the relationship between humans and God, humans
with humans and humans with nature. White buffalo means sincerity/holiness,
round chicken eggs mean the world, egg whites mean purity, egg yolks mean
gold/success, easy/fragile egg shells mean easy sustenance. Candles mean light,
white cloth means a pure/sincere heart, banana stems mean cooling and the
combination of betel leaf, lime and betel nut is a symbol of uniting all parties in
Kolaka. The view of traditional leaders is that Mosehe Wonua not only refuses
reinforcements, but Mosehe Wonua is also a place to stay in touch. While the
views of religious leaders about Mosehe Wonua in Kolaka are still different, there
are those who say that the Mosehe Wonua not conflict with Islamic teachings
and there are also those who argue that the Mosehe Wonua is polytheism or
contrary to Islamic teachings.

The implications of this research are: The government should provide
policies in the form of material and non-material so that the traditional ritual of
Mosehe Wonua can become one of the cultural icons that can attract the
attention of the cultural community. For people who have not lived up to the
ancestral values of Islam, so that there is still a mixture of religion and custom,
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education and teaching must be intensified.



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal dengan keberanekaragaman suku bangsa yang pada

umunya mempunyai nilai budaya yang tersendiri.  Kepulauan Indonesia yang

terbentang dari Sabang hingga Marauke didiami oleh suku yang memiliki

kebudayaan tersendiri. Indonesia berbagai suku bangsa yang memiliki tradisi yang

berbeda antara  yang satu dengan yang lainya. Indonesia merupakan negara yang

majemuk akan kebudayaan, baik bahasa sehari-hari ataupun tradisi-tradisi

lainnya.1

Kemajemukan Indonesia terdapat beberapa ritual keagamaan dilakukan

dan masih dipertahankan oleh tiap-tiap penganutnya. Contoh, ritual keagamaan

mempunyai cara didalam melestarikannya meskipun maksud atau tujuan yang

berbeda. Meskipun lingkungan tempat tinggal mereka berbeda, adat atau tradisi

yang telah diwariskan padanya secara turun-temurun. Ritual keagamaan pada

suatu kebudayaan suku dan bangsa biasanya menjadikan unsur kebudayaan yang

sangat tampak lahir di beberapa daerah di Nusantara. Masyarakati di Jawa

misalnya melakukani ritual tolak bala  dengan melaksanakani bersih desa/ruwatan

massal yang digelar setiap bulan sura atau tahun Jawa.2 Masyarakat Kalimantan

Tengah untuk menolak bala mereka melakukan upacara yang diikuti dengan cara

1Andreas Soeraso, Sosiologi, ( Jakarta: Quadra, 2008), h. 152.
2Tjintariani, “Rawutan Massal Melalui Pergelaran Wayang Kulit”, Jurnal Harmonia, Vol.

XII, No. 1, Juni, 2012, h. 14.
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mandi dan menyucikan tubuh atau biasa disebut dengan mandi safar.3 Masyarakat

Aceh melakukan tolak bala yang disebut dengan ratib berjalan.4 Masyarakat

Bugis-Makassar disebut dengan assongka bala.5 Selain di Jawa, Kalimantan,

Aceh, dan Sulawesi Selatan, tradisii tolak bala yang cukup uniki juga dilakukan di

kawasan Sulawesi Tenggara. Salah satu suku yangi mengadakan ritual itu adalah

suku Mekongga dan Tolaki yang biasa disebut dengan upacara tradisi mosehe

wonua.

Kajian mengenai hubungan antara agama dan budaya sudah banyak

dilakukan para ahli yang melihat agama  bagian dari sistem kebudayaan, terlihat

dengan adanya tipologi kajian Islam pada konteks lokal, yang termasuk sebagai

kajian yang telah nampak hubungan antara tradisi Islam dan lokal bercorak

sinkretik (perpaduan dari beberapa paham/aliran), dan bercorak akulturatif. Kedua

mencakup; pertama, kajian yang bercorak Islam sinkretik, seperti kajian Geertz,6

Suripan Sadi,7 dan Niels Mulder.8 Kedua, kajian yang bercorak akulturatif yaitu;

Mark R Woodward,9 Muhaimin AG,10 Erni Budiwanti.11 Kecenderungan

3Almuzahidin, Kebudayaan Islam Kalimantan Tengah, ( Yogyakarta: K-Media, 2018), h.
249.

4Awaluddin, dkk., “Makna Simbolik Ratib Berjalan Pada Tradisi Tolak Bala, Aceh”,
Anthropological Journal, Vol. IV, No. 1, April, 2020, h. 37.

5Syamsul Rijal, dkk., “Assongka Bala: Interpretation of Value System in Handing
Disease Outbreaks in the Bugis-Makassar Society”, Journal La Social, Vol. 1, No. 2  April, 2020.
h. 4.

6Clifford Geertz, Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa, Terj. Aswab Mahasin,
(Jakarta: Pustaka Jaya, 1983).

7Suripan Sadii Hutomo, Sinkretismee Jawa-Islam, (Yogyakartai: Bentang Budaya, 2001).
8Niels Mulders, Agama, Sehari-harii dan Perubahann Budaya, (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 1999).
9Mark R. Woordward, Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kabatinan, Terj. Hairus

Salim, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1999).
10Muhaimin AG, Islamm dalam Bingkaii Budaya Lokal Potret darii Cirebon, (Jakarta:

Logos, 2001).
11Erni iBudiwanti, Islam Sasaki Wetu Telu Versus Waktu Lima, (Yogyakarta: Lkisi

Yogyakarta, 2000).



3

paradigmatik akan dikaji dengan cara mendengarkan suara masyarakat dalam

mengkonstruksi tradisi Islam lokal (upacara, lingkaran hidup, ritual ekonomi,

ritual hari-hari penting) dalam bentuk penggolongan sosio-riligio dan kultural

yang ada di kalangan mereka sendiri.

Ritual merupakan rangkaian aktvitas, kegiatan penganut agama dengan

memakai benda,i perlengkapan, di tempati tertentu dan memakaii baju tertentu.

Tidak bisa diragukan kalau area budaya tempat tinggal manusia sangat

memastikan wujud, bentuk, serta tingkatan keyakinan/agama manusia. Agama

ialah suatu sistem simbol yang dibangun serta membentuk suatu konsensus untuk

arti lambang-lambang serta arti dunia ini, serta yang mengacu kepada kekuatan-

kekuatan adikodrati (supranatural), entah kekuatan itu dipersonifikasi ataupun

tidak. 12

Hakikat pengalaman keagamaan telah ditemukan empat macam pendapat

yaitu: Pertama, menyangkal eksistensi adanya pengalaman agama (sebagai ilusi).

Kedua, mengakui eksistensi pengalaman keagamaan, namunmengatakan bahwa

pengalaman tersebut tidak dapat dipisahkan karena sama dengan pengalaman

yang bercorak umum. Ketiga, mempersamakan antara bentuk sejarah agama

dengan pengalaman keagamaan. Keempat, pendangan yang mengakui adanya

suatu pengalaman keagamaan murni yang dapat diidentifikasikan dengan

mempergunakan kriteria tertentu yang dapat diterapkan terhadap ungkapannya

yang manapun.13 Fenomena religius dibagi dua jenis yaitu keyakinan serta ritus,

keyakinan adalah suatu komentar serta terdiri dari representasi-representasi. Ritus

merupakan suatu wujud aksi yang khusus. Di antara dua jenis fenomena ini ada

jurang yang memisahkan metode  berpikir serta metode berprilaku.

12Sumanto al Qurtubi dan Tedi Kholiludin, Agama dan Kepercayaan Nusantara, (Cet. I;
Semarang: Elsa Press, 2019), h. 57.

13Indo Santalia, Ilmu Perbandingan Agama, (Makassar: Alauddin University Press,
2012), h. 87.
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Manusia tradisional pada biasanya melakukan sistem keyakinan dengan

iktikad menggapaii sesuatu tujuan, ataupun harapan tertentu serta tetap

mempunyai  sebab untuk pembenaran sesuatu pemujaan, misalnya untuk

menghindarii kemandulan perempuan, menjamin kesuburan ladang, memastikan

hujan yang cukup, dan sebagainya. Inilah wujud ibadah magi. Sementara itu,

bentuk-bentuk sejati dari agama bisa terjalin tanpa sesuatu keharusan untuk

bersama dengan magi. Dalam warga tradisional, praktik-praktik ritual ataupun

kultis dilaksanakan dengan pemberian persembahan ataupun sesajian, mulai dari

bentuk-bentuk yang simpel semacam persembahan buah-buahan awal yang

diletakkan di hutan atau di ladang, hingga kepada wujud persembahan yang lebih

kompleks di tempat-tempat suci ataupun universal.14

Keragaman suku bangsa Sulawesi Tenggara dan budaya adalah salah satu

kekayaan yang ada di wilayah ini, keragaman suku dan budaya, dan salah satu

keragaman budaya yang ada di Kolaka  adalah tradisi mosehe suku Tolaki dan

Mekongga. Tradisi mosehe adalah tradisi yang sarat dengan nilai, makna dan

tujuan. Mosehe merupakan upacara penyucian dari kesalahan yang dilakukan dan

juga merupakan tradisi lama masyarakat Tolaki dan Mekongga di mana tradisi ini

tumbuh di masa pra Islam di wilayah Mekongga, artinya tradisi ini bukanlah

tradisi yang lahir dari kepercayaan terhadap ajaran Islam, tetapi lahir dari

kepercayaan pra Islam yang kemudian bertransformasi dan mengakomodasi

ajaran-ajaran Islam.15 Kehidupan manusia menghadapi masalah dan tantangan

yang berbeda, seperti bencana, kegagalan panen, wabah penyakit, dan sebagainya.

Orang tidak bisa mengelak dan lari darii masalah ini. Selanjutnya, menghadapi

14Adnan dan Solihin, “Keyakinan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Adat
Masyarakat Cireundeu Kota Cimahi”, Socia-Politica, Vol. 8 No. 1, (Januari 2018), h. 12.

15Rizalvomit, Mosehei Wonua, http://rizalvomit.myblog.com/mosehe-wonua.xhtml. (19
September,  2020).
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dan berusaha mencari solusi atau pengaturan untuk mengatasi masalah tersebut

harus dilakukan. Banyak cara yang dilakukan seseorang, salah satunya berdamai

dengan alam melalui penggunaan tatanan adat atau upacara. Praktik-praktik

keagaman lokal yang sering diklaim sebagai praktik animis, adat, magis budaya

dan sebagainya, baik dalam wacana publik ataupun dalam suatu literatur. Di

antara contoh praktik tersebut yaitu semedi, sesajen kunjungan (ritual) ke gunung,

hutan, sungai, bersih desa, dan sebagainya.16

Meskipun manusia berada dalam zaman yang serba maju dan canggih,

namun cara seperti ini tidaklah ditinggalkan sepenuhnya oleh sebagian kelompok

masyarakat. Bagi mereka melaksanakan ritual untuk berdamai dengan alam

adalah jalan untuk mencapai kehidupan yang damai, aman, tenteram, dan

sejahtera. Ritual tersebut secara umum bagi masyarakat Kolaka dikenal dengan

istilah ritual “mosehe wonua” Ritual ini dilaksanakan setiap tahun. Fenomena

sebagaimana diuraikan di atas masih terdapat pada masyarakat Kolaka, Kabupaten

Kolaka. Meski harus diakui, bagaimanapun fenomena di masa lalu ini juga

dialami oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Hanya seiring dengan

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ritual adat ini perlahan mulai

ditinggalkan. Demikian pula fenomena keagamaan masyarakat Kolaka,

pelaksanaan ritual tolak bala atau mosehe wonua merupakan tradisi yang sangat

penting dan tidak bisa ditinggalkan. sementara mereka adalah seorang muslim,

praktik ini masih berlanjut. Mohd. Taib Osman, ritual menolak bala dapat

dikelompokkan dalam "Islam Populer". Islam populer adalah hasil dialektika

antara keyakinan (Islam) yang dianut masyarakat dengan keyakinan pribumi atau

kepercayaan lokal.

16Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di
Indonesia, (Yogyakarta: CRCS (Cente For Religious and Cros-cultural Studies), 2018), h. 3.
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Ritual memilikii kepercayaan terhadap adanya kekuatani alam yang harus

didukung dan dipertahankan untuk mencari jalan terbaik dalam meneruskan

kehidupan sehari-hari masyarakat agar dijauhkan atau terhindar dari marabahaya.

Masyarakat Kolaka memandang bahwa ritual tolak bala atau mosehe wonua

adalah suatu bentuk upacara yang mengandung kepercayaan untuk mengobati

suatu daerah atau wilayah. Adat ini bisa berupa perilaku atau aktivitas khas serta

bentuk ekspresi jiwa mereka dalam menjalin hubungan dengan penghuni dunia

gaib. Setiap tahun masyarakat Kolaka melaksanakan adat ini sebagai warisan dari

kebiasaan turun-temurun mereka dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan

mendapatkan keselamatan menolak bala dan menyucikan negeri dari hal-hal yang

merugikan semua orang yang ada di Kabupaten Kolaka.

Mosehe wonua adalah ritual yang diadakan secara rutin untuk menolak

bala, menyucikan negeri dari hal-hal yang dapat merugikan semua orang yang ada

di daerah Kabupaten Kolaka. Setiap tahun, penduduk suku Mekongga dan Tolaki

akan mengadakan tradisi yang sangat sakral ini. Keberadaan tradisi atau kebiasaan

yang di dalamnya masih mengandung makna yang percaya terhadap hal-hal yang

berbau religius magis, akan tetapi pelaku tradisi tersebut adalah seorang Muslim

yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis sehingga peneliti menganggap hal

ini yang penting untuk dipahami. Demikian pula halnya yang terjadi di Kabupaten

Kolaka adalah menarik untuk diteliti.

Menurut Emile Durkheim (1858-1917 M.) masyarakat memerlukan

tradisii dan ritual-rituali tertentu agar tetap eksis, maka konsekuensinya adalah

tidak akan ada satu masyarakat yang tidak memiliki sebuah agama atau sesuatu

yang berfungsi sama dengan agama.17 Menurutnya, fenomena agama terbagi

menjadi dua kategori dasar yaitu kepercayaan (ide-ide keagamaan) dalam bentuk

17Tahir iSapsuha, Pendidikan Pascakonflik: Pendidikan Multikulturali Berbasis
Konseling Budaya Masyarakat Maluku Utara, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 37.
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representasi dan ritual sebagai aksinya. Jadi, selama ide-ide keagamaan masih

dipercaya, meskipun dianggap absurd dan diperdebatkan oleh sebagaian

kalangan, prilaku keagamaan akan selalu ada dalam setiap masyarakat, karena

memberikan kekuatan kepada mereka,  karena akan selalu ada jarak antara ide-ide

keagamaan dan ritual.

Islam dengan tujuan kemaslahatan, sejatinya memilki suatu konsep

alamiah untuk memupuk kebersamaan umat dalam susunannya yang heterogen

dan majemuk. Munawar Rachman, menjelaskan hakikat dari kemaslahatan adalah

bersifat non-sektarian, non-rasial, non-doktrinal, dan bersifat universal.18 Islam

adalah agamai iyang diturunkani ioleh Allahi iswt. karena i isemua umat manusiai itelah

memainkani iperannya dalam i imengisi keberadaani imanusia dii imuka bumii iini.

Kehadiran i iIslam dii itengah-tengah masyarakat i iKolaka yangi isaat ini memiliki i igaya

hidupi itersendiri, membuat i iIslam dengani ibudaya sekitarnya mengalami i

iasimilasi/akulturasi, yangi ipada akhirnya i ipelaksanaan ajaran i iIslam menjadi i

iberagam. Meskipuni idemikian, Al-Qur’ani idan Haditsi isebagai sumber hukum i

iIslam tetap imenjadi pedomani isebagian besari imasyarakat Kolaka, sehinggai iIslam

tidaki idapat dipisahkan i idari ikeragaman.

Al-Qur’ani imerupakan wahyu i iAllah, dalam perspektif dan i ikeyakinan iumat

Islam i imerupakan sumberi ikebenaran dan kebenarani imutlak. Namuni idemikian,

kebenarani imutlak tidaki iakan munculi iketika Al-Qur’an i itidak iberinteraksi idengan

realitasi isosial, atau menuruti M. iQuraish Shihab, idibumikan, idibaca, idipahami,

dan diamalkan. iKetika kebenarani imutlak ditanggapi i ioleh parai ipenganutya idengan

latar belakangi ibudaya/kultural atau i itingkat pemahaman i iyang berbeda, makai iakan

nampakii kebenaran iparsial, sehinggai ikebenaran mutlak i ihanya milik i iTuhan. 19

18Tahir Sapsuha, Pendidkan Pascakonflik, h. 30.
19Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 172.
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Berdasarkani ihal itersebut, makai ikebenaran di dalam i iIslam yangi idikatakan sebagai

kebenarani imutlak itui idatangnya dari i iTuhan, sedangkan i ikebenaran sebagian i ihadir

dalami irealitas sosiali isuatu masyarakat i iyang kebenarannya i iakan bersifat i irelatif.

Dengani idemikian bahwai iIslam tetap menghargai i ikeragaman kebenarani iyang ada

dalami imasyarakat, termasuk i ikeragaman budayai isuatu imasyarakat.

M. Quraishi iShihab, dii idalam salahi isatu kata pengantar i isebuah buku,

ipernah menagatakani berdasarkan i ianalisis iMB. Hooker, Robert Hefner, John L.

Esposito, dan William Liddle, dengan i ihadirnya Islam i idi Nusantara bercorak

sangati ispesifik di mana i iekspresinya secarai iintelektual, ikultural, isosial, dan ipolitik

bisai ijadi, dan kenyataannya i imemang berbedai idengan ekspresii iIslam yang berada

di belahani idunia yangi ilain. Islam i iIndonesia adalahi iperumusan Islam i ipada

konteks sosio-budayai ibangsa yang lain i idengan pusat-pusati iIslam dii iTimur

Tengah. Kenyataan i itersbut bukanlahi iperistiwa baru, melainkan i iberlangsung sejak

awali imasuknya agamai iyang diserukan i ioleh Muhammad ini i ike bumi iNusantara.20

Senadai idengan pernyataan M.i iQuraish Shihab, Richard Bulliet pernahi

imenyatakan hipotesisnyai ibahwa, ”Sekarangi iwaktunya untuk i imelihat Islam i idari

jendela Jakarta, Kuala i iLumpur, ataui iTeheran, bukan lagii idari jendelai iBaghdad,

Damaskus, atau i iKairo”.21

Ada sesuatu yang menarik jika budaya dibandingkan dengan agama,

sesuai dengan yang diungkapkan St. Alisjahbana, bahwa budaya memiliki tiga

kualitas, khususnya kualitas/nilai agama, seni dan solidaritas yang berkaitan

dengan rasa dan bergantung pada perasaan, naluri, dan pikiran kreatif. Masyarakat

20M. Quraish Shihab, “Era Baru, Fatwa Baru” Kata Pengantar dalam MB. Hooker, Islam
Mazha Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial, ( Cet. I; Jakarta: Teraju, 2002), h. 18.

21Richard Bulliet adalah Guru Besar Columbia University, New York. Pernyataan ini
diperoleh dalam endorsement pada buku Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi
Nusantara, sebuah karya yang menyajikan tentang keberadaan Islam di Nusantara dari pelbagai
perspektif dan melibatkan cendikiawan-cendikiawan terbaik Indonesia. Karya ini diedit oleh
Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, diterbitkan oleh PT Mizan Media Utama.
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ekspresif pada umumnya moderat. Agama, misalnya, dengan asumsi tidak

ditopang oleh ide yang rasional, tidak sulit untuk jatuh ke dalam batas dan

antusiasme yang tidak masuk akal/mistik dan gaib yang ekstrim dan irasional.

Dengan cara ini, hal utama untuk kemajuan umat manusia adalah sarana untuk

mengembangkan budaya yang memiliki kualitas moderat dan ekspresif dalam

keramahan/ekspresif.22

Berdasarkan dari hasil pengkajian penulis mengenai tema agama dengan

kebudayaan lokal di Indonesia atau terkait dengan hubungan antara Islam dan

budaya lokal dalam budaya Indonesia, secara keseluruhan muncul sebagai contoh

atau integarsi dalam beragam pola. Nur Syam23 mengelompokkan bentuk integrasi

tersebut ke dalam dua pola, yaitu: pertama, pola hubungan yang bercorak

sinkretik.24 kedua pola hubungan yang bercorak akulturatif.25 Juga terdapat pola

hubungan yang lain yaitu pola hubungan bercorak kolaboratif.26 dan pola

hubungan yang bercorak legitimasi.27 Di samping beberapa corak tersebut, bisa

jadi masih ada lagi pola hubungan agama dan kebudayaan dalam corak lainnya.

Islam sangat menyukai keragaman masyarakat lokal yang ada, sehingga

menjadikan Islam sebagai agama yang berbeda dalam tataran adatnya. Dalam

realita sosial, ajaran Islam dapat menaungi kehadiran sosial masyarakat luas,

22Simuh, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 3.
23Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. Vii.
24Sinkretik yang penulis maksud adalah bertemunya satu kebudayaan masyarakat dengan

unsur agama atau kepercayaan lainnya yang melekat pada kebudayaan suatu masyarakat. Deni
Miharja, ”Integrasi Agama Islam dengan Kebudayaan Sunda” (Disertasi, Pascasarjana UIN SGD
Bandung, 2013), h.14-16.

25Akulturatif yang dimaksud penulis adalah bertemunya dua kebudayaan pada suatu
masyarakat yang tidak menghilangkan salah satu unsur kebudayaan, melainkan keduanya berbaur
dan masih tetap mununjukkan ciri dari kedua kebudayaan tersebut.

26Kolaboratif yang dimaksud adalahi bertemunya dua ataui lebih unsur kebudayaan yang
secarai bersama-sama ada pada sebuah tradisi masyarakat.

27Legitimasii yang dimaksud iadalah upaya membenarkanisuatu kebudayaan masyarakat
dengan kebenaran agama yang idiambil dari nash Al-Qur’an atau hadis.
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sehingga budaya lokal yang dianut di suatu masyarakat  pada umumnya akan

terwujud/beraktualisasi dengan pelajaran Islam dalam pelaksanaan adatnya.

Agama dan tradisi di Indonesia.

Masyarakat Kolaka secara turun-temurun berpegang teguh kepada adat

dan budaya Mekongga yang ada sejak dulu. Ritual mosehe wonua merupakan

suatu tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Kolaka untuk menolak bala

atau menyucikan negeri. Dalam tradisi ritual mosehe wonua terdapat beberapa doa

dan memercikkan air di kepala pemerintah, raja dan masyarakat pelaku ritual.

Sejak kerajaan Tolaki/Mekongga telah berakhir, masyarakat di Kolaka masih

melakukan ritual mosehe wonua, di dalam pelaksanaan ritual tersebut bupati

adalah orang  yang telah ditinggikan pada saat kegiatan ritual sebagai pengganti

raja apabila raja sudah tidak ada.

Menurut M. Amin Abdullah, kreasi lokal dan tradisi  menemukan

kekerasan pada tiga tingkatan. 1) pengabaian pemerintah daerah untuk

mempromosikan, mengevaluasi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya

identitas lokal; 2) Politisasi agama yang mengutuk tradisi seperti bid'ah, haram,

dan fitnah. 3) Ketimpangan dalam kaitannya dengan modernitas/seni pop, ukuran

popularitas dan selera komersial.28

Ritual mosehe wonua masih menjadi polemik di kalangan masyarakat

Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Kolaka. Seperti yang dikatakan ustaz

Muzakkir Arif  pada saat khutbah Jumat di salah satu masjid di Kabupaten Kolaka

28/02/2020. Dalam isi ceramah ustaz  Muzakkir  mengatakan ada dosa, maksiat,

dan azab Allah yang mengancam Kabupaten Kolaka yaitu prosesi tahunan mosehe

28M. Amin iAbdullah, “Problem Intoleransi dan Radikalisme Alirani Keagamaan Urgensi
Pembaharuan Metode Pendidikan Agama Islam”, (Makalah Yang Disajikan Pada Seminar
Nasional Aliran-Aliran Kontemporer dan iImplikasinyabagi Harmonisasi Sosial dan NKRI, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, 25 Oktober 2016), h. 7.
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wanua Tolaki Mekongga, mengatakan ada syirik akbar yang sering dilakukan di

Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.29 Menurut ustaz

Muzakkir Arif, jika hal ini terus dilakukan tidak menutup kemungkinan Kolaka

akan sama dengan Palu. Muzakkir Arif juga meminta kepada pemerintah daerah

Kolaka dan tokoh adat wonua Mekongga agar segera meninggalkan prosesi

tersebut.30

Khalid Usman (Kepala Bidang Hukum dan HAM Lembaga adat Tolaki

Provinsi Sulawesi Tenggara) mengatakan, tidak menerima isi ceramah yang

disampaikan oleh ustaz Muzakkir Arif  yang diduga mengandung unsur SARA di

salah satu masjid  di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Pada hari Jum’at

6 April 2020,  Khalid Usman, didampingi oleh juru bicara tamalaki mendatangi

Reskrimsus Polda Sultra, dengan tujuan melaporkan peristiwa tersebut.  Khalid

Usman menambahkan, bahwa sebenarnya mosehe itu adalah salah satu adat-

istiadat suku Tolaki, yaitu sebagai cara berdoa kepada Allah swt. dengan cara

disakralkan untuk lebih memenuhi terkabulnya doa tersebut. Lebih lanjut, Khalid

Usman mengatakan ceramah dari ustaz tersebut melukai hati suku Tolaki. Khalid

Usman meminta kepada ustaz Muzakkir untuk meminta maaf kepada lembaga

adat suku Tolaki dan harus ditempatkan secara hukum tentang ujaran kebencian.31

Selanjutnya, pada hari Kamis 12 Maret 2020,  ribuan massa dari berbagai

desa, kecamatan dan kota yang diinisiasi oleh Lembaga Adat Tolaki (LAT) dan

Tamalaki Kabupaten Kolaka memadati 4 (empat) titik sentral di antranya kantor

Mapolres, kantor Depag, kantor bupati, serta kantor DPRD Kabupaten Kolaka,

29Untuk seterusnya ketika menemukan kata Tikonu maka yang dimaksud di Desa Tikonu
Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.

30https://www.kabartanggetada.com/2020/03/10/mosehewonua-adalah-pensucian-negeri-
bukan-syirik-akbar-seperti-kata-ustad-muzakkir-arif/. Diakses 24 April 2021.

31https://telisik.id/news/katakan-mosehe-wonua-syirik-akbar-penceramah-dilaporkan-ke-
polda-sultra. Diakses 23 April 2021.
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gerakan aksi ini, menuntut Muzakkir Arif selaku penceramah atas pernyataan

yang disampaikan bahwa tradisi mosehe wonua adalah “Perbuatan Syirik Akbar.”

Dalam aksi tersebut, tampil sebagai pembicara atau orator yaitu  Muhammad

Jayadin (ketua Dewan Adat Tolaki Kabupeten Kolaka).  Dalam orasi tersebut

Muhammad Jayadin mengatakan, bahwa apa yang telah disampaikan oleh saudara

Muzakkir Arif dalam isi ceramahnya merupakan suatu pelecehan atau penghinaan

terhadap suku Tolaki-Mekongga bukan hanya yang ada di Kabupaten Kolaka,

tetapi menghina semua suku Tolaki yang ada Sulawesi Tenggara.

Menurut Jayadin, penghinaan ini sangat menyakitkan hati masyarakat

suku Tolaki Mekogga yang tidak bisa ditoleransi lagi, ini merupakan bentuk

pelecehan yang nyata bukan hanya suku Tolaki yang ada di Kolaka, tapi juga

menghina semua suku Tolaki atau Tolaki-Mekongga yang ada di Sulawesi

Tenggara ini. Oleh karena itu menurut Jayadin, “Di bumi Mekongga ini,

masyarakat Mekongga punya filosofi tersendiri yang tidak bisa diganggu gugat.

Siapa yang datang secara baik-baik maka kami hormati. “Inae Kona Sara Ie

Pinesara, I Nae Lia Sara Ie Pinekasara,”. artinya, siapa yang datang baik-baik

dengan membawa adat atau menghargai adat maka dia yang dihormati, tetapi

siapa yang melewati adat atau datang dengan kasar maka dia harus dikasari juga.

Apa yang dilakukan oleh Muzakkir telah melanggar Permendagri Nomor 18 tahun

2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan ini

tidak bisa dibiarkan bahkan hanya terdapat dua pilihan sangsi. Baik berupa sangki

hukum positif atau sangsi hukum adat.32 Kenyataan ini atau ungkapan  ustaz

Muzakkir Arif  menjadi menarik ketika dihadapkan dengan pendapat Deddi

Mulyana yang mengatakan, kegiatan ritual adat dapat membangkitkan komitmen

emosional, keakraban, dan komitmen terhadap suatu kelompok. Ritual dapat

32https://nasionalinfo.com/?amp. Diakses 24 April 2021.
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menciptakan rasa keteraturan (predictability) karena orang tidak merasa nyaman

ketika ritual tidak dilakukan.33

Masyarakat Kolaka, khususnya bagi masyarakat suku Tolaki-Mekongga

yang merasa resah dengan adanya argumen yang mengatakan bahwa ada maksiat,

dosa dan azab Allah yang mengancam Kabupaten Kolaka yaitu prosesi tahunan

mosehe wanua Tolaki-Mekongga, adalah syirik akbar. Maka penulis tertarik dan

terpanggil secara akademik yang berlatar belakang kosentrasi pemikiran Islam,

untuk menimbang dari sudut pandang teologis, apakah betul ritual mosehe wonua

ini bertentangan dengan Islam atau tidak, memberikan solusi, temuan baru, dan

menjawab dari permasalahan yang tengah terjadi di kalangan masyarakat Tolaki-

Mekongga. Dengan demikian, permasalahan utama yang kerap muncul dalam

perkembangan ritual tolak bala mosehe wonua adalah kurangnya pemahaman

terhadap esensi keberagaman pemaknaan dari ritual mosehe wonua.

Latar belakang di atas, peneliti mencermati adanya hal yang menarik pada

konteks ritual keagamaan relevansinya dengan sosiologi masyarakat. Keterlibatan

tokoh agama dan masyarakat dalam ritual mosehe wonua maupun diskursus nilai

ajaran agama yang dipraktekkan menjadi fokus kajian selanjutnya menjadi poin

penting masalah dalam rencana penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melihat

kajian ini penting untuk dilakukan, dengan mempertimbangkan distengsi

(keunikan) dan urgensi realitas masalah yang melatarbelakangi penelitian ini.

33Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Cet. XV; Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2015), h. 30.
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tesis ini pada mosehe wonua (Kajian atas ritual tolak

bala dan diskursus di kalangan tokoh adat dan agama dalam masyarakat Tolaki-

Mekongga di Kolaka, yang diuraikan sesuai submasalah yang dideskripsikan

dalam rumusan masalah.

Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus Penelitian

No. Submasalah Fokus Penelitian

1. Eksistensi mosehe wonua a. Sejarah awal munculnya mosehe

wonua

b. Penyelenggara pertama mosehe

wonua

c. Proses mosehe wonua setelah Islam

masuk di Kolaka

2. Prosesi dan makna filosofi benda-

benda dalam mosehe wonua

a. Perangkat adat mosehe wonua

b. Proses pelaksanaan ritual mosehe

wonua

c. Makna filosofi pada benda yang

digunakan saat ritual mosehe wonua

d. Rangkaian doa atau mantra yang

digunakan dalam ritual mosehe

wonua

3. Diskursus tokoh adat dan agama

atas tolak bala mosehe wonua

a. Pandangan tokoh adat tentang

mosehe wonua

b. Pandangan tokoh agama tentang

mosehe wonua
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2. Deskripsi Fokus

Peneliti akan mengkaji dan mendalami ritual mosehe wonua yang

dilakukan oleh masyarakat Tolaki-Mekongga di Kolaka dan bagaimana diskursus

tokoh adat dan agama tentang ritual tersebut.  Untuk memudahkan dalam

memahami isi penelitian ini, peneliti akan menguraikan istilah ritual tolak bala

dan mosehe wonua.

Ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan

menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, di tempat

tertentu dan memakai pakaian tertentu pula.  Demikian halnya dalam ritual

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari

suatu pekerjaan. Seperti upacara tolak bala dan upacara karena perubahan atau

siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian.

Maka ritual yang peneliti maksud adalah ritual mosehe wonua yang telah lama

dilakukan oleh masyarakat Kolaka.

Tolak bala menurut istilah terdiri atas dua kata yaitu tolak dan bala. Tolak

berarti penolakan, usaha untuk menghindari, menangkal. Sedangkan bala berarti

bahaya yang datang tiba-tiba. Jadi tolak bala penulis maksud menghindari segala

bahaya yang datangnya bukan dari manusia malainkan dari makhluk gaib dan

kekuatan-kekuatan alam yang membahayakan keselamatan jiwa masyarakat

ataupun wilayah di Kabupaten Kolaka.

Mosehe merupakan bahasa Mekogga yang terdiri atas dua kata yaitu “mo”

dan “sehe”. Mo artinya melakukan sesuatu, dan sehe yang berarti suci atau

menyehatkan. Sedangkan wonua yang berarti Desa/Negeri. Berangkat dari sini,

Mosehe wonua (menyucikan negeri).34 bertransformasi menjadi sebuah ritual suku

Mekongga dan Tolaki yang berhubungan  dengan upaya masyarat baik sebagai

34Muhammad Tamrin (51 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tikonu 19 November
2021.
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pribadi maupun kelompok untuk menyucikan diri atau negeri dari kesalahan yang

telah diperbuat di masa lampau yang diadakan secara rutin untuk menolak bala

dan menyucikan negeri dari hal-hal yang merugikan semua orang yang ada di

dalam kawasan kerajaan Mekongga atau wonua Mekongga (Kolaka).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fokus dan deskripsi fokus penelitian yang telah

diuraiakan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi ritual tolak bala mosehe wonua di Wundulako?

2. Bagaimana prosesi dan makna filosofis benda-benda yang digunakan pada

ritual tolak bala mosehe wonua di desa tersebut?

3. Bagaimana diskursus tokoh adat dan tokoh agama setempat tentang ritual

tolak bala mosehe wonua?

D. Kajian Pustaka

Tujuan dari dicantumkannya penelitian terdahulu yang relevan untuk

mengetahui bangunan keilmuan yang telah diteliti oleh orang lain, sehingga

penelitian yang dilaksanakan dapat berkembang. Terdapat beberapa penelitian

terdahulu yang melakukan penelitian dengan objek dan kajian pembahasan yang

mirip baik berupa disertasi, tesis dan jurnal yang menjadi salah satu acuan peneliti

dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Sultan dkk, dengan judul “Tuturani Toleai

dalam Rituali Pesta Adat Mosehe i Wonua Suku Tolaki iMekongga di Kabupaten

Kolaka”. Pokok pemikiran ini untuk mendapatkan klarifikasi tentang bentuk

wacana pada setiap bagian isi Toleai dalam konvensii mosehe wanua masyarakat
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Tolakii Mekongga di Sulawesi Tenggara, khususnya tuturan pembuka,inti , dan

penutup. Makna dari tuturan Tolea pada setiap tatanan wacana, khususnya

masyarakat Tolaki Mekongga di Sulawesi Tenggara, menjadikan tuturan Tolea

pada tuturan awal atau pembuka berbicara menjadi sebuah simbol.35 Perbedaan

hasil penelitian ini adalah penelitian ini terfokus pada tuturan pembuka dan

penutup mosehe wonua dan tidak ada pandangan dari teologis Islam tetapi

penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui proses pembukaan dan

penutupan pada pesta adat mosohe wonua, maka dari itu penulis akan bersandar

pada penelitian ini yang berfokus terhadap dimensi prosesi mosehe wonua tetapi

penulis akan menambahkan dalam penelitian ini dari aspek yang lain yaitu

perspektif teologis terhadap ritual itu yang selama ini belum disentuh oleh peneliti

manapun.

Heksa Biopsi Puji Hastuti di dalam penelitiannya, “Rekonstruksi Impresif

Ritual Mosehe Wonua dalam Ritus Konawe (The Impressive Reconstruction of

Mosehe WonuaRitual in Ritus Konawe)” menyimpulkan bahwa: ritual mosehe

wonua yang merupakan kebudayaan milik suku Tolaki, termasuk penyair,

direkonstruksikan ke dalam empat judul puisi pada buku ritus Konawe. Melalui

kreativitasnya, penyair meramu informasi terkait pelaksanaan ritual tersebut,

meliputi aspek pertanyaan 5w-1h (what, who, when, where, why, and how ‘apa,

siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana’), yang didalamnya

direkonstruksikan pula aspek benda-benda dan alat upacara yang menjadi

persyaratan dilaksanakannya ritual mosehe wonua (terbagiatas kategori kurban

dan benda/alat).36 Jurnal di atas telah memberikan tambahan wawasan akan

35Sultan, dkk, ”Tuturani Tolea Dalam Ritual Pesta Adat Mosehe Wonuaa Suku Tolaki
Mekonggaa Di Kabupaten Kolaka, Tinjauan Semiotika” Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 6 no.2,
Desember 2018.

36Heksa Biopsi Puji Hastuti,  “Rekonstruksi Impresif Ritual Mosehe Wonua dalam Ritus
Konawe (The Impressive Reconstruction of Mosehe WonuaRitual in Ritus Konawe)”, Jurnal
Kandai, Vol. 12, No. 1, Mei 2016, h. 131.
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perkembangan khazanah keilmuan di Indonesia mengenai mosehe wonua

terutama dalam benda-benda atau peralatan yang digunakan pada saat tradisi

mosehe wonua akan tetapii belum bersentuhan langsung  dengan pokoki kajian

penulis yang menelaah pada pandangan tokoh agama setempat, akan tetapi

penulis tetap bersandar pada penelitian ini yang berfokus pada benda-benda yang

digunakan pada saat prosesi mosehe wonua untuk mengetahui makna filosofi

pada benda-benda yang telah digunakan pada ritual mosehe wonua yang selama

ini belum tersentuh oleh peneliti lainnya.

Ibrahim dalam penelitiannya “Nilai-nilai Adat Sampulo Rua Masyarakat

Muslim Buluttana”. Menarasikan bahwa falsafah hidup komunitas adat

sampulorua masyarakat muslim Buluttana meyakini keberadaan ajaran-ajaran

Islam. Di samping itu, mereka meyakini bahwa ritual adat dapat mendatangkan

kemaslahatan bila diindahkan, tetapi bila diabaikan menjadi bala bencana.37

Jurnal di atas telah memberikan tambahan wawasan akan perkembangan khazanah

keilmuan di Indonesia mengenai falsafah hidup masyarakat Gowa, akan tetapii

belum bersentuhan langsung  dengan pokoki kajian penulis yang menelaah  pada

makna filosofi pada benda yang digunakan dalam ritual mosehe wonua di Kolaka,

akan tetapi penulis tetap bersandar pada penelitian ini yang berfokus makna

filosofis benda-benda yang digunakan dalam ritual mosehe wonua yang selama

ini belum tersentuh oleh peneliti lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutikno, Dengan judul. Penelitian ini

ber“Perubahan dan Makna Ritual Tolak Bala di Desa Bagan Serdang Kecamatan

Pantai Labu KabupatenDeli Serdang”tujuan untuk mengetahui perubahan fungsi

dan makna tolak bala pada etnik Melayu Pantai Labu dan aspek-aspek yang

37Ibrahim, “Nilai-nilai Adat Sampulo Rua Masyarakat Muslim Buluttana Kecamatan
Tinggimoncong Kabupaten Gowa, Tinjuan Filosofis Secara Fenomenologis”, Jurnal Al-Kalam,
Vol, VIII No. 2, 2014.
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mempengaruhi penyebab perubahan fungsinya. Di antara dari hasil kajian ini

menunjukkan bahwa. Berdasarkan komodifikasi, maka perubahan fungsi dan

makna ritual tolak bala ini mengarah pada rangkaian tindakan, perbuatan atau

pengolahan yang menghasilkan produk terkait dengan tuntunan yang

menyebabkan komodifikasi ritual tolak bala, fungsi produksinya, varian bentuk

yang dihasilkan oleh pawang dan pemasaran produk hingga konsumen tolak bala.

Beberapa aspek penyebab ritual tolak bala mengalami perubahan fungsi dan

makna, di antaranya berupa sikap terbuka, kreativitas masyarakat, media massa

dan ekonomi. 38

Kontribusi saya adalah setelah melihat beberapa kajian pustaka di atas

masih ada yang perlu ditutupi aatau dilengkapi yaitu tentang mosehe wonua dari

dimensi teologis dan bagaimana pandangan Islam menyangkut ritual tersebut,

apakah dari segi teologis dapat diterima ataukah mungkin sesuai yang dikatakan

oleh Muzakkir Arif bahwa mosehe wonua merupakan sebuah kemusyrikan.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah arah, sasaran yang akan dituju, dicapai dan sekaligus

menjadi pedoman yang memberi arah untuk segala aktivitas dan kegiatan yang

sudah dilakukan. Dengan kata lain, tujuan meruapakan standar usaha yang dapat

ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik

pangkal untuk mencapai tujuan lainnya.39 Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah:

38Sutikno, “Perubahan Fungsi dan Makna Ritual Tolak Bala di Desa Bagan Serdang
Kecamatan Pantai Labu KabupatenDeli Serdang”, Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan
Sastra, Vol. 2, No. 1 April 2017.

39Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. I; Yogyakata: Teras,
2011), h. 58.
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a. Untuk mendeskripsikan eksistensi ritual mosehe wonua.

b. Untuk menjelaskan prosesi dan makna filosofis benda-benda yang digunakan

pada  ritual mosehe wonua

c. Untuk menjelaskan pendapat tokoh adat dan tokoh agama setempat tentang

ritual mosehe wonua

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Selaku sesuatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa mengambil

kedudukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama pada

wacana-wacana pemikiran Islam, serta memberikan kontribusi pemikiran

yang signifikan untuk para pemikir serta intelektual dalam hal peningkatan

khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Selain itu, penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi

penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang ritual tolak bala

mosehe wonua dalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama, diharapkani

mampu menambah khazanah pemikiran mengenaii Islam dan mempermantap

akidah umat Islam padai masyarakat Kabupaten Kolaka. Disamping itu,

penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk

praktis bagi para mahasiswa Muslim yang menggeluti ilmu-ilmu keislaman.
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BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Ritual

1. Ritual

Ritual merupakan suatu tindakani yang mencoba memasuki agama/imagis,

yangi telah diperkuat i oleh itradisi. Parai ahli sieperti Arnoldi Van iGennep,1 iVictor

Turneri,2 Cliffordi Geertz,3 Catherinei Bell,4 iEmile Durkhem,5 dan iRoy Rappaporit,6

ketika melihat i pada iritual lebih  menegaskan pada i ritual isebagai suatui penguatani

dalam sebuah itradisi sosi iali dan individui dengan istruktur isosial dari ikelompok.

Integrasi itu i dikuatkani dan diabadikani melalui simboli pada iritual. Jadi ritual i bisa

diartikan isebagai suatu iperwujudan iesensial idari suatu kebudaiyaan.

Rituali itu sendiri i adalah praktik ceritai rakyat i yang iberulang. Ritual

umumnya memiliki i tujuani yang sangati terorganisiri dan terkelola iuntuk

menunjukkan bahwa mereka milik suatu kelompok.7 Ritual kadang dianggap

sebagai sutau tindakan dan otomatisasi yang dapat membedakan dari segi

konseptual dalam sebuah agama seperti suatu kepercayaan, sebuah isimbol,

1Arnold Van Gennep, The Rites of Passage, (Canada: The University of Foronto Press,
1960).

2Victor Turner, The Ritual Process Stucture and Anti-Stucture, (New York: Routlege,
1969).

3Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).

4Catherine Bell, iRitual Theoryi Ritual iPractice, (New York: Oxford, 1992).

5Emile Durkheim, The Elementary Forms of Riligious Life, (London:Oxford World’s
Classics, 2001).

6Roy Rapport, Rituali and Riligion in the Making of Humaniy, (United Kingdom:
Cambridge University Press, 1999).

7Inggrid Rosalina Silahoy, dkk., “Rumah Tua: Memori Rumah Tua dan Narasi Pulang
Komunitas Adat Sila”, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019, h. 157.
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dan sebuah imitos. Oleh karena i itu, iritual dapat idigambarkan isebagai salah

perilaku sehari-hari atau suatu adat. Contoh ritual, suatu kepercayaan dan suatu

tindakan, suatu itradisi idan sebuah iperubahan, iketeraturan dan ikekacauan,

iindividu dan kelompok, alam i dan ibudaya, serta integrasi isubjektivitas dan

iobjektivitas.8 Selanjutnya, Roy Rappaport, menegaskan kegunaan kegiatan

budaya tertentu sebagai mekanisme homeostatis untuk menjaga keseimbangan

antara masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Keberadaan ritual dalam suatu

masyarakat tidak dapat terlepas dari pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya.

Ritual manusia adalah iproses iberadaptasi dengan ilingkungan alam i sekitarnya i.

iSelain itu, iritual seringi dikaitkani dengan iberbagai elemen ibudaya.9 iDengan

demikian, adanya hubungan i yang isangat erat i antarai ikehidupan isehari-harii dani

iritual pada  masyarakat. Karena peran ritual dalam masyarakat sangat menonjol.

Karena elemen terpenting dari ritual adalah simbol, perhatian khusus juga

diberikan pada simbol. Dengan demikian, simbol ritual sebagai unit terkecil dari

ritual tetap mempertahankan ciri-ciri perilaku tertentu dari ritual tersebut. Simbol

tentu memiliki alat yang berharga.10

Menurut iVan iGennep (1873-1957) idalam bukunya Thei Rites iof Passage,

mengatakan peralihani itui akan dapat idiiringi sebuah iritual iperalihan. iProses

terjadinya iritual terdiri atas tiga tahap, iyaitu: iPertama, pemisahan i dimanai individui

tidak berpartisipasi i dalam peran atau istatus isosial (subjek upacara dipisahkan iatau

dipisahkani dari lingkungani dan struktur i masyarakat iasli); iKedua, transisi i, iketika

seseorangi beradaptasii dan berubah i agar sesuai idengan perani baru (memasuki

8Mary Douglas, Purity and Danger, (London and New York: Routledge, 1996), h. 48.

9Roy A. Rappaport, Pigs For the Ancestors: Ritual in the Ecology of a New Guinea,
(New Haven and London: Yale University Press, 1978), h. 1.

10Raymond Firth, Symbols: Public and Private, (New York, Ithaca: Cornell University
Press, 1973), h. 76.
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masa kritis i atau transisi i); iKetiga, integrasi, ketika seseorang mengintegrasikan ke

dalam dirinya peran atau status baru (objek akan memasuki lingkungan baru

dalam struktur sosial).11

Ritual mengacu pada "transformasi simbolik" dari pengalaman standar

sebagai "formulasi tindakan yang berhubungan dengan objek suci", menjadi

ekspresi emosi yang mengarah pada hubungan yang kompleks dan permanen.12

Kesadaran kemudian menjadi "pengulangan emosi yang konstan" dan

"pengulangan sikap yang benar dan jelas". Parsons, dalam tindakan pengulangan,

"Orang tidak hanya menunjukkan sikap bersama, tetapi sebenarnya memperkuat

sikap tersebut. Kesadaran menanamkan rasa diri yang memperkuat mereka dan

dengan demikian komunitas moral."

Ritual (upacara) merupakan i bagian i dari tindakan ikeagamaan yang masih

aktifi dan dapat idiamati, seperti ibadah, nyanyian, doa, menari, dll. Karena

kesadaran itu suci.13 Ritual dapat dibagi menjadi dua kategori: 'Upacara' dan

'Ritual'. Kesadaran didefinisikan dalam organisasi semua ikegiatan iyang dilakukani

oleh orang tidak hanya secara teknis, tetapi juga dalam kaitannya dengan

penggunaan mode itindakan ekspresif dalam hubungan isosial. Semua tindakan

seperti itu, apakah rutin atau modis, disebut ritual. Ketika kesadaran menjadi jelas,

itu ada hubungannya dengan kepercayaan gaib, pola pikir yang terkait dengan

gejala yang merupakan karakteristik rasa.14 Menurut Roy Rappaport (1926-1997),

ada perbedaan antara upacara dan ritus, yaitu bahwa seremonial sebagai ritus

merupakan pengakuan simbolis terhadap suatu situasi sosial, daripada efektivitas

11Arnold.Van Gennep, The Rites of Passage, h. 11.
12Thomas E. O’Dea, Sosiologi Agama, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1987), h. 75.
13I Made Sendra, dkk., Fungsi dan Makna Upacara Ngusaba Gede Lanang Kapat,

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h. 8.
14Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 175.
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suatu prosedur untuk mengubah situasi tersebut. Tata cara upacara yang berbeda

diyakini memiliki otoritas tersendiri secara formal.15

Ritual juga dapat dibagi menjadi empat jenis. Pertama, praktek magis pada

pelaksanaannya memakai bahan yang dipercayai mempunyai kekuatan

supranatural. Kedua, praktik keagamaan, pemujaan leluhur; Ketiga, kesadaran

konstruktif yang memanfaatkan hubungan sosial melalui pelaksanaan ritual siklus

hidup; Keempat, kesadaran yang sebenarnya, kesadaran untuk memperoleh

perlindungan dan kekuatan kelompok, salah satunya adalah kesejahteraan

material.16 Sedangkan menurut Susanne K. Langer (1895-1985), mengatakan

pada simbol pelaksanaan ritual, sebagai media agar mewujudkan ipengertian iakal

murni iyang mengandungi penggambarani secara tidak i ilangsung.17 Tujuani rituali

(upacarai) adalahi untuk menerima, melindungi, menyucikan, memulihkan,

kesuburan, menjamin, melestarikan (menghormati) kehendak leluhur, dan

mengendalikan sikap masyarakat menurut situasi kehidupan sosial, yang

kesemuanya sebagai berikut . Ini bertujuan untuk mengubah situasi orang atau

ialam.18 Sebagaii kontrol sosial, kesadaran berusaha untuk mengontrol i perilakui

individui untuk kesejahteraan individu atau sebagai orang bayangan. Ini dirancang

untuk memberikan kontrol konservatif atas perilaku, suasana hati, emosi, dan nilai

kelompoki demi imasyarakat secara ii keseluruhan.19 Bagi iDurkheim (1858-1917),

Ritual adalah tindakan i yang hanyaiv terjadi di antara kelompok manusia i dan

tujuannya i adalah untuk menciptakan, memelihara, atau imenciptakan kembali ii

15Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, h. 38.

16Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, h. 175.

17Susanne K. Langer, Philosophy in a New Key, (New York: The Free Press.
1971), h. 51.

18Mariasusai Dhavamony, Fenomenologi Agama, h. 180.
19Emile Durkheim, Sejarah Agama, (Terj.) (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), h. 29.
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keadaan mental tertentu i dalam kelompoki ini.20 Vani Gennep (1873-1957), i juga

mengemukakani bahwa itujuan sebuah ritual i dapat imenandai kemajuan i dari satui

statusi ke status lainnya. Ini adalah fenomena universal i yang dapati

mengungkapkani antropologiii kelas sosial yang penting, inilai-nilai, dani

kepercayaan idalam budaya.21

Ritus memiliki banyak fungsi, kesadaran melakukan ibanyak fungsi i pada

tingkatii individu, kelompok i dan imasyarakat. Kesadaran mengarahkan dan

mengekspresikan i iemosi, membimbing idan memperkuat iperilaku,

mempertahankan dan imengembangkan istatus iquo, mendorong iperubahan, dan

memainkan peran penting dalam ibadah dan rasa hormat. Ritual juga idapat

digunakani untuki menjaga ikesuburan tanahi dan memastikan kontak yang tepat

dengani duniai gaibi roh leluhuri atau kekuatan gaib ilainnya.22
iRitual adalahi aturan

perilakui yang menentukani bagaimana i orang harusi mengatur ihubungan mereka

dengani hal-hali suci atau sakral23

Ada empat macam ritual yang dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Tindakaniimagis, yangidikaitkan idengan penggunaani bahan yangi bekerja

karenai dayai imistis.

b. Tindakani ireligius, ikultur ipara leluhuri juga i bekerjai dengan carai iini.

c. Rituali ikonstitutif, yang merubah i ihubungan sosial dan merujuk pada definisi

mistis, dengan melakukan iupacara-upacara ikehidupan menjadii ikhas.

20Durkheim, Sejarah Agama, h. 30.
21Gennep, The Rites of Passage, h. 10.
22Dhavamony, Fenomenologi Agama, h. 147.
23Durkheim, Sejarah Agama, h. 72.
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d. Ritual iifaktitif, yang membangun efisiensi iatau kekuatani penyaringan idan

jaminani atau dengan i meningkatkan i kemakmuran materi i dari sebuah

pertemuan.24

Ritual berfungsi sebagai sarana untuk memungkinkan orang berkumpul

sehingga ada peluang untuk mempengaruhi perasaan dan antusiasme untuk

persatuan yang bersatu. Bukan hanya untuk mempererat tali silaturahmi dengan

leluhur, tetapi juga untuk mempererat tali silaturahmi yang mendorong seseorang

pada masyarakat sosial sebagai salah satu dalam sebuah ikelompok, dan melaluii

ritual iini kelompok tersebut menjadi sadar akan kelompok tersebut.

2. Macam-macam Ritual

Sesuaii dengani kebutuhani seseorang dalam i membentengii keyakinan dan

mempererati hubungani dengan Tuhani Yang Maha Kuasa pada ikehidupan

manusia, ada ibeberapa macami upacara yang berbentuk antara lain:

a. Ritual Suku-suku Primitifi

Keyakinan isuku iprimitif dalam adat adalah dalam bentuk persembahan

sederhana dari hasil alam utama yang ditempatkan di i dalam hutan atau di

dalam wilayah, untuk mengadakan upacara di tempat-tempat yang dianggap

suci. Suku-suku primitif ini melakukan adat-istiadat melalui i tari-tarian dan

melakukan upacara-upacara yang rumit. Pada upacara tersebut, para anggota

mengenakan penutup wajah dengan tujuan untuk membedakan diri mereka

dengan roh. Alasan kebiasaan ini adalah untuk menunjukkan atau mengulangi

peristiwa primordial, sehingga dunia, kekuatan penting, hujan, dan kekayaan

dibangun kembali dan iroh-roh iatau dewa i dipuaskani dan keamanan i merekai

terjamin.25

24Bustanul Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 183.

25Mariasusai Dhavamony, Fenomologi Agama,  h. 168.
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b. Ritual Hindu Buddhai

Tradisi upacara ritual pada agama Hindu dan Buddha masih i dapat dilihat

keberadaannya sampai i saat ini. Upacara tersebut untuk menjaga

keseimbangan mikrokosmos dan menghindari kegoncangan yang dapat

menurunkannya kesejahteraan materil. Bentuk upacara-upacara lain adalah

upacara perawatan dan penjamasan pusaka seperti keris. Pemilikan kebesaran

seperti keris ini sebagaimana kepemilikan wahyu (ketiban andaru yaitu i

sebuah cahaya kilat tanda kebesaran yang telah jatuh dari langit) merupakan

tanda bahwa semua benda pusaka tersebut dipersonifikasikan i dan diberi

nama yang dihormati yakni Kyai untuk laki-laki dan Nyai untuk perempuan.26

Ada dua jenis upacara Hindu, yaitu upacara adat vedis dan agamis.

Upacara-upacara vedis i pada dasarnya memasukkan penebusan dosa kepada

makhluk-makhluk i ilahi. Penyerahan dalam rangka memberikan persembahan,

seperti mentega cair, butiran beras, sari buah soma, dan pada peristiwa tertentu

juga makhluk, kepada dewa. Lebih sering daripada tidak, iklan ini dipasang di

piring suci dan setelah itu dilemparkan ke dalam api suci yang telah diumumkan

di tempat suci perdamaian. Para ulama mengiklankan penebusan dosa melalui

media dewi api (Agni) yang mengintervensi i antara para dewa dan manusia.

Upacara-upacara Weda tidak dimaksudkan untuk mempromosikan dan

memperkuat strategi-strategi umum yang terkait, tetapi i lebih dari itu, upacara-

upacara ini mengatur hubungan antara dunia ilahi dan dunia manusia, dan

memang memberikan pengetahuan tentang sifat ilahi.27

Sedangkan upacara keagamaan berpusat pada pemujaan simbol, puasa dan

hari raya yang merupakan bagian dari agama Hindu. Umat Hindu tidak melihat

26Abdul Djamil, dkk., Islam dan Kebudayaan Jawa, ( Semarang: Gama Media, 2000), h.
14.

27Mariasusai Dhavamony, Fenomologi Agama,  h. 171.
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pemujaan sebagai penyerapan kehadiran Tuhan secara utuh. Mereka melihat

gambar itu sebagai gambar untuk Tuhan, dan memang ketika menyembah alam,

mereka melihat tanda kontrol ilahi di dalamnya.28

c. Ritual Jawa

Jawa mempunyai beberapa adat dan upacara yang berbeda, adat Jawa

adalah perencanaan untuk keamanan, baik untuk diri sendiri, keluarga dan

orang lain. Dalam istilah Jawa, adat tersebut disebut slametan. Slametan bisa

jadi merupakan kegiatan supranatural yang bertujuan untuk memohon

keselamatan baik di dunia maupun di dalam mulai sekarang, adat-istiadat

serta pertemuan dengan masyarakat, yang menyatukan berbagai perspektif

kehidupan sosial dan pribadi pada waktu-waktu tertentu.29 Contohnya: Ritual

Kematian. Kematian merupakan proses menuju kehidupan selanjutnya, i pada

masyarakat Jawa, kematian adalah suatu hal yang sakral yang mana harus

diadakan ritual supaya mayat bisa sempurna dan arwahnya bisa diterima oleh

yang maha kuasa, dalam kebiasaan orang Jawa kerabat dan keluarga

mengadakan beberapa acara ritual, di antaranya, ritual surtanah, slametan

telung dino, mitung Dino, metang puluh dino, nyatus dino, nyewu dino dan

terahir slametan mendak.30

3. Tujuan Ritual

IAntropologi, iupacara ritual i dikenal dengani istilah iritus. Ritus dilakukan i

untuk mendekatkani diri dengan i Sang iPencipta, agar imendapatkan berkahi ataui

rezeki yangi banyak idari suatu ipekerjaan, iseperti upacara isakral ketika akan i turun

ike sawah, ada iyang untuki menolak ibahaya yang itelah atau idiperkirakani akan

28 Mariasusai Dhavamony, Fenomologi Agama,  h. 172.
29Clifford Geertz, Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa, Terj. Aswab Mahasin,

(Jakarta,  Pustaka Jaya, 1983), h. 18.
30Darori i Amin, Islamm dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h.

95.
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datang, ritual i untuk imeminta perlindungan i juga ipengampunan dari dosai ada ritual

iuntuk mengobatii penyakiti (rites of healing), iritual karena perubahani atau isiklus

dalami kehidupan imanusia. Seperti ipernikahan, mulai i dari kehamilan, ikelahiran

(rites of passage cyclic rites), kematian idan ada pula iupacara berupa ikebalikan

darii kebiasaan kehidupani harian (rites of reversal), sepertii puasa pada i bulan iatau

hari itertentu, kebalikan i dari hari ilain yang merekai makan idan minumi pada hari i

tersebut. iMemakai pakaian itidak berjahit iketika berihram ihaji atau umrah adalah i

kebalikan idari ketikai tidak iberihram.31

Setiap ritual penerimaan, ada tiga tahap, yaitu pembagian, pemindahan,

dan pencampuran. Dalam tahap persiapan, orang-orang diisolasi dari suatu tempat

atau kumpulan suatu kelompok. Dalam setiap gerakan, itu dimurnikan dan tunduk

pada strategi perubahan. Sedangkan strategi pada saat konsolidasi ia secara formal

diletakkan pada status modern. Kebiasaan pengakuan cenderung terkait dengan

keadaan darurat kehidupan seseorang, mereka mengusulkan untuk memasukkan

modern, tetapi dalam arti umum komparatif, kategori, menjadi kebiasaan

meningkat tertentu. Ini lebih dari sekadar seseorang yang berpusat pada upacara

seperti tahun modern, yang mengharapkan akhir musim dingin dan awal musim

semi, serta upacara mengejar dan mengolah, dan aksesibilitas hiburan dan

pengumpulan.32

Ritual sebagai kontrol sosial bertujuan untuk mengontrol perilaku

kesejahteraan individu bayangan. Kesemuanya ditujukan untuk secara cermat

mengendalikan perilaku, suasana hati, emosi dan nilai-nilai kelompok demi

kebaikan bersama masyarakat. Disemua kelompok masyarakat, ada dua jenis

inisiasi. Untuk itu, ritual diperlukan untuk memastikan keberhasilan, yaitu

31Bustanul Agus, Agama dalam i Kehidupan Manusia, ( Raja Grafindo Persada, 2006 ),
h. 96.

32Bustanul Agus, Agama dalam i Kehidupan Manusia, h. 97
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perubahan peran dan perpindahan geografis. Dalam dua inisiasi ini, mereka yang

terlibat harus melepaskan asosiasi dan kebiasaan lama mereka dan membentuk

asosiasi dan kebiasaan baru. Dengan kata lain, mereka harus belajar. Perubahan

peran terjadi lebih atau kurang sering dan dapat diprediksi selama rentang hidup

individu. Meskipun peran dan perubahan waktu ini bervariasi antar budaya,

mereka umumnya terkait dengan pematangan fisiologis. Kelahiran, pubertas, dan

kematian adalah objek ritual yang umum. Melalui peristiwa-peristiwa ini, manusia

memasuki hubungan baru dengan dunia dan dengan komunikasi. Mendapatkan

peluang baru dapat membuat Anda menghadapi bahaya baru dan tanggung jawab

baru. Tahapan lain dari siklus hidup terlihat jelas, pernikahan, sekolah, transisi

usia dan kelompok sosial lainnya, menjabat atau meninggalkan semua ini adalah

poin kunci dari ritus inisiasi. Tidak semua perubahan peran mudah disesuaikan

dengan konteks lingkungan. 33

B. Tradisi Tolak Bala

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Tradisi dipahami sebagai

segala sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang.34 Dalam kamus

antropologi sama dengan adat-istiadat yaitu kebiasaan yang besifat magis religius

dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-

norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi

suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap seta mencakup segala konsepsi

sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau peraturan

tradisional.35 Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan

33Bustanul Agus, Agama dalam i Kehidupan Manusia, h. 189.
34Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat

Bahasa, 2008), h. 1543.
35I Gede A. B. Wiranata, Antropologi Budaya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), h.

149.
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dengan cara turun-temurun yang dapat dipelihara.36 Lebih lanjut menurut

Mardimin, tradisi i merupakan kecenderungan yang diturunkan dari satu zaman ke

zaman lainnya di masyarakat umum dan merupakan kecenderungan agregat dan

kesadaran bersama di masyarakat umum.37

Menurut Hasan Hanafi, adat dibawah dan dipengaruhi oleh masyarakat,

kemudian, pada saat itu, masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh adat. Kebiasaan

pada awalnya adalah alasan namun akhirnya berubah menjadi tujuan dan premis,

isi dan bentuk, efek dan aksii pengaruh dan mempengaruhi.38 Lebih lanjut soal

tradisii dalam pandangan R. Radfield seperti yang dikutip Bambang Pranowo, dia

mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi menjadi dua yaitu, tradisi i besar

(great tradition) dan tradisi i kecil (little tradition).39 Konsep ini i banyak sekali i

yang dipakai i dalam study i terhadap masyarakat beragama, tak luput juga

seorang Clifford i Geertz,40 dalam meneliti i Islam Jawa yang menghasilkan i

karya The Religion of Java juga konsep i great tradilition dan little i tradition.

tradisi dapat melahirkan dalam suatu masyarakat, kebudayaan yang merupakan

hasil dari tradisi. kebudayaan itu memiliki tiga wujud yaitu. Pertama, wujud

kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-

norma dan peraturan. Kedua, wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan

sebagai benda-benda hasil karya manusia.41

36Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: Kanius 1983), h. 6.
37Johanes Mardimin, Jangan Tangisi Tradisi, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 12.
38Hasan i Hanafi, Oposisi Pasca i Tradisi, ( Cet. II; Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2.
39Bambang Pranowo, Memahami Islam Jawa, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), h. 13.
40Clifford Geertz, Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa, Terj. Aswab Makasin,

(Jakarta, Pustaka Jaya, 1983).
41Ferry Efendi dan Makhfudli, Keperawatan Kesehatan Komunukasi Teori dan Praktik

dalam Keperawatan, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), h. 14.
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Membudayanya tradisi akan menjadi sumber dalam berakhlak dan

berbudipekerti seseorang manusia dalam berbuat akan melihat realitas yang ada di

lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi meskipun sebenarnya

orang itu telah memiliki motivasi berprilaku pada diri sendiri.42 Menurut

Nurcholis Madjid Kebudayaan bahwa termasuk kebudayaan Islam, tidak mungkin

berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang

yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan

berkembang dalam masyarakat terbentuk sebagai dampak kehadiran agama

Hindu, Buddha dan Islam. Tradisi sebenarnya merupakan hasil ijtihad dari para

ulama, budayawan dan orang-orang Islam yang termasuk kedalam ulil albāb.43

Tradisi dalam Islam dikenal dengan kata ‘urf yaitu secara etimologi yang

berarti suatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Al-‘urf (adat-

istiadat) yaitu suatu yang sudah diyakini mayoritas manusia, baik berupa ucapan

ataupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan

diterima oleh akal manusia.44 Menurut Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti,

sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan

dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun

perkataan.45 Menurut  para ulama fiqih, ‘urf i merupakan apa yang dapat

dipahami oleh manusia dan mereka kerjakan, baik itu kelakuan, ucapan dan i

meninggalkan.46 Lebih lanjut menurut Abdul Wahhab Khallaf mengartikan al-‘urf

42Darmadi, Arsitektur dan Budipekerti dalam Interaksi Lintas Budaya, (Cet. I; Lampung:
Swalova Publishing, 2019), h. 51.

43Ahmad Syafie Ma’arif, Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang
Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006),
h. 99.

44Rasyad Hasan Khalil, Tharikh Tasryi’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, (Jakarta:
Grafindo Persada, 2009), h. 167.

45Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 153.
46Masykur Anhari, Ushul Fiqh, (Surabaya: CV. Smart, 2008), h. 110.
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adalah apa yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan

perbuatan ataupun pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah

ahli syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan adat-istiadat.47

Tolak bala menurut Istilah adalah terdiri iatas dua kata “tolak” dan “ bala”

tolak yang berarti penolakan, berusaha untuk menjauhi, dan menghindari.

Sedangkan bala yang mengandung arti bahaya yang datang secara tidak terduga.

Jadi, tolak bala berarti berusaha menghindari bahaya yang datang bukan dari

manusia, akan tetapi yang dari makhluk gaib dan kekuatan biasa yang merugikan

manusia.48

Al-bala’ adalah kata yang berasal darii bahasa Arab, asal katanya (بال) atau

baliya ( بلي) yang berartii ujian atau icobaan. 49 Demikian pula dalam Al-Qur’an

al-bala' memiliki makna yang sama dengan kata al-ibtala'a yang berasal dari kata

ibtala yang mengandung makna ikhtibar wa imtihan (ujian atau cobaan). Namun,

dalam ayat Al-Qur’an penggunaan kata al-bala sering menunjukkan cobaan

kebaikan. Sedangkan al-ibtala lebih sering menggunakan bait-bait yang

berhubungan dengan percobaan keburukan. Pada dasarnya, dua kata ini dapat

menunjukkan pentingnya cobaan baik dan buruk.

Penulis  menyimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat-istiadat,

sikap, orientasi pikiran, benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu

yang dipungut orang di masa kini. Begitupun dengan tolak bala upaya yang

dilakukan untuk menghindarkan diri seseorang atau pun kelompok dari

47Abdul Wahhab Khallaf, “Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh,” dalam Ali
Muhtarom, dkk., eds., Moderasi Beragama Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembanagannya di
Pesantren, (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), h. 74.

48Azmii Fitrisia, “Upacara iTolak Bala Refleksii Kearifan Lokal Masyarakati Nelayan
Kenagarian Painan KabupatenPesisir Selatan Provinsii Sumatera Barat Terhadap Laut”, Humanus
8, no.1i (2014), h. 54.

49Abi Fadl Jamal al-din Muhammad bin Makrim Ibn Manzur al-Misri, Lisan al-Arab,
Vol. XIV, (Libanon: Dar Sadir, 1414), h. 83.
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marabahaya. Sikapi dan iorientasi ini i menempatii bagiani khusus darii keseluruhani

warisan ihistoris dani mengangkatnya i menjadi i itradisi tolak i ibala. Arti ipenting

ipenghormatan atau ipenerimaan sesuatu i iyang secarai isosial ditetapkan sebagai i

tradisii imenjelaskan betapai imenariknya fenomena i da dalam itradisi tersebut.

C. Simbol dalam Memahami Budaya dan Ritual

1. Simbol

Katai "simbol" iberasal darii ikata Yunanii "symbollein", iyang iberarti

kebetulan/mencocokkan. Sebuah isimbol dianggap menghubungkan i dua objek,

dan kedua bagian ini disebut simbol. Kata itu berangsur-angsur menjadi dalam arti

yang lebih luas sebagai tanda pengakuan, misalnya, anggota organisasi rahasia

atau minoritas yang teraniaya. Awalnya, simbol adalah benda, simbol, atau kata

yang digunakan untuk mengidentifikasi satu sama lain dan memiliki arti yang

jelas. Simbol berusaha untuk menghubungkan atau menyatukan. Dalam arti

sebuah simbol, sebuah simbol dapat menggambarkan, menyerupai, atau mewakili

apa yang disimbolkan.50

Menuruti iAlfred Northi iWhitehead (1861-1947), pikirani imanusia berfungsi i

isecara simbolisi iketika beberapai ikomponen pengalaman diisi dengan persepsi,

keyakinan, emosi, dan gambaran dari komponen pengalaman lainnya. Simbol

tampak sewenang-wenang untuk konsep abstrak jauh melampaui nevus, tetapi

nilai tinggi mereka terletak pada materi dengan iide-ide yangi idisajikan. Fungsi

simboli adalahi iuntuk merangsang iimajinasi imenggunakan ikalimat, iasosiasi, dan

hubungan.51

50F. W. Dilliston, Daya Kekuatan Simbol: The Power of Symbols, (Yogyakarta: Kanisius,
2006), h. 21.

51Alfred North Whitehead, Symbolism: its Meaning And Effect, (Cambridge: Cambridge
University Press, 1928), h. 9.



35

Raymond iFirth (1901-2000) percaya bahwa isimbol memainkan peran

yangi isangat pentingi idalam urusan manusia. Orang-orang mengatur dan

menafsirkan realitas mereka sebagai simbol, dan mereka juga merekonstruksi

realitas dengan simbol. Simbol tidak terutama digunakan untuk menciptakan

keteraturan, yang merupakan fungsi yang dapat dianggap intelektual. Simbol

dapat menjadi sarana untuk menegakkan ketertiban umum atau membangkitkan

kepatuhan masyarakat.52

Clifford Geertz  (1926- 2006) menunjukkan bahwa, dalam konteks sosial

tertentu, bentuk simbolik mewujudkan ipola ataui isistem yang dapat i idisebut

ibudaya. Menafsirkan i isuatu budaya berarti memperoleh makna yang sebenarnya

dengan menafsirkan sistem formal simbolisnya. Untuk merepresentasikan simbol

sebagai setiap i iobjek, tindakan, iperistiwa, karakteristik atau i ihubungan yangi idapat

bertindak sebagai i sarana konseptualisasi, konsep ini i iadalah maknai isimbol.

Penafsirani budaya pada dasarnya i iadalah penafsirani iterhadap suatu isimbol karena

simboli itu bersifat beraba, tercap dan berwujud, umum dan khusus.53

Simboli menuruti Mary Douglasi, Ini iberkaitan dengan i iibahasa dan prosedur

manusia yang sangat dipengaruhi oleh i imasyarakat, dani isebaliknya, setiap

masyarakati bergantung pada analogi yang diberikan oleh perilaku terpola dari

tubuh manusia untuk menemukan simbolismenya sendiri. Douglas menekankan

pentingnya simbol bagi organisasi sosial. Selain i iitu, bentuki simbolik juga

diperlukani iuntuk pengalamani isosial, perubahan, dan iinteraksi zaman, dan iharus

dianggap sebagai i isimbol sejarah. Simbol i sejarah adalah isimbol yangi idibentuk,

52Raymond Firth, Symbols: Public and Private, (George Allen and Unwin, 1973), h. 20.
53Clifford Geertz, Anthropological Approaches to the Study of Religion, (London and

New York: Routledge, 1966), h. 28.
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dibentuk, dan dibentuki ioleh peristiwa-peristiwai penting idalam ipengalaman

sosial.54

Victori Turner (1921-1983)i menambahkani bahwa ipenting untuk dicatat

ibahwa meskipun iada beberapa kesamaan dalam simbol antara item yang ditandai

dan artinya, tidak ada kesamaan dalam tanda tersebut. Simbol hampir selalu

membentuk sistem tertutup, sedangkan simbol (terutama yang dominan) secara

semantik terbuka. Arti dari simbol tersebut tidak ditetapkan dengan jelas. Karena

kesepakatan bersama dapat menambah makna baru pada sarana simbolik yang

ada. Orang dapat i imenambahkan maknai ipribadi pada imakna ikeseluruhan dari

sebuahi isimbol. Simbol i iyang tersisa imembentuk unit tindakan seremonial iyang

lebih kecil, tetapi tidak hanya saling melengkapi. Simbol mempengaruhi sistem

sosial, dan maknanya tergantung pada konteks spesifik di mana mereka terjadi.55

2. Simbol dalam Budaya

James Spradley dalam i ikaryanya Culturali and iCognition, imenunjukkan

bahwai isimbol merupakan i ibagian darii itanda, yangi imasing-masing idisebutkan

bahwa tanda i atau signsi iterdiri dari: Icon (Formal Association); Index (Natural

Association); dan Symbol (Arbitrary Association). Dari ciri-ciri tersebut, citra

sosial seolah-olah dapat ditangkap oleh individu-individu masyarakat yang

memilikinya. Sebagai media komunikasi konkrit atau komunikasi verbal,

gambaran-gambaran tersebut dapat dilihat dalam pemanfaatan gerak dan kata-kata

dalam dialek. Namun dalam pemanfaatan yang lebih signifikan dan konseptual,

kerangka citra kapasitas sebagai karakter untuk mengikat individu dalam suatu

komunitas, atau sebagai media integrasi sosial, yang ditunjukkan sebagai

54Mary Douglas, Natural Symbols:Explorations in Cosmology (London and New York:
Rotledge, 1970), h. 112.

55Victor iTurner and Edithi iTurner, iImage Andii Pilgrimagei Ini Christiani Culture:
Anthropologicali iPerspective, (Newi iYork: Columbiai Universityi iPress, 1978), h. 245.
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kerangka penghargaan atau institusi sosial. Pemanfaatan gambar sebagai media

komunikasi atau interaksi sosial dimungkinkan melalui sebuah pegangan

penjelasan. Oleh karena itu, orang tidak akan seperti itu menyesuaikan diri dengan

lingkungannya, tetapi terlebih lagi dengan lingkungan fisiologis kematangan

mereka yang khas.56

Mungkin kompleksitas interaksi terletak dalam penciptaan konsep dan

terjemahan gambar. Interaksi sosial dapat mengambil bingkai penggunaan verbal

dari gambar-gambar langsung, misalnya, itu muncul dalam hubungan antara

orang-orang untuk konseptual atau intuitif khas yang signifikan, misalnya pada

upacara adat, upacara hujan es, upacara daur hidup, upacara pernikahan, pameran

wayang dan segera. Penggunaan konseptual gambar ini secara teratur digunakan

sebagai implikasi karakter dan integrasi sosial. Adanya setumpuk citra sosial

dalam budaya menyebabkan budaya suatu masyarakat menjadi khusus dan

istimewa, karena akan berbeda dengan masyarakat lainnya. Kondisi tersebut

tentunya sesuai dengan kodrat esensial manusia sebagai makhluk alam. mental

dan sosiologis. Sudut pandang alami dan mental menyebabkan orang bertindak

sama, tetapi sudut sosiologis telah mengatur perilaku manusia dalam kelompok

terbatas yang sesuai dengan antarmuka dan sosial mereka.57

Keunikan budaya menyebabkan budaya menjadi istimewa, karena dapat

dibayangkan dengan adanya tekstur komponen dalam kerangka gambar dengan

desain tertentu. Spesialis sering menyinggung karakteristik budaya ini sebagai

desain atau etos sosial. Geertz menjelaskan bahwa etos suatu masyarakat adalah

karakter, etika, kualitas, ritme, dan cara hidup yang tercermin dalam perilakunya,

56Eko Punto Hendro, “Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya”, Jurnal
Ilmiah Kajian Antropologi, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, h. 160.

57Eko Punto Hendro, “Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya”,  h. 161.
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sedangkan Koentjaraningrat menyiratkan bahwa etos bisa menjadi karakter

tertentu.

Clifford Geertz, mengajukan definisi budaya sebagai: (1) kerangka

implikasi dan gambaran yang diminta bagi orang-orang untuk mencirikan idunia

mereka, mengekspresikan i iperasaan imereka, dani imembuat penilaian i imereka; (2)

desain implikasi yangi iditransmisikan secarai iumum yangi idikemas dalam ibentuk

khas sebagai media bagi orang untuk berkomunikasi, memantapkan, dan

menciptakan informasi mereka tentang dan perilaku menuju kehidupan; (3)

perangkat khas untuk mengendalikan perilaku, sumber data ekstrasomatik; dan (4)

karena budaya bisa menjadi kerangka gambar, persiapan sosial harus ditangkap,

ditafsirkan dan diuraikan.58 Untuk sementara, Schneider mengklarifikasi bahwa

budaya dapat menjadi kerangka gambar dan implikasi yang digunakan oleh orang-

orang sebagai aturan perilaku dan teknik penyesuaian. Geertz juga

mengemukakan bahwa dengan mengibaratkan manusia sebagai seekor binatang

yang bergantung pada jaringan-jaringan makna yang ditenunnya sendiri. Jaringan

itulah yang dianggap kebudayaan. Oleh sebab itu Geertz menyarankan

kebudayaan paling baik tidak dilihat sebagai sesuatu yang bersifat konkret,

melainkan dilihat sebagai suatu yang abstrak yakni kumpulan simbol-simbol

bermakna yang tercipta secara historis berupa seperangkat mekanisme kontrol,

yaitu rencana-rencana, resep-resep, aturan-aturan, dan  instruksi-instruksi untuk

mengatur tingkah manusia. Dengan itu, manusia memberi bentuk, susunan,

pokok, dan arah bagi kehidupan sesuai dengan lingkungan dimana mereka

berada.59

58Saiful Anwar Matondang dan Yuda Setiawan, Teori Kebudayaan Interaksi Lokal
dengan Wisata Ragional dan Global, (Medan:Perdana Mitra Handalan, 2015), h. 28.

59Triyanto, “Pendekatan Kebudayaan dalam Penelitian Pendidikan Seni” Jurnal
Imajinasi, Vol. XII, No. 1, Januari 2018, h. 67.
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3. Simbol dalam Ritual

Masa lalu, ritual terutama bersifat religius dan bertindak menuju

kekuasaan atau kemungkinan transendental. Saat ini, ritual lebih mungkin

diekspresikan sebagai pawai, demonstrasi, nyanyian, dan demonstrasi untuk

mencapai semacam manfaat sekuler langsung. Dalam banyak hal, proses ritual

berlanjut hingga hari ini dalam kaitannya dengan tindakan simbolik atau

kehadiran simbol dalam tindakan.60

Kesadaran menggunakan komunikasi simbolik i iuntuk membentuki iatau

mengubahi ipesan dalam ruangi isosial yangi iunik. Ada tiga i fungsii ikesadaran.

Pertama, iritual adalahi itindakan isimbolik. Tindakan i isimbolik sebagai i itindakan

fisik yangi memerlukani iinterpretasi. Pesan i itindakan simbolik i disampaikan melalui

simbol, mitos, dan metafora yang dapat dimaknai dengan berbagai cara, bukan

secara langsung berhubungan dengan orang atau peristiwa yang sedang

berlangsung saat ini. Kedua, ritual dan simbol seringkali hadir dalam ruang

tertentu dengan cara yang berbeda dari kehidupan sehari-hari. Salahi isatu cara

untuki imengidentifikasi kesadaran adalah dengan menganalisis konteks dimana

tindakan simbolis terjadi. Ketiga, iritual idan simbol i ibertujuan untuki imembentuk

(membanguni) atau mengubah isikap, identitas, idan ihubungan.61

D. Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf)

1. ‘Urf (Adat) Sebagai Dasar Hukum

Tidak ada perbedaan dii kalangan para ulama’ Usul Fikih (ushuliyyun)

bahwa sumber /dasar/dalili hukum Islam ada 2 (dua) yaitu sumber naqly (Al-

Qur’an dan as-Sunnah) dan aqly (akal). Sunber/dalil hukum yang didasarkan atas

60F. W. Dilliston, Daya Kekuatan Simbol: The Power of Symbols, h. 115.
61Lisa Schirch, Ritual and Symbol in Peacebuildin, (United States of America: Kumarian

Press, 2005), h. 16.
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akal, dalam metodologi hukum Islam (Usul Fikih), dikonstruksii oleh ulama

dengan iistilah Ijtihad. Salah satu metode ijtihad adalah ‘urf (penetapan hukum

yang didasarkan atas kebiasaan/tradisi/adat setempat). Penetapan hukum yang

didasarkan atas kebiasaan setempat (‘urf) inii tentu tidak boleh bertentangan

dengan prinsip-prinsipi dasar syariat dan hanya idigunakan dalam bidang

muamalah (diluar persoalani ibadah mahdhah/ritual). Kata ‘urf (adat) secara

bahasa sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Secara iistilah Abu Zahra

mengartikan, “sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam

pergaulannya dan sudah mantap melekat dalam urusan-urusan mereka.”62 ‘Urf

dijadikan sebagaii sumber hukum didasari oleh hadis nabi:

َفَمارَآُه اَْلُمْسِلُمْوَن َحَسًنا َف ُهَو ِعْنَد اِهللا َحَسٌن َوَمارَآُه اَْلُمْسِلُمْوَن َسْيًئا َف 
63ُهَو ِعْند اِهللا ْيءٌ 

Artinya:
Apa yang dipandang oleh orang-orang iIslam baik, maka baik pula
disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang iIslam jelek maka
jelek pulalah di sisii Allah. (HR. Ahmad).

Penyerapan adat ke dalam hukum (iIslam) dilakukan juga terhadap

adat/tradisii Arab sebelum iIslam. Penyerapan tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. تھمیل (adaptive-complement)

Tahmiil atau apresiatif dicirikan sebagai disposisi untuk menoleransi

atau mengizinkan praktik untuk suatu tradisi. Mentalitas ini ditunjukkan

dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang mengakui dan melanjutkan dengan adanya

praktik atau tradisi dan menyempurnakan aturannya. Apresiasi ini tercermin

dalam pengaturan atau keputusan yang bersifat umum dan tidak mengubah

62Sapiudin Shidiq, Perbandingan Mazhab dalam Fikih, (Jakarta: Kencana, 2021), h.200.
63Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin

Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), h. 323.
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pandangan dunia penerapannya. Sifatnya umum, menyiratkan bahwa ayat-

ayat yang langsung tidak membahas masalah mendasar dan nuansanya

berupa anjuran dan bukan suatu perintah. Lagi pula, prinsip-prinsip yang

lebih berkaitan dengan moral yang harus dilakukan namun tidak membatasi.

Sebuah contoh untuk situasi ini adalah pertukaran/perdagangan dan

penghormatan terhadap bulan-bulan yang dilarang.

b. یمتحر (destructive)

Tahriim dicirikan sebagai sikap yang menafikan legitimasi adat

daerah setempat. Mentalitas ini ditunjukkan dengan pelarangan tradisi atau

adat istiadat yang disinggung oleh bagian-bagian Al-Qur’an. Pelarangan

mengenai praktek tersebut juga disertai dengan bahaya bagi orang-orang yang

melakukannya. Yang diingat untuk klasifikasi ini adalah kecenderungan

berjudi, minum khamar praktik riba, dan perbudakan.

c. تغییر (adaptive-reconstructive)

Taghyiir merupakan sikap Al-Qur’an yang mengakui tradisi Arab,

namun menyesuaikannya sehingga mengubah pribadi esensialnya. Al-Qur’an

tetap menggunakan simbol atau organisasi sosial yang ada, namun

penerapannya disesuaikan dengan standar esensial pelajaran Islam, sehingga

karakter aslinya berubah. Al-Qur’an mengubah penghayatannya menjadi

amalan yang sudah ada dengan menambahkan beberapa aransemen dalam

adat. Di antara adat Badui yang dikenang dalam pertemuan ini adalah:

pakaian dan aurat wanita, hukum yang berhubungan dengan pernikahan

(keluarga), anak angkat, hukum warisan, dan qishash-diyat.

Al-Qur’an mentransformasikan nilai-nilainya ke dalam tradisi yang ada

dengan cara menambah beberapa ketentuan dalam tradisi tersebut. Di antara adat

istiadat Arab yang termasuk dalam kelompok ini adalah : pakaian dan aurat
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perempuan, hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan (keluarga), anak

angkat, hukum waris, dan qishash-diyat.

2. Prinsip “Segala Sesuatui Boleh dilakukan”

Metode berfikir dikalangan mazhab Syafi’ii antara lain berpijak pada

kaidah األصل في األشیاء اإلباحة (hukum asal dalam sebagai sesutu adalah boleh).

Sedangkan dikalangan mazhab Hanafii menggunakan kaidah sebaliknya yaitu

األصل في األشیاء التحریم (hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang). Dalam

perkembangan dua kaidah yang kontradiktif tersebut diberikan peran masing-

masing cara membedakani wilayah kajiannya. Kaidah األصل في األشیاء اإلباحة

ditempatkan dalam kajian bidang muamalah (selain ibadah mahdhah/ritual) dan

kemudian muncul اإلباحة إال أن یدل الدلیل على التحریمااألصل في المعاملة  ( hukum asal

dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selaini hal-hal yangi telah

ditentukan haram oleh dalil/nash). Sedangkan kaidah األص األشیاء التحریم

ditempatkan dalam wilayah kajian iibadah mahdha/ritual dan kemudian muncul

kaidah األصل في العبادة التحریم إال أن یدل الدلیل على اإلباحة (hukum asal dalam urusan

ibadah adalah tidak boleh dilakukan, kecuali ada dalil

memperbolehkan/memerintahkan).64

Memahami dan memperhatikan kedua standar ini sangat penting untuk

menilai apakah tradisi/adat/kebiasaan yang ada pada masyarakat lokal

diperbolehkan atau tidak, bid’ah atau tidak bid’ah. Prinsip pertama, dalam

masalah/wilayah/bidang muamalah (selain ibadah) merupakan "segala sesuatu

boleh dikerjakan meski tidak ada perintah, selama tidak ada larangan", atau lebih

eksplisit "seorang individu dapat melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil

yang memerintahkannya, yang penting. tidak ada dalil yang melarangnya.

64Duski Ibrahīm, Kaidah-kaidah fiqih (al-Qawā’id al-Fiqhiyah), (Cet. I; Pelembang:
CV.Amanah, 2019 M), h. 61
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Sedangkan prinsip berikutnya, seseorang tidak boleh melakukan ibadah dengan

asumsi tidak ada perintah, atau lebih tepatnya " seseorang boleh saja melakukan

suatu ibadah jika ada perintah, meskipun tidak ada larangannya". Oleh karena itu,

tradisi/adat/kebiasaan apapun yang ada pada masyarakat, selagi tidak ada

kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (ibahah).

Bahkan dalam suatu tradisi/adat/kebiasaan tertentupun dapat dimanfaatkan

sebagai alasan kepastian hukum (otentisitas) dan sekaligus sebagai premis

(legitimasi) untuk penyelesaian persengketaan pada hukum, khususnya di bidang

perdagangan (transaksi atau akad). Aturan ini ada dalam sebuah kaidah: العادة محكمة 

(adat istiadat dapat digunakan sebagai alasan untuk memutuskan hukum). Hal ini

dikarenakan persoalan muamalah bukanlah segalanya dan tidak dapat diatur

secara tuntas atau secara detail dalam nash (yang diarahkan secara mendalam

dalam nash sangat dibatasi, sebagian besar lainnya hanyalah aturan-aturan

esensial yang dikendalikan. ), dan tidak demikian pada persoalan dalam ibadah,

sebagian besar diatur secara mendalam termasuk eksekusi khusus dalam

pelaksanaannya.

3. Prinsip Kemaslahatan/Kemanfaatan

Salah satu standar penting lainnya yang digunakan dalam membangun

hukum atau menilai "sesuatu" adalah kemaslahatan atau kemanfaatan yang ril.

Strategi ini dalam hukum Islam (Usul Fiqh) disebut istishlah atau maslahah

mursalah. Dengan demikian, salah satu batasan untuk mensurvei

tradisi/adat/kebiasaan yang ada pada masyarakat baik atau buruk, boleh atau tidak

boleh, bid’ah atau tidak bid’ah merupakan apakah bermanfaat/bernilai manfaat

(kebaikan) atau tidak. Jika tradisi/adat/kebiasaan tersebut memiliki

kelebihan/manfaat atau tidak merugikan (akibat buruk), maka pada saat itu pada
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dasarnya hukumnya diperbolehkan (ibahah). Lagi-lagi selama

tradisi/adat/kebiasaan tidak berhubungan dengan ibadah atau masuk pada sistem

kerangka/teknis ibadah, dan selama tidak ada nash qath'i yang membatasinya,

maka pada saat itu tidak' dilarang.

Islam sebagai agama samawi, agama yang memiliki sistem perpaduan

antara dimensi esoterik (aqidah), dan dilain sisi juga dimensi eksoterik (syari’ah).

Dimensi esoterik ajaran Islam memuat ajaran paling dasar yang menyangkut

sistem keimanan dan kepercayaan terhadap entitas Allah swt. Sebagai pencipta

alam semesta. Oleh karena itu, dalam Islam, pemaknaan atas imam secara benar

dan tulus dimaksudkan untuk menstimulasi rasa spritualisme keagamaan paling

asasi dalam wujud penghambaan dan pengabdian secara totalitas. Praksisnya

Islam memiliki titik keseimbangan antara esoterisme-akidah dan eksoterisme-

syari’at. Esoterisme/akidah beraksentuasi pada hal-hal yang bersifat kepercayaan

(abstrak), sedangkan eksoteriesme/syari’at mempunyai kosentrasi pada

pengaturan pergemulan umat manusia sehari-hari.65

Selanjutnya Islam juga mencakup semua aspek kehidupan manusia. Islam

adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, kebudayaan dan undang-

undang, ilmu dan peraturan, bisnis duniawi dan amal ukhrawi, jihad dan dakwah,

militer dan pemikiran, juga akidah dan ibadah. Islam i iadalah sistem iinilai

isempurnai iyang mengaturi iseluruh persoalani ihidup, memberi fatwah dari segala

urusan, meletakkan sistem yang lengkap serta terperinci, memberikan

penyelesaian atas berbagai problematika kehidupan dan menawarkan aturan-

aturan yang sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan umat manusia.66

65Abu Yasid, Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama
Universal, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2004), h. 7.

66Jamaluddini el-Banjary, Agama Cinta Memasukii Islam darii Lorong Tasawuf, (Jakarta:
PT. Elex Media iKomputindo, 2019), h. XIV.
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Hadirnya Islam di tengah masyarakat mengamati adat-istiadat yang

tercipta dan berlaku dalam budaya pluralistik. Islam mengikuti tradisi-tradisi

besar, sementara tradisi-tradisi buruk disingkirkan oleh Islam. Namun, ada juga

kebiasaan yang mengandung sisi baik dan sisi buruk. Adat semacam ini

ditetapkan oleh Islam.67 Sesekali bertemu dengan berbagai praktik terdekat.

Ketika Islam bertemu dengan praktik-praktik di sekitarnya, esensi Islam berbeda

dari satu tempat ke tempat lain. Pendidikan tauhid itu bersifat umum yang

seharusnya memasuki batas-batas geologis dan sosial yang tidak dapat

diperdebatkan. Sementara itu, artikulasi sosial seperti adat, pakaian, teknik,

tulisan, dan sebagainya memiliki muatan lingkungan yang tidak selalu serupa.68

Islam sebagai agama yang secara konsisten menyesuaikan diri dengan

masyarakat sekitarnya melalui kesiapan kombinasi yang dirasakan dalam struktur

keyakinan dan gambaran dan bergantung pada prinsip-prinsip teosentris-humanis.

Ketika sifat-sifat Islam bertemu dengan budaya, bisa jadi ada persamaan atau

bertentangan satu sama lain. Biasanya karena agama dipandang sebagai yang

paling penting dan berasal dari ilustrasi yang diwahyukan Tuhan, sedangkan

budaya, pertunjukan, dan adat adalah relatif karena itu adalah hal-hal manusiawi

melalui struktur luas yang tidak terlalu sesuai dengan edukasi ilahi.69

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa; Islam adalah

agama yang universal dan sengat menghargai suatu  kebudayaan i iyang adai ipada

kelompok imasyarakat, maka dengan hadirnya Islam i idi kalangan masyarakat i itidak

bertentangan i, akan tetapi agama Islam i idekat pada kehidupan i dalam suatu

67Nor Hasan, Persentuhan Islam dan Budaya Lokal Mengurai Khazanah Tradisi
Masyarakat Popular, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 33.

68M. Zainal iAbidin, “Islami dan Tradisii Lokal dalam Perspektifi Multikulturalisme”,
Millah, Vol. VIII, No. 2 Februari, 2009, h. 303.

69Muhammad Taufik, “Harmoni Islam dan Budaya Lokal”, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol.
12, No. 2, Juni 2013, h. 257.
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masyarakati, maka demikian itu, bagaimanai iIslam dapat imembuktikan idirinya

sebagaii iajaran yang lentur didalam imemahami iikondisi dalam ikehidupan

masyarakati. Agama tanpa budaya betul bisa berkembang sebagai agama pribadi.

Namun, tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat

tempat. Di Kolaka agama Islam dan budaya berkembang dan berjalan selaras.

E. Akulturasi Tradisi dalam Beragama

Membahas kolaborasi agama dan budaya dalam mewujudkan nilai riligius

keagamaan dalam substansi sosial lingkungan, akan muncul tiga aras,  Pertama-

tama, ada konflik antara agama dan budaya. Kedua, adanya trade off kompromi

antara agama dan budaya. Sebagai contoh, pengakuan terhadap agama hanyalah

sebuah citra, sedangkan substansi sebagai keyakinan pada pendahulu tetap

dipertahankan. Ketiga, tampil sebagai hibriditas. Ini berarti menoleransi hanya

sebagian dari agama, sisanya adalah kebiasaan lingkungan.70 Sebagaimana

ditunjukkan oleh Russel, peluang terjadinya asimilasi proporsional/akulturasi

antara Islam dan budaya lokal terlihat dalam aturan atau pengaturan penting dalam

studi ushul fiqhi, bahwa "adat adalah syariah yang dihukumkan" (al ‘adah

shari’ah muhakkamah) artinya adat kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya

lokalnya adalah sumber hukum dalam Islam.71

Akulturasi merupakan siklus sosial yang terjadi ketika pertemuan individu

dengan masyarakat tertentu dihadapkan dengan berbagai masyarakat yang tidak

dikenal, sehingga komponen masyarakat yang tidak dikenal secara bertahap

diakui dan ditangani dalam budaya tanpa menyebabkan kekurangan karakter

70Muhammadi Harfin Zuhdi, “Dakwah dan Dialektika Akulturasii Budaya.” Religia Vol.
15 No. 1, April 2015, h. 52.

71Ridwan Tohopi, “Tradisi Perayaan iIsra’ M’raj dalam Budaya iIslam Lokal Masyarakat
Gorontalo.” Jurnal el Harakah, Vol. 14, No. 1, 2012. h. 139.
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sosial mereka sendiri.72 Akulturasi merupakan kombinasi dari dua hal yang saling

melengkapi. Istilah dalam ilmu antropologi, yang memiliki beberapa implikasi

(acculturation, atau culture), adalah tentang gagasan tentang siklus sosial yang

muncul ketika kumpulan individu dengan budaya alternatif dilawan dengan

komponen budaya yang tidak dikenal, sehingga komponen-komponen budaya

yang tidak dikenal dapat diakui dan ditangani dalam tata kehidupan masyarakat

tanpa menimbulkan kekurangan budaya tersebut. Istilah akulturasi atau budaya

memiliki implikasi yang berbeda di kalangan peneliti antropologi. Namun, semua

setuju bahwa itu adalah siklus sosial yang muncul ketika kumpulan individu

dengan satu budaya dilawan dengan komponen budaya yang tidak dikenal,

sehingga mereka dapat diakui dan ditangani dengan cara hidup mereka sendiri

tanpa menyebabkan kekurangan mereka. karakter sosialnya sendiri.73
iCiri

terjadinya i iproses akulturasi i iyang utamai iadalah diterimanya i ikebudayaan luari iyang

kemudiani idiubah kei idalam kebudayaan i isendiri tanpai imenghilangkani ikepribadian

darii ikebudayaan isendiri. Soekantoi imengelompokkan unsuri ikebudayaan iasing

yangi imudah iditerima, di antaranya i iadalah kebuadayaani ibenda suatui iyang besar

manfaatnya i idan unsuri ikebudayaan yangi isulit diterimai iyaitu ikepercayaan,

ideologii, ifalsafah dan iunsur iyang membutuhkani iproses isosialisasi.74

Budaya merupakan daya dari budi, sama dengan cipta, karsa dan rasa

budaya adalah efek lanjutan dari pembentukan harapan dan sentimen ini.

Kebudayaan yang diwujudkan sebagai adat mulai dirasakan sebagai suatu

kekhasan karakteristik yang kehadirannya sebagian besar menambah tingkah laku

manusia, yang berhubungan dengan cara-cara menyelesaikan sesuatu, misalnya

72Puji Astuti, “Komunikasi Sebagai Sarana Akulturasi Antar Kaum Urban Dengan
Masyarakat Lokal di Pasar Segiri Samarinda”, Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No. 1 (2014), 311.

73Abdurrahmat Fathoni, Antropologi Sosial Budaya Suatu Pengantar (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006),  h. 30.

74Agus Sachari, Budaya Visual Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 29.
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menyelesaikan komitmen yang ketat dan tingkah laku sosial. Kebudayaan dalam

bahasa Belanda adalah cultur, dalam bahasa Inggris culture dan dalam bahasa

Arab adalah s'aqafah, yang berasal dari bahasa latin colere yang berarti

mengembangkan, mengerjakan, merawat dan menumbuhkan, khususnya

mengembangkan daerah atau mengolah. Sejauh kepentingan ini, makna budaya

telah diciptakan sebagai "setiap aset manusia dan latihan untuk memproses dan

mengubah alam". Sementara budaya adalah segala sesuatu yang berawal dari

semangat dan energi, dimana yang lebih tinggi dan murni berubah menjadi yang

teratas yang memiliki akal sehat dalam hubungan antar manusia seperti musik,

syair, agama, akhlak dan lain-lain.75

Nilaii iuniversalisme Islam i imenampakkan diri i idalam berbagai i imanifestasi

pentingi idan yangi iterbaik adalahi idalam iajaran-ajarannya. iAjaran-ajaran iIslam

yangi imencakup aspek i iakidah, isyari’ah dani iakhlak yangi isering kali i idi

kesampingkani sebagian imasyarakat menjadi i ihanya kesusilaan i idan sikapi ihidup,

menampakkani iperhatiannya yang i isangat besari iterhadap persoalani iutama

kemanusiaani idan budaya i idi Indonesiai iyang sangati iplural.76

Kebudayaani ilokal yangi ipopular dii iIndonesia sangati ibanyak imenyerap

konsepi idan simbol i iIslam sehinggai iseringkali tampak i ibahwa Islami imuncul

sebagaii isumber kebudayaan i iyang pentingi idalam kebudayaani ipopular idi

Indonesia. Kosai ikata bahasai iJawa dan Melayui ibanyak mengadopsi i ikonsep iIslam,

begitupun dengan suku-sukui lainnya yang iada dii Indonesia. Istilah-istilah

seperti wahyu, ilham atau wali misalnya adalah istilah pinjaman untuk mencakup

konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam khazanah

75Joko Tri iPrasetya, iIlmu Budaya iDasar, (Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.
31

76Asnawan, “Islam dan Akulturasi Budaya Lokal Di Indonesia”, Falsifa, Vol. 2, No. 2
(September, 2011), h. 85.
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budaya popular. Dalam hal penggunaan istilah-istilah yang diadopsi dari Islam

tentunya perlu membedakan mana yang “Arab-sasi” mana yang “Islamisasi”.

Penggunaan dan sosialisasi tema-tema Islam sebagai manifestasi simbol dari

Islam tetap penting dan signifikan serta bukan yang seperti dikatakan Gus Dur,

menyibukkan dengan masalah-masalah semu atau hanya bersifat pinggiran.77

Sebagaimana uraian tersebut Akulturasi i iadalah percampurani idua

kebudayaani iatau lebihi iyang salingi ibertemu dani ikemudian salingi imempengaruhi

ataui imasuknya pengaruh i ikebudayaan iasing. Masuknya i ikebudayaan iasing iadalah

suatui ikelompok masyarakat i iyang sebagiani imenyerap secarai iselektif baiki isedikit

ataui ibanyak unsuri idari kebudayaani iasing itui dan isebagian berusahai imenolak

pengaruhi idari kebudayaani iasing iitu. Jika dilihat dari konteks Islam yang

berkembang dan hidup di Nusantara ini telah menjadi hubungan simbiosis.

Tradisi Islam adalah konsekuensi dari jalur dinamika perkembangan

agama tersebut dalam mengambil minat untuk mengendalikan pengikutnya dan

dalam menyelesaikan rutinitas sehari-hari. tradisi Islami lebih mengarah pada

pedoman yang sangat ringan bagi para pengikutnya dan secara konsisten tidak

mendorong kegagalan para pengikutnya. Hal ini tidak sama dengan tradisi lokal

yang pada mulanya bukan berasal dari Islam, meskipun pada tahap perjalanannya

mengalami penyerapan dengan Islam itu sendiri. Dalam kaitannya, Barth,

sebagaimana dikutip Muhaimin, mengatakan bagaimana cara melihat tradisi

tertentu apakah komponen/unsur tradisi tertentu dimulai atau diasosiasikan

dengan jiwa Islam? Alasan Barth memungkinkan kita untuk menerima bahwa

suatu tradisi atau komponen dari tradisi bersifat Islami ketika pelakunya

mengharapkan atau mengakui bahwa perilakunya sendiri adalah Islami.78

77Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam Dalam Islam Indonesia, Menatap Masa Depan
(Jakarta: P3M, 1989), h. 92.

78Muhaimin AG, iIslam Dalam Bingkaii Budaya Lokal: Potret Dari Cerebon, h.12.
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Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia dengan cara ini

sangat ditentukan oleh pergumulan sosial yang pada akhirnya akan sangat

berpengaruh dalam memberi warna, corak, dan karakter Islam.79 Jika melihat

sejarah awal mulu berkembangnya Islam di Indonesia, ajaran-ajaran Islam yang

hadir telah banyak menerima akomodasi budaya lokal.80 Islam sebagai agama

memberikan banyak standar tentang keberadaan yang kontras dengan berbagai

agama yang mendahuluinya. Jika kita melihat hubungan antara Islam dan budaya,

tidak kurang dari dua hal yang harus dijelaskan: Islam sebagai konsepsi sosial

budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi sosial budaya

oleh para ahli sering disebut sebagai great tradition (tradisi besar), sedangkan

Islam sebagai rialitas budaya dikenal sebagai little tradition (tradisi kecil) atau

local tradition (tradisi lokal) atau Islami cate bidang-bidang yang “Islamik”, yang

dipengaruhi Islam.81

Berbagai kategori dan variasi Islam yang telah dikemukakan oleh para

ahli tersebut menegaskan dalil bahwa fenomena sosial-kultural yang disebut Islam

adalah fenomena yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Sebagai norma, aturan, dan segala aktivitas masyarakat Indonesia, ajaran Islam

telah menjadi panutan bagi masyarakat. Dalam konteks inilah Islam  hadir sebagai

agama sekaligus menjadi budaya (way of life) masyarakat Indonesia. Disisi lain,

budaya lokal yang ada pada masyarakat tidak otomatis hilang dengan hadirnya

Islam. Sebagian dari budaya lokal ini terus dibangun dengan nilai-nilai Islami.

Perkembangan tersebut, menurut Mark Woodward, memunculkan apa yang

79Moeslim Abdurrahman,“Ber-Islam Secara Kultural”, Islam Sebagai Kritik Sosial
(Jakarta: Erlangga, 2003),h.150

80Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah iIslam: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi
(Yogyakarta: Kreasii Wacana, 2007),h. 6.

81Azyumardi Azra, Konteks Berteologi dii Indonesia: Pengalaman iIslam (Jakarta:
Paramadina, 1999),h.13.



51

diklasifikasikan "asimilasi sosial"/ atau akulturasi budaya, antara budaya lokal dan

Islam.82

S. Waqar Ahmed Husaini mengatakan, Islam memberikan pertimbangan

yang luar biasa terhadap adat dan kebiasaan/konvensi masyarakat untuk

dimanfaatkan sebagai tyurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan

batasan tertentu. Pedoman ini secara konsisten dilakukan oleh Nabi Muhammad.

Pendekatannya terkait dengan hukum yang terkandung dalam sunnahnya

mencerminkan wawasannya terhadap adat-istiadat para sahabat atau

masyarakatnya.83

Islam dan tradisi adalah dua substansi yang unik/berlainan, namun dalam

pengakuannya dapat dihubungkan, saling mempengaruhi, saling melengkapi dan

saling menaungi perilaku, Islam merupakan standarisasi yang ideal, sedangkan

adat merupakan dampak lanjutan dari pembangunan manusia yang dapat

diperoleh dari pelajaran keras dari nenek moyang, kebiasaan lingkungan atau

akibat dari penalarannya sendiri. Islam membahas pelajaran yang ideal sedangkan

adat adalah kebenaran keberadaan manusia dan lingkungannya.84

82Mark R. Woodward, Islam Jawa, (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 1999),h. 76
83S. Waqar Ahmed Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam (Terj.) (Cet I;

Bandung: Pustaka, 1983), h.74.
84Akhmad, dkk., Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2005), h. 44.
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BAB III

METODOLOGI  PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan datanya (field

research) dan lebrary research yang bertujuan dalam mengeksplorasi tema ini

diperlukan wawancara mendalam kepada tokoh adat, tokoh agama dan para pengikut

mosehe wonua. Mengingat penelitian ini memakai metode fiel research, untuk itu

peneliti yang menjadi instrumen dalam penelitian ini atau sebagai instrumen inti,

untuk mewujudkan atau mendapatkan data yang valid/ akurat maka yang diperlukan

peneliti adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang

menjadi tujuan/objek penelitian baik yang bersifat library ataupun lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tikonu sebagai tempat dilakukannya ritual

mosehe wonua pada penelitian iini, penelitii menggunakan waktu sekitari enam

bulan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penenelitian lapangan (field research), maka

penelitii dalam rancangan penelitian ini memakai  beberapai pendekatan yang

dianggap mampu menunjang kesempurnaani data yang penulis harapkan. Pendekatan

yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:
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Pendekatan iteologis,1 pendekatan iini dilakukan untuk memberi

pemahaman pada masyarakat agar dapat menjunjung tinggii dan mengaplikasikan

nilai-nilai  keagamaan. Selain penulis memakai pendekatan teologis penulis juga

menggunakan pendekatan historis di mana metode pendekatan ini menyelidiki

yang  kritis, pada pengembangan, dan pengalaman masa lalu dan mengeksplorasi

dengan hati-hati bukti keabsahan sumber rekaman dan interpretasi sumber data.

Untuk situasi ini, klarifikasi eksistensi dilakukannya ritual mosehe wonua.

Selanjutnya, menggunakan pendekatan antropologis, pendekatan ini

berusaha untuk mencapai pemahaman tentang orang-orang yang berkonsentrasi

pada keragaman sosial dengan tujuan bahwa kebiasaan/tradisi mosehe wonua ini

adalah bagian dari kebudayaan yang harus dijaga, dikembangkan dan dilestarikan

oleh masyarakat di Kabupaten Kolaka.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber primer dan

sumber sekunder. Data primer adalah data yang telah diperoleh peneliti secara

langsung (dari tangan pertama).2 Dalam hal inii melalui iinforman kunci yaitu;

tokohi adat, tokoh Agama dani tokoh masyarakat di Tikonu. Data i iprimer yang

idiperoleh penelitii darii ipenelitian lapangan i (field research) imelalui proseduri

iteknik pengambilan i idata imelalui observasi, wawancara i, dan dokumentasi.

Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang

telah ada.3 Sumber data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah

1Merupakan pendekatan yang membahas suatu permasalahan berdasarkan pemikiran-
pemikiran pada Al-Qur’an dan hadis. Lihat, Sayuthi iAli, Metodologii Penelitian Agama, (Cet. II;
Jakarta: PT. Raja Grafindoi Persada, 2004), h. 67.

2Ismail Nurdin, dan Sri Hartati, Metodologii Penelitian Sosial, (Surabaya:i Media
Sahabat i Cendikia, 2019), h. 172.

3Ismail Nurdin, dan  Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, h. 172.
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untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap tentang

permasalahan yang sedang diteliti. Data tersebut di antaranyai buku-buku, arsip

dan literatur-literaturi yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara,

dokumentasi dan data lokasi. Hal ini dilakukani oleh penelitii dengan mengikutii

pendapat Chaterine Marshall,4 yang menyatakan bahwa metode pengumpulan

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara,

dokumentasi dan data lokasi dengan berlandaskan pada teori pemaknaan yang

terdiri dari semiotik, struktural,  denotasi dan konotasi. Selain itu , asumsi teoritis

yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunukan teknik triangulasi,

yaitu kombinasi metodologi untuk memahami suatu fenomena.

Peneilitian ini, peneliti akan mewawancarai beberapa elemen masyarakat

yang dianggap sebagai informan penting di antaranya: tokohi adat 2 orang dan

tokohi agama 4 orang dan tokoh masyarakat 6 orang yang berhubungan langsung

dengan ritual mosehe wonua. Wawancara dilakukani agar peneliti bisa mendapat

informasi data yang berkaitan dengan pemahaman informan terhadap pemaknaan

ritual tersebut. Sumber informan di antaranya: pelaku mosehe tokoh masyarakat

baik yang kritis maupun yang mensuport ritual ini.

Selanjutnya, observasii dalam peneitian ini berfokus pada prosesi-prosesi

dalam ritual mosehe yang dilakukan pada tanggal 19 November 2020 sampai

selesai, serta pengikut mosehe dan masyarakat. Namun kesulitan peneliti ketika

melakukan observasi dan wawancara ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak

4Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkani Validitas Data Melalui Triangulasii pada Penelitian
Kualitatif”, Jurnal Teknologii Pendidikan, Vol. 10, No. 1, (2010), h. 53.
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mampu berbahasa Indonesia pada saat diwawancarai. Selain observasi dan

wawancara peneliti juga melakukan studi pustaka dan dokumentasi dalam hal ini

penulis mengambil data dari dokumentasi buku-buku yang berhubungan dengan

masalah-masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga

objektifitas dari penelitian yang dikumpulkan. Terakhir, informasi wilayah

eksplorasi penelitian meliputi: latar belakang historis, pemerintah, kehidupan

wilayah lokal dan keagamaan pada masyarakat setempat. Mencari penggambaran

keadaan sosial, politik, dan terkhusus pada tulisan yang memperjelas kondisi

tersebut, secara eksplisit kumpulan buku kebudayaan Kabupaten Kolaka Sulawesi

Tenggara.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen,5 karena penelitian ini menggunakan metode field research,

maka posisi peneliti menjadi instrumen penelitian/ instrumen inti. Untuk

mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan pengumpulan data

mengenai masalah-masalah yang menjadi objek penelitian, baik bersifat library

maupun lapangan. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemudian

dikembangkan instrumen penelitian yang diharapkan dapat melengkapi data dan

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui obsevasi, wawancara,

dan dokumentasi sehingga keseluruhan data yang dibutuhkan menjadi lengkap.

Pedoman wawancara sangat dibutuhkan dalam penelitian ini di mana pedoman ini

akan memandu peneliti yang akan terjun kelapangan dalam rangka

5Instrumen adalah langkah penting dalam pola prosedur ipenelitian karena instrumen
berfungsi sebagai alat bantu dalam imengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk iinstrumen
berkaitan dengan metode pengumpulan data, contoh metodei wawancara yang iinstrumennyan
pedoman wawancara. Metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner.
Lihat, Sandui Siyoto, Dasar Metodologii Penelitian, (Yogyakarta: iLiterasi Media Publishing,
2015), h. 78.
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mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik pada tahap

melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data

Analisis data,6 penelitian  diarahkan pada proses kategorisasii data dan

reduksiidata, pengelompokkan dan penyusunan data, interpretasiimdata,

pengambilan kesimpulan serta verifikasii hasil analisis data.

Langkah-langkah analisis menggunakan teori interpretatif simbolik oleh

Geertz, dan teori meaning (pemaknaan) Roy i Stafford, yaitu:

1. Inventarisis dataa yaitu dengan caraa mengumpulkan semua data, baik

yang diperoleh darii observasi, wawancara, dokumentasii ataupun

kepustakaan.

2. Kategorisasii dan klasifikasii data-data dengan pendekatani Islamic studies

yang akan dianalisis dengan teorii interpretatif simbolik dan meaning

terdiri atas, pendekatan historis, pendekatan antropologis, dan pendekatan

teologis. 1) Teori historis digunakan untuk mengetahui sejarah mosehe

wonua. 2) Teori antropologis digunakan untuk mengetahui prosesi dan

makna benda-benda yang digunakan pada saat ritual mosehe. 3) Teori

teologis digunakan untuk mengetahui pendapat tokoh agama setempat.

3. Mendapatkan peneilaian iterhadap data-data yang dianalisisi sehingga

dapat dilakukan penarikan ikesimpulan penelitian.

6Analisisi data merupakan rangkaian ikegiatan penelaahan, pengelompokkan,
sistematisasi, penafsiran dan verifikasii data agar sebuah fenomena memilikii nilai sosial,
akademis dan iilmiah. Lihat, Mamik, Metodologii Kualitatif, (Taman Sidoarjo: Zifatama
Publisher, 2015), h. 133.
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G. Pengujian Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan

sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji

keabsahan data yang peneliti lakukan dengan dua cara sebagai berikut:

Tujuan agar informasi dalam eksplorasi subjektif dapat direpresentasikan

sebagai keabsahan data, maka penting untuk menguji legitimasi informasi

tersebut. Peneliti  mencoba menguji keabsahan data dalam dua cara yaitu:

1. Memperluas ketekunan, untuk lebih spesifik menyebutkan i ifakta-fakta

yangi idapat diamati i dengani ilebih hati-hatii idan konsisteni idari elemen-elemen yang

terlihat.7 Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan

dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan upaya peneliti

dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau

tidak dan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa

yang diamati dengan melakukan hal ini dapat meningkatkan data.

2. Memanfaatkan bahan referensi adalah adanya bahan pendukung agar dapat

mendemonstrasikan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya,

informasi dari wawancara harus dikuatkan dengan adanya rekaman wawancara

dengan tujuan agar informasi yang diperoleh valid atau dapat dipercaya dengan

cepat.8 Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan wawancara,

rekaman, dan foto-foto hasil observasi yang akan digunakan sebagai bahan

referensi.

7Lexy iJ. Moleong, Metodologii Penelitian Kualitatif, (Cet. 13; Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2000). h. 127.

8Sugiyono, Metode Penelitiani Pendidikan Pendekatan Kuantitatifi dan Kualitatif,
(Bandung: Alfabeta, 2004). h. 306.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi iGeografis

Kecamatani Wundulako terletaki idi Jazirahi iTenggara Kabupateni iKolaka.

Secara i igeografis iterletak di bagian Tenggarai iKabupaten iKolaka, Kecamatan

Wundulako sebelahi iUtara berbatasani idengan Kecamatani iKolaka, Sebelahi iSelatan

berbatasani idengan Kecamatan i iBaula, sebelah i iTimur berbatasan i idengan

Kecamatani iTirawuta dan Kecamatan iLadongi Kabupaten Kolaka Timur, idan

sebelahi iBarat iberbatasan dengani iTeluk Bone.

a. Sebelahi iUtara berbatasani dengan Kecamatan iKolaka

b. Sebelah Selatan iberbatasan dengan Kecamatan i Baula

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tirawuta dan Kecamatan

Ladongi Kabupaten Kolaka Timur.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan teluk Bone.1

Gambar 4.1 Letak Kecamatan Wundulako

1Arsip Kantor Camat Wundulako (2020)
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Kecamatan Wundulako memiliki luas wilayah ± 120, 06 km2 yang terdiri

dari wilayah daratan 85% perbukitan 5% dan perairan 10% sebagian besar

wilayah Kecamatan Wundulako merupakan daratan sekitar ± 15.000 Km2,

sedangkan wilayah perairan ± 3.181,46 km2. Secara administrasi Kecamatan

Wundulako pada tahun 2020 terdiri atas sebebelas wilayah kelurahan/desa, yaitu

Kelurahan Wundulako, Kelurahan Ngapa, Kelurahan Kowioha, Kelurahan

Lamekongga, Kelurahan Silea, Kelurahan Unamendaa Kelurahan 19 Nopember

dan Desa Bende, Sabiano, Tikonu dan Towua. Dengan jumlah penduduk ± 21.

932 jiwa, laki-laki sebanyak 11.222 jiwa, perempuan sebanyak 10.710 jiwa dan

jumlah kepala keluarga sebanyak 5.695.2

2. Kondisi Demografis

Wilayah Wundulako adalah salah satu kecamatan di kota Kolaka, isebuah

kabupateni idi wilayah Sulawesii iTenggara. Ibui ikota Kolaka i iberada di wilayah

Kolaka Kecamatan Kolaka (induk) telah dua kali pemekaran, yaitu Kolaka Utara,

dan yang terbaru adalah Kabupaten Kolaka Timur yang disahkan menjelang akhir

tahun 2012. Setelah pemekaran, Kabupaten Kolaka meliputi daratan dan pulau-

pulau yang memiliki luas wilayah i3.283,59 ikm2, dani iwilayah perairan i (lautan)

diperkirakan i ±15. 000 km2. iJumlah penduduk dii iKabupaten iKolaka pada tahun

2021 berjumlah 238.352 jiwa dengan kepadatan 73 jiwa/km23

3. Kependudukan

Berdasarkan hasil survey tahun 2020 jumlah penduduk di Kecamatan

Wundulako sebanyak ± 21.932 jiwa, yakni laki-laki 11.222 dan jumlah perempuan

sebanyak 10.710, sedangkan dalam jumlah antara penduduk laki-laki lebih banyak

dibanding penduduk perempuan, yang tersebar di 11 kelurahan/desa. Jumlah

2Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka.
3Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka.
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penduduk terbesar ada pada Kelurahan 19 Nopember dengan jumlah penduduk

sebanyak 3787 jiwa, sedangkan pada Desa Tikonu merupakan desa yang memiliki

jumlah penduduk terkecil yaitu 1042 jiwa, mayoritas masayarakat di Kecamatan

Wundulako adalah beragama Islam. Jumlah penduduk tidak hanya dijadikan

sebagai modal, seperti pembangunan dan sebagainya. Di sisi lain jumlah

penduduk yang sangat banyak dapat memunculkan sebuah permasalahan yaitu

kebutuhan akan lapangan pekerjaan, kebutuhan lokasi atau perumahan, kebutuhan

pendidikan, dan lain sebagainya. Masalah lain dapat muncul adalah keseimbangan

antara penduduk muda dengan penduduk yang lanjut usia menyebabkan

rendahnya produkfitas, akibat tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk.

4. Pendidikan

Sebuah daerah salahi satu yang harus dilakukan untuk mensejahterakan

rakyatnya yakni dengan membangun dan mengembangkan beberapa aspek sosial,

seperti pendidikan, kesehatan dan agama.  Pada pembangunan di bidang

pendidikan salah satu usaha yang dilakukan yakni dengan melakukan peningkatan

mutu dan perluasan kesempatan bealajar pada semua jenjang, mulai dari jenjang

taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, adapun upaya pemerintah

Kecamatan Wundulako dalam meningkatkan pendidikan masyarakat dengan cara

membangun beberapa gedung-gedung pendidikan  mulai taman i ikanak-kanak

berjumlahi i16 uniti, isekolah dasari isejumlah 17 iunit, sekolahi imenengahi ipertama

iberjumlah i6 unit, sekolahi imenengah atas dan kejuruan berjumlah i i3 iunit dan

perguruan tinggi 1 unit. Dalam hal ini Kecamatan Wudulako telah mefasilitasi

sarana belajar dan mengajar untuk peningkatan mutu sumber daya manusia.4

4Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka.
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5. Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat Kolaka

Membahas mengenai agama, arah seseorang berpusat pada keyakinan i iatau

keimanan seseorangi iatau masyarakat i iterhadap Tuhani iYang Maha i iEsa idengan

tidak mempersekutukannya idengan apapun. Karena, manusia i isebagai makhluki

iyang memiliki i ikodrat iketuhanan, senantiasa tergerak i iuntuk mencintai sebagaii

bentuk komitmen. Cinta ini dilakukan agar mereka memiliki kemapanan sebagai

wujud dari pengabdiannya (back of life), sehingga berbagai masalah yang mereka

hadapi dapat diberikan bantuan. Entah Tuhan dalam artian Allah, roh, protes yang

memiliki kekuatan atau makhluk ilahi lain yang dipuja. Siklus cinta dibingkai

melalui keyakinan yang disebut agama atau keyakinan yang dianut. Sebelum

masuknya agama Islam di Kolaka, maka masyarakat Kolaka pada umumnya suku

Tolaki dan Mekongga mengenal suatu kepercayaan yaitu; tiga sangia (dewa)

sangia Mbu, sangia Wonua dan sangia Mokora yang konon ketiganya sangat

dihormati dan ditakuti di sampingi iTuhan yangi iMaha Esa, iadapun kepercayaani iini

adalah kepercayaani iAnimisme dani iDinamisme.5

Kepercayaani di atas adalah kepercayaan asli masyarakat Tolaki Mekongga

di Kolaka, Namun, ketika Islam masuk di Kolaka maka masyarakat mulai

berpindah ke ajaran Islam dan hingga saat ini sebagian besar penduduk Kolaka

beragama Islam namun keyakinan ini justru berperan dalam perspektif

masyarakati. Sesuaii idengan hasili ipenelitian yangi ipenulis peroleh, penduduki iyang

menganut agama Islam ± 220. 298 jiwa, Protestan ± 11.591 jiwa , Katolik ±2818

jiwa, Hindu ± 2878 jiwa dan Buddha ±59 jiwa.  Dari beberapa agama tersebut

seharusnya memerlukan tempat ibadah dalam artian tempat untuk beribadah dan

5Muhammad Tamrin (51 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tikonu. 22 November
2021
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pengembangan misi keagamaan.  Adapun jumlah Masjid di Kolaka 317, Mushalla

91, Gereja Protestan 34, Gereja Katholik 5, Pura 13 dan Vihara 2.6

6. Sejarah Singkat Masuknya Islam di Kolaka

Bokeo Teporambe agama Islam mulai masuk di kerajaan Mekongga yang

dibawa oleh pedagang dari iSulawesi Selatan. Selain itu ada juga utusan darii

kerajaan Luwu yang datang membawa Islam, diperkirakan pada masa

pemerintahan Datu Pati Arase di kerajaan Luwu yang digelar Petta Latinro dii

Pattinrang sekitar abad ke-XVI. Meskipun agama iIslam sudah masuk, sampai

Bokeo Teporambe meninggal idunia tidak masuk Islam, sebagaimana

dikemukakan beberapa sumber. Bokeo Taporambe kawin dengan Weheuka

sehingga lahirlah Ponggokori, setelah ayahnya meninggal, maka nama anaknya

digantii menjadi Lalemala. Setelah ayahnya Buburanda meninggal dunia maka

Lelemala memeluk agama Islam. Pada saat Lelemala memeluk Islam beliau

mengganti namanya menjadii Laduma, yang mempunyai arti La bararti laki-laki

sedangkan Duma berarti Jum’at, dengan arti seorang laki-laki memeluk agama

Islam pada hari Jum’at. Setelah Laduma meninggal dia diberii nama gelar Sangia

Nibandera, artinya raja yang meninggal dunia dipakaikan bendera. Bendera yang

dipakaii pada pemakaman raja tersebut tertulis dua kalimat syahadat dengan huruf

Arab. Bendera ini merupakan hadiah kepadanya setelah memperoleh kemenangan

atas keterlibatannya dalam peperangan antara Datu Luwu (Alimuddin) dengan

perdana menterinya (Opu Patunru). Diceritakan bahwa Opu Patunru Datu Luwu

pada saat Datu Alimuddin ditawan Belanda dii Buton karena membantu kerajaan

Gowa melawan Belanda. Setelah Datu Luwu (Alimuddin) dibebaskan dan

6Arsip Kantor Camat Wundulako (2020)
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kembali ke daerahnya maka terjadilah peperangan dengan perdana menterinya

(Opu Patunru).7

Peperangan inii Opu Patunru meminta bantuan pada kerajaan Mekongga

(La Duma) karenanya ia memperoleh kemenangan dan Datu Alimuddin mangkat

di daerah Mekongga pada tahun 1670 M., dan digelar Petta Matinro’e ri

Tompotikka. Tidak diketahuii secara pasti berapa lama raja La Duma memerintah

dan yang diketahui bahwa setelah ia mangkat, dimakamkan secara Islam. Cara

pemakaman inilah yang diikuti pemakaman mayat sesudahnya di dalam wilayah

kerajaan Mekongga. Makamnya terletak dii Tikonu dan tetap dipelihara sampaii

sekarang dan diziarahi oleh masyarakat, mulai masyarakat setempat ataupun

masyaraka dari luar daerah.

Pemerintahan Bokeo Laduma wilayah kekuasaan kerajaan Mekongga

semakin luas, sebab penduduk Mekongga semakin luas ditambah dengan wilayah

pemberian neneknya yakni tanah sebelah barat yang berbatasan dengan teluk

Bone dimulai darii Pasikala sampai Lapawawu/Tamboli. Di masa pemerintahan

Mekongga, agama Islam sudah mulai berkembang dengan pesatnya, di mana

beliau menerima utusan dari Datu Luwu yaitu Opu Daeng Masaro yang datang ke

Mekongga dalam rangka mengajarkan dasar-dasar dan pandangan Islam sekalian

mengislamkan Bokeo Laduma oleh Datu Luwu. Setelah lama memeluk agama

Islamkerajaan Mekongga semakin makmur sehingga tidak mengherangkan kalau

pada saat beliau memerintah kerajaan Mekongga mencapai puncak kejayaan.8

Bokeo Laduma berusaha menyebarkan Islam keseluruh pelosok kerajaan.

Di samping itu beliau juga mendatangkan guru-gru agama dari kerajaan Luwu,

bahkan di antara mereka banyak yang menikah dengan keluarga raja dan anakia

7Firman Guro, (75 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara. 22 November 2021.
8Gufira, (52 tahun) Tokoh adat Mbukoy/Mbusehe, Wawancara, Wundulako. 22

November 2021.
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atau bangsawan Mekongga. Di antaranya adalah Lamatona Opu Palinrungan

beliau adalah seorang turunan raja Luwu, ayahnya bernama Opu Tosusu (Opu

Sambalaki) sedangkan ibunya bernama Sitti dari daerah Bone.9

7. Kondisi Sosial dan Budaya

Sukui iMekongga di i iKolakai imemiliki budaya i itersendiri yangi tetap terjaga

dari zaman ke zaman. Kepercayaannya kepada roh-roh  muncul di berbagai aspek

kehidupan, terutama tradisi yang sakral dengan memberikan kontribusi di tempat-

tempat tertentu seperti pohon besar, batu besar, dan kuburan pendahulunya.

Menurut kepercayaan masyarakat Tolaki Mekongga bahwa dunia i iini dikuasai i

ioleh sangi/dewai iyang dapat mengganggu i ikehidupan masyarakat  apabila tidak

diberikan isesaji, imenurut kepercayaan  masyarakat Kolaka ibahwa sangia/dewai

iitu memilki empat tingkatan, yakni: iLangi (langiti), Wawosserui (dii iatas iawan),

Wonua i (negeri), dani iPuru Tahii (dasari ilaut, di bawahi itanah termasuki idi dalami

iair).10

Sesuai keyakinan i imasyarakat Tolaki-Mekongga di Kolaka bahwa i isetiap

tingkati idi tempati olehi isatu jenisi idewa yang mempengaruhi keberadaan manusia

dii iBumi. Dengan cara ini, masyarakat Mekongga mempercayai akan adanya

sangia/dewa yang senantiasa dipuja atau diberi sesaji. Di antara sangia/dewa yang

diterima untuk menguasai bangsa dan negeri adalah Sangiai iWonua. Dewa i

itersebut kemudian disembah i imelalui upacara i iadat pada hari-hari i itertentu dengani

imemberikan sesajian i idengan tujuan iagar masyarakat idan wonua Mekongga i

imenjadi terlindungi, tenang, idan tenteram.

Suku Tolaki-Mekongga memiliki latar belakangi sejarah, sosial, budaya

dan ekonomi yang berbeda dengan suku bangsa lain. Perbedaan tersebut

9Gufira, (52 tahun) Tokoh adat Mbukoy/ Mbusehe, Wawancara, Wundulako. 22
November 2021.

10Firman Guro, (75 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara. 22 November 2021.



65

membedakannya dengan suku-suku lain yang berimigrasi ke daratan Jazirah

Sulawesi Tenggara. Menurut Tamrin (Tokoh adat Mekongga), kehidupan sosial

orang Tolaki-Mekongga bersumber dan menyatu ke dalam kolo sara. Konsep kalo

sara memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yang terdiri atas saraa oowoseno

Tolaki-Mekongga atau saraa mbu’unoo Tolaki-Mekongga, yaitu adat pokoki

sumber dari segala adat iistiadat yang berlaku dalam semua aspek kehidupan

sosial masyarakat.11

Simbol kebudayaan, kalo sara memilikii peran yang sangat penting dalam

kehidupan masyarakat Tolakii-Mekongga, kola bukan saja sebagai simpul yang

mengikat kesatuan adat masyarakat Tolaki-Mekongga, melainkan juga mengatur

semua prinsip kehidupan sosial, relasi sosial, dan perilaku masyarakat Tolaki-

Mekongga.  Untuk menciptakan ketertibann sosial dan moral dalam kehidupann

masyarakatnya, suku Tolaki-Mekongga menggunakann nilai-nilai sebagai

pedoman hidup. Kalo sebagai pedomannhidup tampak pada usaha-usaha suku

Tolaki-Mekongga dalam menghadapi bencana, misalnya bencana alam, kematian,

penganiayaan, dan perselisihan antargolongan dan antarkelompok dalam

masyarakat. Kalo sara juga berperan sangat besar dalam membentuk masyarakat

Tolaki-Mekongga dan sekitarnya. Misalnya, mengajarkan rendah hati, saling

menyayangi, dan saling menghargai.12

Suku Tolaki-Mekongga, merupakan suku yang terbuka dan mudah

berinteraksi dengan orang luar. Berkaitan dengan hal itu, suku Tolaki-Mekongga

mengenal dengan mokohanu yang berkaitan dengan hal-hal yang sensitif dalam

pergaulan sehari-hari. Pelanggaran atas budaya mokohanu ini akan menimbulkan

perselisihan, misalnya, orang Tolaki-Mekongga akan tersinggung apabila

11Firman Guro, (75 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara. 22 November 2021.
12Muhammad Tamrin (51 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tikonu. 22 November

2021.
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dikatakan kepadanya sebagai penipu, dihina dan sebagainya. Suku Tolaki-

Mekongga juga mengenal falsafah inae kosara ietoo nggoo pinesara, inae liano

sara ieto nggoo pinekasara (siapa yang tahu adat akan dihormati, dan siapa yang

melanggar adat akan dihukum), inae-naee meerou, nggoietoo ana dadioo to’ono

ihanunoo (barang siapa bersikap sopan kepada orang lain, maka pasti orang lain

akan sopan kepadanya).13

Masyarakat Kolaka memiliki berbagai adat atau tradisi yang masih

dipertahankan hingga saat ini. Budaya dan adat istiadat dimanfaatkan sebagai

karakter sosial daerah setempat. Adat dan masyarakat yang ada memasukkan

fungsi adat mosehe wonua sebagai usaha untuk membersihkan desa/negeri agar

terhindar dari bencana dan wabah penyakit, tradisi mesosambakai untuk anak

yang dikandung dengan tujuan agar anak yang dikandung terhindar dari

malapetaka dan memohon kepada Tuhan agar dimudahkan rezekinya, mosere

owuu/aqikah, praktik upacara pernikahan, hingga adat pengobatan terhadap bokeo

yang disebut dengan tari lulo sangia.14

Keberadaan masyarakat Mekongga, mereka memiliki iberbagai macam i

iadat/rituali ibudaya khasi iMekongga yaitu:

a. Lulo Sangiiai adalah terapi/penyembuhan i adat bagi penguasa Mekongga atau

keluarga kerajaan. Fungsi adat ini i imulai isejak pemerintahan i ibokeo

Teporambei i (Sangiai iNilulo) padai iXVII sekitari itahun 1622-1699. iKonon

ibokeo Teporambei isudah lamai isakit, berbagai cara telah dilakukan i iuntuk

mengobatii isang raja i, inamun juga tidak i iada indikasi ikesembuhan. Dahulu

kala iseorang kerabat wesasi iwasabenggali bermimpi i ibahwa penguasa bisa

sembuh dari penyakitnya dengan asumsi diadakan acara luloi isangia, yaitui

13Muhammad Tamrin (51 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tikonu. 22 November
2021

14Firman Guro, (75 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara. 22 November 2021.
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itarian keramat i iyang itujuannya memohoni ikepada idewa/sangia i (Tuhani iYang

iMahai iKuasa), agar i bokeo/raja dapat segerai isembuh darii ipenyakit yangi

idideritanya.

b. Mosehei iwonua merupakan tradisi suku Tolaki-Mekongga yang mempunyai

fungsi untuk menolak bala, musibah, bencana dan lain sebagainya.

c. Mesosambakai merupakan acara adat perkenalan anak pertama, di hadapan

masyarakat Mekongga, setiap individu yang berpasang-pasangan, maka jika

mereka mempunyai anak/keturunan, mereka diharuskan melakukan tradisi

tersebut. Pelaksanaani iadat mesosambakai i iini dilakukan pada i isaat anaki

iberumur beberapa i iminggu dani iberlaku hanyai iuntuk anak pertama yangi

itujuannya iadalah sebagai i peneguhan idan pendampingan agari ianak tersebut

tumbuhi idan berkembangi isecara iteratur, isbersih, terbebas dari i ipenyakit dan

diberikan kesejahteraan sertai iumur yang panjangi ioleh iTuhan.15

B. Eksistensi Ritual Mosehe Wonua

Eksistensi ritual mosehe wonua adalah sebagai salah satu bentuk ritual

adat untuk menyucikan negeri yang dikenal oleh masyarakat Tolaki-Mekongga di

Kolaka. Ritual mosehe wonua dilaksanakan untuk menyucikan negeri atau

kampung, misalnya ketika banyak terjadi bencana seperti gagal panen,

kekeringan, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Ritual ini juga dilaksanakan

untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Sebelum pelaksaan ritual, tokoh

adat dan penghulu kampung mulai berkumpul untuk membicarakan kegiatan yang

dimaksud. Ritual ini menjadi hajat bersama seluruh masyarakat Kolaka, dalam

pelaksanaannya dilakukan dengan mengorbankan kerbau putih. Mosehe wonua

merupakan tradisi suku Tolaki-Mekongga yang dilaksanakan secara besar-

15 Firman Guro, (75 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara. 22 November 2021.
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besaran, ramai, penuh hikmat dan sakral sehingga diharapkan masyarakat ikut

terlibat di dalamnya, termasuk seluruh utusan yang mewakili daerah masing-

masing dari seluruh kerajaan Tolaki-Mekongga. Bahkan tokoh adat, masyarakat,

agamawan, pemerintah sipil dan militer terlibat di dalam prosesi tersebut.16

Menurut peneliti ritual mosehe wonua identik dengan ritual pensucian

kampung yang dilakukan setiap tahun oleh masyarakat Tolaki-Mekongga di

Kolaka. Tradisi ini terus dipertahankan hingga raja-raja berikutnya yang bertahta

dan memimpin masyarakat Tolaki-Mekongga yang masih bertahan dan menjadi

masyarakat yang modern.

1. Sejarah Awal Munculnya Mosehe Wonua

Mosehe wonua tidak i idiketahui secara i ipasti ikapan adat mosehe wonua

dimulai dani ipada masai ipemerintahan raja i isiapa. Hanya i ipraktik ini i yang masihi

terus dilakukan dan dijalankan meskipun ada sedikit perubahan sesuai dengan

pergantian zaman dan perkembangan manusia. Menurut sejarah lisan masyarakat

Kolaka ritual mosehe wonua diperkirakan pada abad ke-13 masa pemerintahan

bokoe/raja i iMekongga Ii (iAnakia Larumbalangi i). iLarumbalangi sangat i ilihai dalam i

imembuat teknik mengatasi burung i ikonggaaha iyang kerap mengganggu

keberadaan masyarakati iyang menempati beberapai iTobu (daerah). Setelah tujuh

hari pembunuhan burung konggaahai iiberlalu, kemudian i imuncul penyakit i ibaru

idari bangkaii iburung itersebut di hulu i isungai iLamekongga bagian atas yang mulai i

imembusuk, menyebabkan " iOtimoi" (iulat yangi igatal) juga baunya yang sangat

menyengat. Ulat dan sisa-sisa kotoran dibawa oleh i ialiran sungai i dan bahkani

isampai kei idarat kemudian orang-orang yangi itinggal dii isekitar sungai i itercemar

ipenyakit yang menyebar karena meminum air i isungai itersebut.17

16Firman Guro, (75 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara. 22 November 2021.

17Firman Guro, (75 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara. 22 November 2021.
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Masyarakat kemudian melaporkan peristiwa yang telah menimpanya

kepada wasasi (juru bicara kerajaan), kemudian wasasi menyampaikan ikepada

penguasa/raja imereka yakni bokeo Larumbalangi i dii iKolumba. Setelahi imendengar

idan memperhatikan bencana yang imereka alami, bokeo/raja Larumbalangi i

imengatakan bahwai iini semuai iterjadi mengingat kami baru i isaja melakukan

pembunuhan konggaaha (burung elang besar) ada perkelahian di antara kami dan

konggaaha, dan kami telah membunuh burung tersebut. Inilah yang menyebabkan

munculnya penyakit tersebut. Oleh karena itu, kita semua, warga Mekongga,

sudah sepatutnya meminta agar sangia menjauhkan kita semua dari malapetaka

dan musibah serta meminta agar atas kematian konggaaha membawa

kemakmuran, kedamaian, idan anugerah bagii imasyarakat Mekongga idan

wonua/negeri Mekongga. Selanjutnya, kami berbicara dengan Sangia, kami ingin

mengadakan upacarai iadat mosehei iwonua (penyuciani inegeri) iyang pada dasarnya

adalah untuki membersihkan idan mensucikan ijiwa manusia idari sifat amarah,

dengki, iri hati dan lain sebagainya, dan menyucikan  wonua imekongga darii

bencanai yang telah melandanya. Raja kemudian memerintahkan kepada wasasi ii

(juru bicara raja) untuk merencanakan dan mempersiapkan  bahan-bahan dan alat-

alat yang akan digunakan pada saat pelaksanaan adat mosehei iwonua.

Setelah semuanya dipersiapkan, diadakanlah ritual mosehe i iwonua,

selanjutnya wasasi membacai "mondotonao" (mantra) memohon pada Sangia

untuk menjauh dari malapetaka i idan bencana yang telah mereka i ialami. Saat itu,

Larumbalangi meminta sangia menurunkan hujan untuk membersihkan seluruh

tobu/daerah di wonua Mekongga. Dan akhir dari prosesi tersebut adalah

penusukan "karambau puteh" (kerbau putih) melalui "niwakati" (dilukai) sebagai

penebusan dosa. Tidak lamai ikemudian, langit i imendung dani ihujanpun turuni

idengan derasi iselama tujuh hari i itujuh imalam. Darah i iburungi ikonggaaha yangi
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imenetes dii iwilayah iMekongga terserap i ike dalami itanah yangi imenyebabkan tanahi

iyang terteskan i idarah ikonggaaha menjadii imerah, konon hal inilah i iyang

menyebabkan i itanah iMekongga mengeluarkan i inikel dani itanah merah. Di i ihulu

sungaii iLamekongga tempat i iburung kongga i ibesar itui ijatuh seperti i ibatu, bergeraki

idan terapungi iterbawa arusi ibanjir dani imenghantam semuai irintangan yangi

imenahannya, sungai i iLamekongga yang dulunyai ikecil seketikai imenjadi besar i

akibat hantamani ibangkai iburung tersebut.  Arus i isungai yangi isangat besari idan

dahsyat i imembawa bangkai i iburung konggaahai isampai kei imuara sungai i

iLamekongga i idan menghilangi iditerpa oleh ombak i idi lautan. Setelah i ibanjir mulai i

isurut dani irutinitas masyarakat i iMekongga imulai membaik, Larumbalangi i

imeminta kepadai iwasasi untuki imewariskan kepadai isetiap masyarakat Mekongga

untuk bergabung menyusun pesta syukuran atas terkabulnya doa mereka.18

2. Penyelenggara Pertama Ritual Mosehe Wonua

Mosehei iwonua adalah i acara adati iyang itelah terjadi sejak i iabad ike-13 ipada

masa ipemerintahan penguasa bokeo iLarumbalangi, yang disebut oleh masyarakat

Kolaka sebagai penyelenggara pertama di kerajaan Mekongga. selanjutnya

mosehe wonua berlanjut hingga penguasa Mekongga berikutnya seperti penguasa

Rumbalasa, pasca konflik melawan i kerajaani iKonawe. Setelah i iberdamai, kedua

kerajaani melakukan ritual mosehe i ibersama-sama. sehinggai ikedua kerajaan

tersebuti isepakat untuki imenikahkan putra i iputrinya, yakni i iSangia Lombo-lombo

putrai idari Rajai iLa Rumbalasai imempersunting iWungabae iputri darii iBuburanda

Saai iI Wawoi Latoma.19 Pada awal abad ke-17 Sangia Nilulo (teporambe) juga

mengadakan upacara adat mosehe wonua setelah beliau sembuh dari penyakit

yang tidak kunjung sembuh.  inilah kemudian awal dari dilakukannya mosehe

wonua dan berlanjut sampai sekarang.

18Firman Guro, (75 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara. 22 November 2021.
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Menurut Tamrin, Mosehe Wonua berasal dari bahasa Tolaki Menkongga.

Kata mo yang berarti melakukaan sesuatu, sehe yang berarti suci dan wonua

berarti negeri/desa. Jadi mosehe wonua berarti melakukakn sesuatu untuk

menyucikan atau membersihkan negeri.20 Mosehe wonua merupakan ritual yang

dianggap sakral oleh orang Tolaki-Mekongga. Melalui ritual tersebut, orang

Tolaki-Mekongga melalui mbusehe (dukun) berupaya menjalin komunikasi,

memohon agar sang pencipta melindungi mereka dari segala bala atau bencana,

baik’ yang berkaitann dengan persoalannsosial maupun yang berkaitan dengan

perkebunan/pertanian.

Acara mosehe wonua diadakan di depan semua orang dan telah dihadiri

beberapa daerah/ Tobu i iyang adai idi sekitarnyai, khususnya i itobuu Puuehui, itobu

iLambo, tobui iLaloeha, dani itobu iTikonu. Pada kesempatan i iitu Larumbalangi i

“meoliwii” (imemesani) ibahwa “inggitoo luwuakoo mberaa toonoo i Unenapoo

mbesamaturuu metuduii keitotoo mbepateii Konggaaha, tinamoakoo keitooto to

Mekonggaa, wonuandoo tinamoitoo wonua Mekonggaa“ yang iartinya “kita i

isemua darii ibermacam ragam i imanusia sebagai i ipenghuni yangi idatang di negeri i

iUnenapoo telah i ibersatu membunuhi iburung konggoaha/elang ibesar, sehingga i ikita

sekarangi idisebut isuku iMekongga, sedangkani inegeri kitai idisebut negerii

iMekongga.21

3. Proses Mosehe Wonua Setelah Islam Masuk di Kolaka

Berdasarkan sejarah pemerintahan di kerajaaan Mekongga bahwa sebelum

masuknya Islam di alam Mekongga sekitar abad ketujuh belas dibawa Opu Daeng

Masaro. Sehingga masyarakat lokal leluhur Tolaki Mekongga di sekitar,

20Muhammad Tamrin (51 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tikonu. 22 November
2021.

21Muhammad Tamrin (51 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tikonu. 22 November
2021.
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kemudian justru berpegang teguh pada keyakinan Animismei idan Dinamismei

iyang percaya i idengan benda-bendai iyang mengandungi iroh dan imemuja hal-hal

kuno, sehinggai tanda keyakinan tersebut i menjadikan kelompok masyarakat

Kolaka (suku Tolaki-Mekongga) di masa lalu merasakan kehadiran tiga makhluk

dewa (sangia) yang memiliki etventis i isendiri, yaitu; Pertama, iSangia Mbu, yang

dikenal sebagai pencipta Bumi dan isinya. Kedua, Sangia Nduduu, sebagai

penjaga gerbang Bumi dan isinya, dan Sangia Molowu ketiga, sebagai penghancur

dan pemusnah. Dari ketiga dewa/Sangia tersebut sangat dihormati dan ditakuti,

sehingga dengan asumsi sangia marah maka sesuatu akan terjadi, mengingat

mereka memiliki kemampuan dunia lain. Namun, sejak akhir abad XVII setelah

penguasa Laduma (Sangia Nibandera) memeluk Islam, Islam secara signifikan

mempengaruhi mosehe di mana cara hidup mengalami perubahan dan diubah

menjadi bernuansa Islami.22

Seiring dengan berjalanyan waktu, setelah Islam masuk di Nusantara dan

menyebarkan agama Islam di kawasan kerajaan Mekongga unsur Islam

dimasukkan dalam ritual mosehe, maka mosehe dahu( menyembelih anjing) dan

mosehe ndoono (menyembelih manusia) tidak lagi dilaksanakan. Berdasarkan

fungsinya, pelaksanaan mosehe terbagi menjadi dua yaitu sebagai penyelesaian

konflik dan pensucian diri atau suatu daerah (mosehe wonua). Mosehe sebagai

penyelesaian konflik misalnya dalam suatu keluarga antara pasangan suami istri

terlibat konflik untuk memperbaiki hubungan keduanya  mereka harus melakukan

mosehe sebagai penawar dan kembali bersama, dan mosehe wonua adalah upcara

sakral yang dilakukan dan sarana untuk membersihkan diri atau menolak bala.

Mosehe harus dimungkinkan dengan asumsi daerah setempat biasanya

22Muhammad Tamrin (51 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tikonu. 22 November
2021.
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menghadapi banyak bencana atau musibah yang terjadi seperti gagal panen,

banjir, musim kemarau, wabah penyakit. Kepercayaan seperti inilah yang

ditanamkan, mengakar, dan menjelma menjadi suatu kerangka acuan dalam

melakukan sesuatu dan berperilaku di masyarakat Kolaka.

C. Prosesi dan Makna Filosofi  Benda-benda pada Saat Mosehe Wonua

Ritual mosehe wonua mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat

Kolaka karena ritual mosehe wonua merupakan peraturan tingkah laku atau

tindakan yang harus dilakukan untuk menghargai para leluhur. Mosehe

merupakan kebiasaan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut dan memiliki

peraturan-peraturan yang beragam.  Pelaksanaan ritual mosehe wonua terdapat

beberapa tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Berikut ini adalah

deskripsi penulis sendiri tentang jalannya ritual mosehe wonua yang telah penulis

dapatkan atau saksikan secara langsung pada tanggal 19 November 2021.

Penulis tiba di lokasi pada pukul 07:30 Wita. Saat tiba di lokasi masih

dalam keadaan sunyi hanya ada beberapa panitia dan anak tamalaki Mekongga

memakai baju, ikat kepala berwarna merah sambil memegang parang yag dililit

kain yang berwarna merah, panitia dan anak tamalaki mempersiapkan semua alat

atau media yang akan digunakan pada saat proses ritual mosehe wonua. peneliti

juga melihat ada beberapa makanan dan buah-buahan yang telah disiapkan di atas

panggung atau rumah adat. Tepat pada pukul 09:00 Wita. peneliti melihat sebelah

timur lapangan ada rombongan yang datang, pada rombongan tersebut di

antaranya ada raja Mekongga, bupati Kolaka, TNI-POLRI, anggota DPRD, bupati

Kolaka Timur, toono motuo (perwakilan dari daerah lain), yang disambut dengan

tarian-tarian khas suku Tolaki dan dikawal oleh anak tamalaki Mekongga sekitar

40 orang.
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Lebih lanjut, setelah beberapa menit setelah rombongan raja sampai di

tempat yang telah disiapkan oleh panitia barulah pertokol memulai kegiatan tepat

pukul 09:20 Wita. pembukaan kegiatan diawali dengan doa bersama. Setelah

pembukaan maka pertokol mepersilahkan kepada bupati dan raja menyampaikan

beberapa kata/sambutan sekitar 30 menit secara bergantian. Setelah sambutan

berakhir, bupati, raja, TNI, POLRI, Anngota DPRD dan toono motuo

dipersilahkan naik ke atas rumah adat yang mana di rumah adat sudah ada kepala

adat atau biasa disebut dengan mbusehe dan para wanita penari lulo.

Tepat pada pukul 10:10 Wita. Sebelum dilakukan mombesara (permohonan

izin tolea kepada bupati), diadakan tarian lulo yang diiringi dengan lagu-lagu

daerah Tolaki dan bunyi gong. Setelah berakhir tarian tersebut barulah dimulai

mombesara yang dibawakan oleh tolea (dukun/mbusehe) di mana antara tolea dan

bupati saling berhadapan kemudian melakukan pecakapan dengan menggunakan

bahasa daerah Mekongga. Setelah mombesara dilakukan, maka raja, bupati dan

pelaku ritual  lainnya dipersilahkan ke lapangan, tempat untuk melakukan ritual

mosehe wonua, raja dan bupati dikawal oleh kapita (paglima) dan tamalaki

(prajurit kerajaan) Mekongga yang memegang tombak.

Pukul 11:00 setelah bupati, raja dan pelaku ritual lainnya sampai di tempat

ritual dipersilahkan duduk di tempat yang telah disiapkan, sambil menunggu

mbusehe melakukan pembersihan hewan kurban/kerbau dan dibungkus bagian

tubuh kerbau dengan kain putih. Setelah pembersihan hewan kurban barulah

dimulai proses ritual mosehe wonua yang dipimpin langsung oleh mbusehe

dengan menggunakan telur ayam kampung, batang pisang, buah pinang, daun

sirih hutan, kapur dan air putih di yang disimpan di atas wadah atau biasa disebut

dengan tapis. Sebelum mbusehe mambacakan mantra atau doa mosehe, bupati,

raja dan pelaku ritual yang lain diberikan daun sirih yang telah dilipat yang
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berisikan kapur dan buah pinang untuk dipengang dan mbusehe membacakan

mantra-mantaranya. Setelah membaca mantra-mantra, kemudian memercikkan air

ke kepala pelaku mosehe yang konon katanya menurut masyarakat setempat akan

mendapatkan keberkahan. Mengenai mantra-mantra atau doa pada saat mosehe

wonua penulis akan uraikan di halaman berikutnya.

Toono motuo (perwakilan daerah) melakukan penombakan kepada hewan

kurban, dalam proses penombakan tidak menggunakan tombak asli tetapi

menggunakan tangkalea (batang tumbuhan sewang sejenis lengkuas), itupun

hanya secara simbolis. Proses penombakan tersebut dilakukan secara simbolis saja

karena ditakutkan akan menyiksa hewan kurban.  Pada proses penombakan

kerbau dalam mosehe wonua sebelum Islam masuk menggunakan tombak asli

begitu Islam bersentuhan dengan mosehe makan penombakan tersebut diganti

dengan batang sewang kemudian kerbau disembelih dengan cara yang Islami.

Poses selanjutnya adalah penyembelihan kerbau. Pemilihan hewan kurban dalam

proses ritual mosehe wonua adalah kerbau yang berwarna putih bersih yang

bermkana suci dan tidak ada warna lain yang mencampurinya, adapun harga dari

kerbau tersebut sekitar Rp. 80. 000.000 (delapan puluh juta rupiah), uang dari

pembilian kerbau tersebut bantuan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan

pemerintah setempat. dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh imam.

Dagin dari hewan kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat yang

hadir di acara mosehe dan kepala kerbau tersebut diberikan kepada imam yang

telah menyembelih.

Selanjutnya, setelah penyembelihan kerbau, bupati, raja dan yang lain

kembali ke rumah adat. Setelah sampai di rumah adat, imam kemudian membaca

doa sebagai penutup kegiatan ritual mosehe wonua, dilanjutkan istirahat dan

makan siang.  Sambil makan siang diadakan tari-tarian daerah yaitu tari
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mesosambakai dan atraksi anak tamalaki, dengan dilakukannya atraksi tersebut

menandakan berakhirnya segala rangkaian acara ritual mosehe wonua.

Peneliti melihat poin-poin di atas menunjukkan bahwa kebersamaan dan

kebahagiaan yang dirasakan masyarakat berebut air ritual mosehe wonua

memang benar-benar ada, berbanding lurus dengan kebahagiaan arwah-arwah

nenek moyang yang menyaksikan, karena masyarakat diharuskan untuk berebutan

air yang telah disimpan di wadah yang sama dan merupakan salah satu ritual

terakhir yang dianggap sangat berkesan agar sebagai manusia tidak saling

bermusuhan satu sama lain, mengambil keberkahan dan dapat memupuk tali

silaturahmi.

Umumnya pada upacara ritual di dalamnya terdapat sejumlah perangkat

adat yang terlibat selama kegiatan berlangsung. Begitu pula perangkat dalam

pelaksanaan upacara ritual adat mosehe wonua. Perangkat adat ini memegang

peranan penting selama mosehe wonua itu dilaksanakan. Adapun perangkat adat

yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Adat Ritual Mosehe Wonua

Orang yang terlibat langsung dalam ritual mosehe wonua terdiri beberapa

unsur yakni; To’ono mosehe/mbukoy (seorang dukun), To’ono Mogere

(penyembelih hewan kurban), 3), To’onoo masaku (penombak/untuk melukai

kurban), O Imaa (Imam), Mbuaway (panitia), dan turunan perangkat raja. Setiap

unsur memiliki peran dalam kegiatan dalam ritual mosehe wonua. berikut peran

dan kegaiatan perangkat adat dalam ritual tersebut:

a. To’ono mosehe/mbukoy, seorang (dukun), pelaksanaan mosehe wonua ini

peran mbukoy adalah menyampaikan permohonan izin kepada bupati  untuk

melakukan ritual mosehe dengan menggunakan media yang disebut dengan

kalo sara dan membacakan doa permohonan kepada Tuhan pencipta alam.
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b. To’ono Mogere (penyembelih hewan kurban)dalam pelaksanaan mosehe

wonua berperan untuk membersihkan hewan kurban dan menyembelihnya.

c. To’onoo masaku (penombak/untuk melukai kurban) dalam ritual mosehe

wonua adalah orang-orang yag telah dituakan atau tujuh perwakilan dari tujuh

daerah yang berperan untuk melukai hewan kurban secara simbolis dengan

menggunakan tangkelea (tumbuhan semacam pohon lengkuas).

d. O Imaa (Imam) berperan membaca doa dalam ritual pada saat penutupan

kegiatan mosehe wonua.

e. Mbuaway (panitia) dalam ritual mosehe wonua berperan sebagai orang yang

mengurus segala perlengkapan yang digunakan pada saat ritual.

f. Turunan perangkat raja masa lampau yaitu: Bokeoi (turunan ipenguasa ataui

iturunan iraja), Kapitan(panglimai iperang, pertahanani ikeamanan), Sapatii

(turunani iyang menangani i ihubungan luar i ikerajaan melayani i itamu-tamu dari

luar juga i imerangkap sebagai i iadministrasi), Pabitarai (jurui ibicara ikerajaan),

Kokole/disteree (kepalai iwilayah bagian i ikerajaan iMekongga), Anakia

Mbutobuu (utusan rumahi itangga ikerajaan) dan To’onoo Motuoo (tujuhi itokoh

yangi idituakan), yang tingga itujuh daerah, yaitu:  pertama, To’ono Motuo

Puuehu Wundulako, kedua, To’ono Motuo Lambo, ketiga, To’ono Motuo

Lalingato/Sabilambo, keempat, To’no Motuo Wutalawu/Lalombaa, kelima,

To’ono Msotuo Laloeha/Pondui, keenam, To’ono Motuo Tikonu, dan ketujuh,

To’ono Motuo Mowewe.23

2. Prosesi Ritual Mosehe Wonua

Prosesi ritual mosehe wonua dilakukan setiap tahun oleh masyarakat di

Kolaka. Sebelum melaksanakan prosesi mosehe wonua ada beberapa tahapan dan

hal-hal yang perlu dipersiapkan di antaranya:

23Firman Guro, (75 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara. 22 November 2021.
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a. Tahap Persiapan Ritual Mosehe Wonua

1) Mendekonggo (musyawarah) dari pihak panitia, pemerintah, tokoh

masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat.

2) Mowai raha powaiha (membuat rumah pesta)

3) Mombarakai (menyiapkan segala macam bahan peralatan yang akan

dipakai dalam upacara mosehe wonua).

b. Tahap Pelaksanaan Ritual Mosehe Wonua

Prosesi mosehe wonua yang dilakukan di lapangan atau di makam raja

Mekongga berlangsung di pagi hari sekitar pukul 09:00 Wita sampai selesai.

Menjelang pelaksanaan mosehe wonua, mbusehe (dukun), bupati, tokoh adat,

tokoh agama, to’ono motuo dan semua perlengkapan dan media yang akan

digunakan pada saat ritual telah disiapkan di rumah adat. Sebelum melakukan

ritual mosehe wonua maka pertama kali yang dilakukan adalah permohonan izin

kepada bupati sebagai penguasa di wonua Mekongga/Kolaka yang biasa disebut

mombesaraa, penyampaian mbusehe/mbuakoy(dukun) dan pelaku mosehe

lainnya yang dibawakan oleh tolea (juru bicara adat) terhadap raja/pemerintah

bahwa acara mosehe akan segera dilakukan dengan menggunakan media yang

disebut dengan kalo sara (lingkaran rotan). Berikut tahapan pelaksanaan mosehe

wonua:

1) Mombesaraa Proses Permohonan Izin Tolea kepada Bupati

Gambar 4.2 Proses Permohonan Izin Tolea Kepada Bupati untuk
Melaksanakan Ritual Mosehe Wonua.
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Sepanjang pengamatan peneliti, pada proses mombesaraa atau proses

permohonan izin untuk melakukan ritual mosehe wonua yang di lakukan seorang

tolea (juru bicara adat) berhadapan langsung dengan bupati. Dalam proses

mombesaraa pada acara mosehe yang menjadi juru bicara harus keturunan wesasi

wesabanggali (juru bicara raja) dan bukan orang sembarang,  di Kabupaten

Kolaka hanya terdapat dua orang saja yaitu Gufira dan saudaranya. Konteks

dalam menuturkan terdapat tiga tuturan yaitu;

Tuturan awal (tolea berhadapan dengan raja Mekongga, bupati, saling

berhadapan pada benda kalo sara (lingkaran rotan) dipegang oleh tolea sebagai

alat mediasi atau simbol penghubung percakapan antara bupati dan tolea).

selanjutnya, raja Mekongga bersama yang lain mengundang tolea menyambut

sebagai tanda diterimanya atas permintaan izin untuk melanjutkan ritual mosehe

wonua. Tolea yang merupakan perwakilan dari  masyarakat adat  setempat dalam

adat mosehe wonua menyampaikan permohonan izin kepada bupati dan raja

Mekongga dengan bahasa daerah Mekongga, sebagai berikut:

“Tabeaa  inggomiiu o pak bupati uluu salaa, mandaronoo olipuu wonua
i Kolaka, la pinokoo owosengguu pinoko laalo ingguu rango wakile,
tabea inggomiu wakile bupati, laa ladumisioroo tiinamuako teenii
pamarendah owose.”24

Artinya: Yang terhormat bapak bupati sebagai kepala pemimpin, yang berkuasa di
wilayah Kolaka , yang kami hormati wakil bupati, yang berkuasa sebgai
pemerintah yang berkuasa.

Menurut peneliti tututran di atas dimaksudkan sebagai penghormatan

bagi bupati sebagai ulu sala (pemimpin) di wilayah Kolaka. Kata tabea ‘yang

terhormat’ merupakan kata pembuka atau kata yang selalu dipakai untuk

mengawali sebuah percakapan atau tuturan. Tuturan pembuka pada ritual mosehe

wonua ini memperlihatkan tuturan terstruktur atau beruntutan dalam setiap

24Gufira, (52 tahun) Tokoh adat Mbukoy/ Mbusehe, Wawancara, Wundulako. 22
November 2021.
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kalimatnya. Setiap kalimat yang disajikan dalam tuturan pembuka oleh tolea

mengandung bahasa sopan yang menggunakan intonasi yang halus yaitu

penekanan kata tabea ‘yang terhormat’ salah satunya terlihat pada contoh kalimat:

tabea inggomiu pak bupati ulu sala’yang terhormat bapak bupati sebagai kepala

pemimpin’.

Lebih lanjut, peneliti melihat bahwa konteks pada dialog pertama saat

menuturkan tuturan pembuka tolea berinteraksi dengan raja Mekongga dan bupati

mereka saling berhadapan. Kalo sara digenggam oleh tolea sebagai wujud

mediasi penghubung dialog antara raja atau bupati dengan tolea. Kemudian,

bupati bersama dengan yang lainnya menyambut sambutan tolea sebagai tanda

penerimaan permintaan izin dalam melanjutkan ritual tersebut.

Tuturan kedua atau tuturan inti, dalam tuturan ini merupakan tuturan inti

dari tradisi mosehe wonua yang merupakan kelanjutan dari tuturan awal. Dalam

tuturan inti, juru bicara adat (tolea) memulai percakapan dengan harapan

menyampaikan sepatah kata kepada raja Mekongga dan bupati untuk melanjutkan

tradisi mosehe wonua sebagai penghormatan dan persetujuan atau pemberian izin

untuk melanjutkan tradisi yang dipandang sebagai inti dalam percakapan ini untuk

didengar oleh setiap pelaku ritual yang lainnya termasuk masyarakat yang sempat

hadir dalam ritual tersebut. Setiap kata yang diungkapkan secara lisan oleh tolea

dalam prosesi adat mosehe wonua tidak pernah mengalami perubahan tuturan

seperti terlihat pada tuturan di bawah ini:

“Iyee inggomiiu pak bupatii uluu salaa mandarano olipuu petumbunoo
wonua tusatonganoo olipuu, lamenggokooraa meita mendoo tooro nde
pekulasoo mendonganoo olipuu wonuai i kolaka, i mendonganoo to’ono
dadio i wanuai kolaka, laa tuduu inggomiu saraa owose, saraa
pamarenda, saraa mbe paramisi, membo kullaloii lakoo keinggomiu
keno landoo osala pewalii niru ku toono dadioo, inggomiu odisii
pamarendah, inggoo mohu nggo mondiso, osalaa, tewali niruku to’ono
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dadioo. Ki inggo to meruhuu aki mo rongo-rongoo meteo olu pohu
pondiisomiu.”25

Artinya: Iya, yang kami hormati bersama bupati sebagai kepala pemimpin,
sebagai pemimpin yang berkuasa di wilayah ini. Orang yang memiliki
kedudukan tinggi di Kolaka, banyak orang yang menghuni di wilayah
Kolaka, aturan adat yang disepakati bersama, aturan pemerintah aturan
permisi, permohonan, penghormatan teruntuk, petunjuk yang
dilaksanakan bersama.

Menurut peneliti, makna yang ingin disampaikan pada tuturan inti di

atas, berisi tentang aturan atau petunjuk adat yang bertujuan agar masyarakat

mematuhi atau menghormati adat mosehe wonua. Ritual mosehe wonua ini

bermula dari aturan raja yang berkuasa di Mekongga terdahulu dan masih

dilaksanakan oleh masyarakat sekarang. Kegiatan adat ini diselenggarakan setiap

tahun sebagai kebiasaan oleh masyarakat Kolaka dengan maksud meminta atau

memohon perlindungan atau keselamatan dari bencana alam termasud virus

corona.

Lebih lanjut peneliti melihat bagian tuturan tolea yang penting untuk

tuturan inti yang dikomunikasikan dalam adat mosehe wonua, berubah menjadi

pegangan atau dasar yang membentuk landasan untuk menyelesaikan kegiatan

atau adat mosehe wonua pada  masyarakat Tolaki Mekongga. Setiap tuturan yang

dikatakan oleh tolea di bagian inti ini menjadi sesuatu yang dianggap suci sejauh

rangkaian pengalaman dan falsafah daerah setempat. Tuturan yang

dikomunikasikan oleh tolea dalam adat mosehe wonua, kelompok masyarakat

Kolaka merupakan indikasi yang menjelma menjadi citra yang dalam tuturan

tersebut mengisyaratkan suatu makna yang diterima secara tegas oleh masyarakat.

Ungkapan-ungkapan yang dikomunikasikan oleh tolea dalam adat ini sudah

diketahui secara seksama oleh masyarakat sekitar. Namun masyarakat  sekitar

tidak memiliki petunjuk tentang pentingnya yang terkandung dalam tanda-tanda

25Gufira, (52 tahun) Tokoh adat Mbukoy/ Mbusehe, Wawancara , Wundulako. 22
November 2021.
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yang terkandung dalam tuturan tersebut. Keyakinan masyarakat telah membentuk

suatu pertunjukan atau pemahaman yang diterima bersama sebagai fakta esensial

dari suatu hal yang mutlak.

Tuturan ketiga atau penutup, peneliti juga melihat bahwa  bentuk tuturan

yang diunngkapkan oleh tolea dalam ritual mosehe wonua merupakan penggalan

tuturan yang dikategorikan sebagai tuturan penutup. Tuturan penutup merupakan

tuturan akhir dari tuturan yang diungkapkan tolea pada ritual tersebut. Pada

tuturan penutup, tolea menuturkan permohonan izin kepada raja dan bupati

dengan bahasa yang halus yang di dalamnya menyiratkan makna yang dalam

tuturannya dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam prosesi ritual tersebut.

Ungkapan permohonan izin dalam tuturan penutup dapat dilihat pada teks di

bawah ini:

“Tabea inggomiuu odiisi pamarendah, owosee pak bupatii, wakele
bupatii tabea inggomiuu bokeo anakiaa owosee wonua i mekonggaa,
monguni tarimakasih lakoo hanoo miu. Iyyee inggomiu mberaa anakia
owose se nusantaraa, iyyee inggomiuu mbera mokolee ronga susunano
boke anakia i mekongga. Iyyee inggomiuu inaloloo ina luwako la la
pangganoo ronga perehu-rehu ano, i podedaii ariyaku  to masimaa ke
itoo mongonii paramisi, inedisii pamarendah la ito pohu unoo tini sono
tewali niru kundo too onggoto moko lakoo pasipolee ohawo la otuando
tola mendee konggoo mendee perimbuu, ni inonoo pasipole topoko
lakoito. Iyyee inggomiu ina lolo ina luwuakoo la la mendo otoroo, la la
tekonggo mberah  toka ikeni kulaa mekodunggo iko omiu, ilako keetoo
pasipolee”.26

Artinya: Yang dihormati pemerintah setempat, bapak bupati, dan bapak wakil
bupati yang terhormat raja kita di Bumi Mekongga, meminta terima
kasih kepada kita, iye, sampai disini penyampaian saya kepada raja dan
nusantara sekalian iye, kita bersama sampai wakili bersama susunan
para raja di Mekongga, bersama kita duduk bersama. saya sampaikan
kehadirin sekalian untuk melaksanakan segala urusan.

26Gufira, (52 tahun) Tokoh adat Mbukoy/ Mbusehe, Wawancara, Wundulako. 22
November 2021.
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Menurut peneliti bahwa tuturan penutup di atas tanda yang memiliki

makna dan menjadi simbol bagi masyarakat setempat. Tuturan yang diungkapkan

oleh tolea telah diketahui secara seksama oleh masyarakat,  namun masyarakat

setempat tidak mengetahui makna yang terkandung dalam tuturan tersebut.

Keyakinan masyarakat yang telah diyakini bersama sebagai sebuah kebenaran

mutlak yang dianut oleh masyarakat setempat.

2) Pelaku atau rombongan mosehe wonua, mbukoy/mbusehe, To’ono

mogere dan pasuka (tukang tombak), dan imam menuju lapangan mosehe

wonua diikuti aparat kerajaan dan pemerintah yang dikawal oleh

Tamalaki.  Di tempat upacara sudah siap seekor Kerbau putih yang mulut

dan sebagian badannya dibungkus oleh kain kaci putih (o kati), kerbau

tersebut dijaga keliling oleh para Tamalaki.

Gambar 4.3 Proses Raja Mekongga dan Rombongan ke Lapangan

Gambar di atas merupakan pengawalan terhadap raja Mekongga oleh kapita dan

tamalaki menuju ke tempat ritual, untuk melakukan ritual mosehe wonua yang

diiringi dengan bunyi gong.
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3) Niwulei atau pembersihan badan kerbau oleh mbukoy/O Ima

Gambar 4.4 Proses Pembersihan Hewan Kurban/Kerbau
Oleh Mbusehe/O Ima.

4) Mbukoy dipersilahkan mosehe, membaca mantra-mantra (doa) dan

memecahkan telur.

Gambar 4.5 Proses Memecahkan Telur dan Membaca Mantra

5) Menombak kerbau secara simbolis oleh tujuh to’ono motuo, rombongan

mosehe wonua memasuki lapangan dengan memegang tombak untuk

ditancapkan pada tubuh hewan kurban (agar tidak menyiksa binatang

maka penombakan ini hanya diumpamakan saja tidak lansung ditombak),

dilanjutkan oleh tujuh to motuo menggunakan tangkalea (batang

tumbuhan sewang sejenis lengkuas) sementara diiringi bunyi gong.
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Gambar 4.6 Proses Penombakan Kerbau Secara Simbolis
dengan Menggunakan Takalea.

6) Penyembelihan hewan kurban oleh o ima/imam

Gambar 4.7 Penyembelihan Hewan Kurban

Selanjutnya, rombongan mosehe, aparat kerajaan dan pemerintah kembali

ke rumah adat. Kemudian  imam membacakan doa, istirahat (makan

siang) dan dilanjutkan pameran benda pusaka dan lulo sangia, tari-tarian

dan atraksi.
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Gambar 4. 8 Lulo Sangia

Lulo sangia di atas merupakan sautu upacara ritual pengobatan/

penyembuhan seorang raja Mekongga atau keluarga kerajaan sedang sakit. Lulo

tersebut mulai dilakukan sejak zaman pemerintahan Bokeo Teporambe pada

abada 17 sekitar tahun 1622 Masehi. Setelah wafat maka diberi gelar Sangia

Nilulo. Karena dialah orang yang pertama kali melakukan pengobatan dengan

nilulo yaitu metode pengobatan dengan media menari, yang mana tarian tersebut

dikenal dengan sebutan lulo sangia.

Gambar 4.9 Atraksi Tamalaki Mekongga

Atraksi Tamalaki Mekongga yang menandai berakhirnya seluruh

rangkaian acara.
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Melihat langkah-langkah dan syarat yang dibutuhkan dalam proses ritual

mosehe wonua tersebut maka penulis berpendapat bahwa ritual tersebut termasuk

dalam kategori ritual tradisional, yang masih dilestarikan oleh kelompok

masyarakat dan sudah mendarah daging di Kolaka dengan tujuan untuk meminta

keselamatan kepada Allah swt agar terhindar dari bencana atau bala. Masyarakat

di Kolaka patuh terhadap tradisi nenek moyang mereka, hal tersebut dapat dilihat

dari ketekunan dalam melaksanakan ritual mosehe wonua. Masyarakat di Kolaka

melakukan ritual mosehe wonua disebabkan karena kesadaran dan hormatnya

kepada nenek moyang. Tradisi atau kebiasaan yang dilaksanakan oleh nenek

moyang adalah suatu hal yang patut untuk dilestarikan.

3. Makna Filosofis Benda-benda pada Saat Mosehe Wonua

Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak bisa melepaskan diri dari

dunia simbol. Simbol adalah gambar, bentuk, atau benda yang mewakili gagasan.

Meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol sangatlah dibutuhkan

untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilinya. Dalam

kehidupan sosial keagamaan bentuk simbol tidak hanya berupa benda kasat mata,

namun juga melalui gerakan dan ucapan. Keragaman pemikiran mengenai simbol

tersebut, dua sumber utama yang disepekati bersama yaitu:

Pertama, simbol telah dan sampai sekarang ini masih mempunyai peranan

penting dalam kehidupan manusia.

Kedua, simbol merupakan alat yang kuat untuk memperluas pengetahuan

seseorang, merangsang daya imajinasi dan memperdalam pemahaman seseorang.

Selama manusia mencari arti dari sebuah kehidupan, manusia tidak akan pernah

lepas dari simbol.
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Setiap tradisi yang ada pada suku bangsa mayoritas memiliki berbagai

macam simbol-simbol yang disertakan, dari berbagai macam simbol itu biasanya

mengandung makna. Makna dapat diartikan sebagai arti dari sebuah kata atau

benda. Makna muncul pada saat bahasa dipergunakan, karena peranan bahasa

dalam komunikasi dan proses berpikir, serta khususnya persoalan yang

menyangkut bagaimana mengidentifikasi, memahami ataupun meyakini. Makna,

dapat diartikan sebagai kata yang terselubung dari sebuah kata atau benda,

sehingga makna pada dasarnya lebih dari sekedar arti. Makna tidak dapat

langsung terlihat dari bentuk kata atau bendanya, karena makna yang dalam kata

ataupun benda sifatnya terselubung. Jadi, makna adalah arti atau pengertian yang

erat hubungannya antara tanda atau bentuk yang berupa lambang, bunyi ujaran

dengan hal atau barang tertentu yang hasilnya relatif bagi penafsirnya.

Simbol dari sudut etimologi berasal dari kata symbollein (Yunani) yang

artinya bertemu. Kata symbollein kemudian diartikan lebih luas lagi menjadi kata

kerja symbola yang artinya tanda yang mengidentifikasi dengan membandingkan

atau mencocokkan sesuatu kepada bagian yang telah ada. Sementara simbol dalam

pengertian sederhana adalah suatu istilah umum untuk berbagai hal yang

diperoleh melalui pengalaman di mana suatu objek, tindakan, kata, gambar atau

perilaku atau perilaku yang kompleks dipahami tidak terbatas pada makna yang

dimilikinya namun dalam berbagai gagasan  atau perasaan yang lain. Sedangkan

berdasarkan definisi simbol, orang memberi hal-hal tidak hanya untuk apa yang

bisa mereka lakukan, tetapi juga untuk apa yang mereka maksud. Dengan
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demikian, keberadaan simbol tidak dapat diartikan hanya sebagai sebuah gambar

atau lambang kosong.

Setiap suatu hal atau benda yang ada di dunia pasti memiliki simbol yang

bermakna. Simbol-simbol yang ada pada setiap hal atau benda memiliki arti

tertentu baik yang tersirat maupun yang tersurat. Jadi, simbol adalah suatu tanda

atau gambar yang mengingatkan sesorang kepada penyerupaan benda yang

kompleks yang diartikan sebagai suatu yang dipelajari dalam konteks budaya

yang lebih spesifik atau lebih khusus. Karena itu, simbol adalah suatu yang dapat

mengekspresikan atau memberikan makna dari suatu abstrak.

Demikian dari makna yang terkandung dalam ritual tolak bala mosehe

wonua sebagai fungsi menghidari bahaya yang dilakukan masyarakat Kolaka

yang masih berjalan sampai saat ini. Adapun dari pelaksanaan ritual tersebut tetap

menurut pada aturan Allah swt. dan tidak ada untuk menyekutukan sang Khalik.

Dalam proses pelaksanaan ritual mosehe wonua masyarakat Kolaka biasanya

mereka menggunakan beberapa alat sebagai media/simbol dalam proses ritual.

Suatu upacara ritual akan dapat berjalan dengan lancar apabila semua

perlengkapan dan bahan-bahan keperluan upacara terpenuhi dengan baik.

Perlengkapan ini menjadi unsur yang paling penting yang perlu diperhatikan.

Dalam upacara adat mosehe wonua memiliki sejumlah perlengkapan yang

ketersediaannya tidak dapat diabaikan. Adapun perlengkapan-perlengkapan dalam

upacara ritual mosehe wonua yaitu kalo sara, kerbau putih, telur, air, lilin, kain

putih, tawa bite, o wua, o wule (kapur), o piso, watambundi, daun sirih dan

pinang. Untuk lebih jelasnya diuraiakan sebagai berikut:
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Tabel 2: Makna filosofi pada benda yang digunakan saat ritual
Mosehe wonua

No. Media Makna Filosofi

1. Kalo Sara
Kalo sara adalah tiga rotan berbentuk bulat
melambangkan bentuk bumi yang bulat, dan ketiga rotan
yang dililit menandakan lilitan pertama, bermakna
hubungan manusia dengan manusia, lilitan kedua
bermakna hubungan manusia dengan alam semesta dan
lilitan ketiga yang ujungnya keluar bermakna hubungan
manusia dengan Allah swt yang maha Esa.

2. Kerbau Putih
Kerbau ini melambangkan ketulusan hati manusia yang
melaksnakan kurban, yang mengandung nilai-nilai
falsafah hidup mengenai kesungguhan manusia untuk
bertaubat dan menyadari diri apa yang telah diperbuat di
masa lampau dan melakukan perbaikan di masa yang akan
datang.

3. Telur Ayam

Kampung

Bentuknya bulat bermakna dapat menggenggam dunia
seperti meggenggam telur dengan mudah tanpa rintangan
baik dengan satu tangan atau dua tangan  (
berhasil/sukses), putih telur melambangkan bersih,
memperoleh rezeki dengan cara yang benar dan bersih dari
yang haram (rezeki yang halal), kuning telur mermakna
memperoleh rezeki yang berharga diumpamakan seperti
emas (kesejahteraan), sedangkan kulit telur bermakna
mudah/rapuh artinya dimudahkan dalam memperoleh
rezekinya sebagaimana rapuhnya kulit telur, dalam hal ini
ketika mencari pekerjaan diberikan kemudahan.

4. Lilin
Sebagai penerang agar selalu mendapatkan jalan keluar
dari setiap persoalan yang telah dialami.

5. Kain Putih
Segenap yang hadir dalam lingkungan upacara tradisi
mosehe wonua hendaknya datang secara itikad baik serta
hati yang suci atau bersih.

6. Batang Pisang
iMendinginkan suasana dalam suatu daerah atau desa yang
dianggap oleh masyarakat Tolaki Mekongga sesuatu yang
panas

7. Daun Sirih,
IDaun sirihi ihutan, melambangkani ibetapa pedis i idan
pahitnya i idosa yangi idilakukan manusia i iyang kemudiani

iharus iditawarkan melalui i imosehe wonua. Dalami iprosesi
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Kapur dan

buah Pinang

mosehei iwonua, dauni isirih ini dipadukan i idengan bahani

ilain yaknii io wule (kapur) dan oi iwua inea (buah pinang).
Perpaduani iketiga buah i iini bermaknai isebagai simbol i

ikekeluargaan dan persatuan i iyang merupakan i iwarisan dari
leluhuri iorang Tolakii iMekongga, dani imerupakan simbol i

iuntuk menyatukani isemua pihaki iyang adai idi tanah
Mekonggai Kolaka.

Sumber: Data primer diolah, 2021.
Benda-benda  yang digunakan pada saat ritual mosehe wonua, untuk lebih

jelasnya, peneliti akan mendeskripsikan makna filosofi pada benda dalam ritual

mosehe wonua, sebagai berikut:

a. Kalo Sara

Gambar 4.10 Kalo sara

Kalo Sara mengandung makna simbolik dan sarat dengan nilai-nilai

budaya di dalamnya. Rotan yang menjadi bahan dasar dari pembuatan kalo sara

merupakan tumbuhan yang sangat bermanfaat dan berarti dalam kehidupan

manusia. Keberadaan rotan dapat dijadikan peralatan untuk kebutuhan sehari-hari,

misalnya untuk perabot rumah tangga. Rotan mempunyai ketahanan yang cukup

lama dan tidak mudah patah serta gampang dibentuk. Bahkan rotan yang tumbuh

dalam hutan itu, airnya dapat diminum sebagai pengobat dahaga. Demikianlah

sehingga rotan dipandang mempunyai arti dan lambang bagi manusia. Di mana

dapat memperingatkan seseorang dalam hidupnya agar selalu bermanfaat dan
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berguna, baik untuk kepentingan dirinya maupun orang banyak/umum. Manusia

harus hidup rukun dan bekerja sama dengan orang lain, saling tolong menolong

sehingga dapat terjalin suatu persekutuan hidup yang damai dan tentram serta

dapat terhindar dari perselisihan.

Demikian pula makna simbolik dalam lingkaran rotan yang terlilit

sebanyak tiga kali melambangkan keluarga inti dan pemerintah. Keluarga inti

dilambagkan dengan ketiga lilitan rotan masing-masing ayah, ibu dan anak-

anakya dalam sistem kenegaraan atau pemerintahan masing-masing unsur

pemerintah, agama dan adat di mana ketiga unsur tersebut dilambangkan juga

dengan tiga lilitan rotan kalo sara.

Kalo sara adalah sebuah benda yang berbentuk lingkaran yang terbuat dari

tiga utas rotan yang kemudian dililit ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum

jam. Ujung lilitannya disimpul atau diikat, di mana dua ujung rotan yang satunya

dibiarkan mencuat keluar. Makna  filosofi dari kalo sara adalah tiga rotan

berbentuk bulat melambangkan bentuk bumi yang bulat, dan ketiga rotan yang

dililit menandakan lilitan pertama, bermakna hubungan manusia dengan manusia,

lilitan kedua bermakna hubungan manusia dengan alam semesta dan lilitan ketiga

yang ujungnya keluar bermakna hubungan manusia dengan Allah swt yang maha

Esa.

b. Karambu Pute (kerbau putih)

Gambar 4. 11 Kerbau Putih
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Salah satu syarat utama yang harus disediakan dalam upacara ritual

mosehe wonua adalah kerbau putih (karambu pute), kerbau yang akan

dikurbankan harus dipilih dengan baik dan tidak bisa menggunakan kerbau yang

berwarna campuran, kerbau yang akan dikurbankan itu hendaklah berwarna putih

bersih tidak bernoda, tidak cacat dan tidak sedang sakit. Hal tersebut didasarkan

bahwa kerbau ini melambangkan ketulusan hati manusia yang melaksnakan

kurban, yang mengandung nilai-nilai falsafah hidup mengenai kesungguhan

manusia untuk bertaubat dan menyadari diri apa yang telah diperbuat di masa

lampau dan melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Sebelum kerbau

tersebut ditombak (niwakati) dan disembelih oleh imam, maka terlebih dahulu

kerbau tersebut harus dibersihkan atau disucikan. Kerbau putih ini merupakan

perlengkapan dalam upacara ritual mosehe wonua yang tidak dapat dilupakan.

Syarat utama dari ritual ini mosehe wonua salah satunya adalah harus ada kerbau

putih.

c. Tiolu Manu (Telur Ayam)

Gambar 4. 12 Telur Ayam Kampung

Upacara mosehe wonua mempersyaratkan agar menggunakan telur ayam

dalam proses pelaksanaannya. Telur i iyang digunakani iharus memenuhii isyarat,

antara laini iharus teluri iayam kampumg yang masih i iutuh (belum dieremi).

Pemilihan harus menggunakan telur ayam kampung itu karena dipandang

mengandung makna yang sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat Tolaki
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Mekogga di Kolaka. Filosofi dari telur yang digunakan dalam ritual mosehe

wonua.

1) Bentuknya bulat bermakna dapat menggenggam dunia seperti

meggenggam telur dengan mudah tanpa rintangan baik dengan satu tangan

atau dua tangan  ( berhasil/sukses)

2) Putih telur melambangkan bersih, memperoleh rezeki dengan cara yang

benar dan bersih dari yang haram (rezeki yang halal)

3) Kuning telur bermakna memperoleh rezeki yang berharga diumpamakan

seperti emas (kesejahteraan)

4) Sedangkan kulit telur bermakna mudah/rapuh artinya dimudahkan dalam

memperoleh rezekinya sebagaimana rapuhnya kulit telur, dalam hal ini

ketika mencari pekerjaan diberikan kemudahan.

d. O Taru (lilin)

Gambar 4. 13 Lilin

Manusia suatu saat dalam hidupnya akan mengalami kegelisahan.

Kegelisahan ini, apabila cukup lama hinggap pada manusia akan menyebabkan

suatu gangguan penyakit. Kegelisahan yang cukup lama akan menghilangkan

kemampuan untuk merasa bahagia, untuk menghindari gangguan kegelisahan

dalam hidup ini kemudian dibutuhkan suatu cahaya hidup sebagai penerang agar

selalu mendapatkan jalan keluar dari setiap persoalan. Seperti dalam pelaksanaan
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upacara ritual mosehe wonua terdapat satu perlengkapan yaitu lilin yang

digunakan sebagai penerang.

Jumlah lilin yang dipakai adalah sebanyak tujuh batang yang terdiri dari

empat batang dan tiga batang. Bilangan empat ini adalah mempertimbangkan

manusia bahwa ada empat segi dalam kehidupan ini yang harus diperhatikan dan

diperingati bahwa di atas seseorang adalah Tuhan yang maha kuasa, (yaoti

oombu), di bawah sesorang ada kubur (mati) sebagai akhir dari hidup makhluk di

dunia ini, di belakang adalah masa lalu seseorang yang penuh pengalaman, dan di

depan adalah masa depan yang harus diperjuangkan lagi dalam hidup ini.

Sedangkan jumlah yang ketiga batang lilin (o taru, yang pertama adalah Tuhan,

lilin kedua adalah diri pribadi sendiri, dan yang ketiga adalah sesama manusia

yang ada di sekeliling baik orang lain maupun sanak keluarga. Jadi ketujuh

bilangan bagi masyarakat Kolaka merupakan bilangan yang dianggap keramat,

suci dalam hidup manusia. Melupakan dan melalaikan ketujuh pokok tersebut

menandakan bahwa manusia itu berada dalam bahaya.

e. O kati (kain putih)

Gambar 4. 14 Kain Putih

Saat pelaksanaan mosehe wonua ini terdapat pula perlengkapan lain yaitu

kain putih. Ukuran kain putih yang digunakan itu disesuaikan dengan ukuran

kerbau yang akan dikurbankan, kain i itersebut merupakan i ipembungkus ibadan
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kerbaui kurban isebagai pengganti imanusia. Kaini putih tersebut bersama kepala

kerbaui inantinya akani idiserahkan kepadai imbusehe (dukun). Adapun makna

filosofi dari kain putih adalah bahwa segenap yang hadir dalam lingkungan

upacara ritual mosehe wonua hendaknya datang secara itikad baik serta hati yang

suci atau bersih.

f. Watam bundi (batang pisang)

Gambar 4. 15 Batang Pisang

Batang pisang dalam ritual mosehe wonua sangat penting dan harus ada

dalam kegiatan ritual tersebut karena mempunyai beberapa makna simbolik yang

terkandung di dalamnya yaitu:

1) Pohon pisang bisa tumbuh di manapun termasuk di tempat yang

gersang sekalipun, pohon pisang sangat kuat dan mampu bertahan

hidup di manapun berada. Begitu pula dalam hidup ini, seseorang

harus meniru pohon pisang yang bisa hidup di manapun,

bagaimanapun keadaannya dan selalu berusaha untuk tetap hidup, dan

tidak mudah menyerah dengan keadaan.

2) Pohon pisang tidak akan mati sebelum mengeluarkan buah, bermakna

dalam hidup seseorang harus berkarya, menghasilkan sesuatu yang

bisa memberikan manfaat. Jadi, manusia harus berusaha sebaik-

baiknya untuk menghasilkan karya walaupun nantinya bukan dia yang

menikmati hasilnya dari karya tersebut. Seperti batang pisang yang



97

berjuang keras untuk tumbuh demi menghasilkan buah yang bisa

dinikmati oleh makhluk yang lain.

3) Pohon pisang yang memiliki jenis pohon yang lunak tapi dapat

menghacurkan beton yang kuat dan keras. Begitu pula dengan

manusia, walaupun seseorang itu lemah harus berusaha sekuat

mungkin untuk menghancurkan hal-hal yang menghalangi untuk

meraih impian atau cita-cita yang diinginkan, jangan mudah berputus

asa.

Selain dari makna dari pohon pisang di atas juga memiliki makna lain bagii

imasyarakat Tolaki i iMekongga dalam proses ritual mosehe wonua batangi ipisang

merupakan i itumbuhan yangi imengandung airi isehingga batangi ipisang tersebut

selalui idirasakan dingin. Hal ini i isesuai dengani itujuan dari mosehe wunuai iitu

sendiri, yaitui imendinginkan suasana dalam suatu daerah atau desa yang dianggap

oleh masyarakat Tolaki Mekongga sesuatu yang panas.

g. Tawa bite (daun sirih) O wua inea ( buah pinang) dan O wule (kapur)

Gambar 4. 16 Daun Sirih, Kapur dan Buah Pinang

Prosesii iadat yangi idilakukan olehii suku Tolakii iMekongga termasuki idalam

setiapi iritual mosehei idan jenisi imosehe apapun, dauni isirih merupakani ibahan utamai

iyang harusi iselalu ada. Dauni isirih yangi idimaksud dalam upacarai imosehe wonuai

iadalah dauni isirih hutan dani ibukan dauni isirih biasai iyang kerap digunakani idalam
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prosesii ipernikahan. Penggunaani idaun sirihi ihutan ini terkait i idengan pemaknaani

idari rasanya i iyang pedis i idan pahit. Artinyai ibahwa daun sirih i ihutan ini

melambangkani ibetapa pedisi idan pahitnya i idosa yang telahi idilakukan manusiai

iyang kemudiani iharus iditawarkan melalui i imosehe wonua. Dalami iprosesi mosehei

iwonua, dauni isirih ini dipadukani idengan bahan i ilain yaknii io wule (kapur) dan oi

iwua inea (buah pinang). Perpaduani iketiga buahi iini bermakna i isebagai simbol i

ikekeluargaan dan persatuan i iyang merupakani iwarisan dari leluhuri iorang Tolakii

iMekongga, dani imerupakan simboli iuntuk menyatukani isemua pihak i iyang adai idi

tanah Mekongga i Kolaka.

4. Rangkaian doa dalam Ritual Mosehe Wonua

Doa secara lisan dan hati merupakan ucapan lisan dan getaran hati berupa

permohonan serta pujian kepada Allah swt. dengan cara-cara tertentu. Pada ritual

mosehe wonua terdapat beberapa doa yaitu:

Pertama: Oh sangia wonua ku onggo mongoni paramisi lako keinggoo
iyamu kokorunggona la-la mana-manangguki  ronga soro-sorongguari
keyiwasasi wesabbenggali nde mombo sehe ako wunua pulei osara iwuta
mekongga Kabupaten Kolaka.27

Artinya:Wahai dewa pemilik alam ini. Saya meminta permisi kepada engkau,
karena jangan sampai saya melanggar, karena saya ini juga keturunan
wasasi wesa banggali, yang selalu melaksanakan mosehe wonua dan
mempersatukan adat di Kabupaten Kolaka.

Kedua: Akuto mowulike doanggu kuonggo mosehe sinala molisa sinerei
kokeku kekutondu ndoola mepotoroako mesuke  padaako sinehenngakoaku
sinurungakoaku puumbuungguki noo sosorongguki kei wasasi kei
wasabanggali sumasii o ata pulei manusia.28

Artinya:Aku akan menyajikan doa penyakit, ku akan mensucikan kesalahan,
menghilangkan noda, saya tidak akan asma, saya tidak akan rematik,
menegakkan, mengokohkan, akan bisa mesucikan, menyajikan, kiranya

27Gufira, (52 tahun) Tokoh adat Mbukoy/ Mbusehe, Wawancara , Wundulako. 22
November 2021.

28 Gufira, (52 tahun) Tokoh adat Mbukoy/ Mbusehe, Wawancara , Wundulako. 22
November 2021.
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turunanku, gerangan warisanku asal dari wasasi asal dari wesabenggali
mendampingi rakyat mengatur manusia.

Ketiga: Akuto mowulekoo inggoo marakulano owuta bambangano dunia
inggoo lumeluo owuta rumendengio dunia kulaa nggoo moshe owuta
kupolisa wonua notesalato owuta nomohondoto dunia tano tinondato
osara tano inoohe pekuku pekukuno owuta hohowino wonua nolalo sarato
toono nolia mbekukuto manusia. Noposuleto osara mowasole pekuku
tetsala nopokomenggonoito memenggono nopokosalaito leto ato laa nggo
memotipuako ato laa memohondowaako meorunggu wunggali meohaki
waleka tewalikeitoto owuta langgai puri wuta ali. Owowose memeita
mbera kinungguno sosungaaku owuta ttiroaku lahuene keno tekono obeli
notealu posehe nolaa pondewehi keto tinonda osara inoohe hohowi
hohowino owuta pekukuno dunia tetesala keto penikosala memenggono
keto pinokomenggono atoto mbemorini atoto mbemonapa atoto
mbemedidoha atoto umurusu tumuka wuta. Tenununu tape-paerako atoto
metotoro oloho mesuke ndaliawa petanggelari watu petoruku nggolopua
pumbu tukondo palimbali uwando umurusuki tumuka wuta tenununu
Tepae-paerako owowose memeitambera kinungguno mbera kinunngununo
mbera pinoindino.29

Artinya: Saya akan menyajikan, engkau pemanas bumi, engkau bayangan dunia,
engkau penggerak bumi, engkau penggoyang bumi, ku akan mensucikan
bumi, kubersihkan negeri, bumi telah ternoda, dunia telah panas, karena
tidak mengikuti adat, tidak dipedomani ajaran-ajaran dunia, pedoman
negeri, manusia telah melampaui adat, manusia tidak berpatokan pada
ajaran, dia telah melanggar adat, memutar balikkan ajaran, yang salah
dibenarkan, yang benar disalahkan, itulah akibatnya kita akan punah,
itulah akibatnya kita sedang panas, selalu sakit-sakitan, yang tak kunjung
sembuh, jadilah kita tanah, laki-laki yang masuk kedalam dasar bumi,
yang terbesar, yang tertinggi, segala yang digenggamnya, segala yang
dipegangnya, tengoklah aku wahai bumi pandanglah aku wahai langit, jika
darah mengena tercapailah pensucian, adanya pensucian, penawar, sudah
akan diikuti adat dipatuhi aturan-aturan bumi ajaran dunia. Yang salah
akan dipesalahkan yang benar akan dibenarkan, kita akan dingin, kita akan
sejuk, kita akan sehat, kita akan berumur panjang, menempati bumi yang
berkelanjutan, yang mulia, kita akan hidup subur, kuat dan kokoh.
Bertungkai batu berpunggung kura-kura, bunyi tongkat silih berganti uban
berganti uban, umur panjang menepaki bumi yang berkelanjutan, yang
memulai, yang terbesar yang tertinggi, segala yang di genggamnya, segala
yang dipegangnya.

29Gufira, (52 tahun) Tokoh adat Mbukoy/ Mbusehe, Wawancara , Wundulako. 22
November 2021.
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Keempat: I wuta nda matea, i wuta maradapu, i molioka ndahi, lala
sinere owase, lala sinalaki meita aula, atoto mbemorini, atoto
mbemonapa, atoto mbemendidoha, owowose, memeita, mbera
kinungguno, mbera pinoindino.30

Artinya: Di bumi yang kekal, dibumi bermartabat, yang tenggelam dialutan
karena pelanggaran yang besar, karena kesalahan yang tinggi, karena
engkau ada, kita akan dingin, kita akan sejuk, kita akan sehat, yeng
terbesar, yang tinggi segala yang digenggamnya, segala yang
dipegangnya.

D. Diskursus Tokoh Adat dan Agama Setempat  atas Ritual Mosehe Wonua

Munculnya ritual mosehe wonua di Kolaka telah menjadi budaya pada

masyarakat lokal. Dipastikan kebiasaan ini masih dilakukan setiap tahun. Adat

mosehe wonua jelas mendapat reaksi positif dari daerah yang lebih luas, baik di

kalangan peternak, ibu rumah tangga, pedagang bahkan akademisi dan legislatif.

Pertemuan yang berbeda ini berarti keuntungan dan kebolehan memainkan adat

mosehe wonua dengan ajaran Islam yang diterima. Peneliti mencermati adanya

hal yang menarik pada konteks ritual keagamaan relevansinya dengan sosiologi

masyarakat. Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam ritual mosehe

wonua akan muncul diskursus  tokoh adat dan agama di antaranya adalah;

1. Pandangan Tokoh Adat tentang Ritual Mosehe Wonua

Ada beberapa pandangan tokoh adat mengenai ritual tolak bala mosehe

wonua yang sering dilakukan oleh masyarakat Tolaki Mekongga di Kolaka

sebagai berikut:

Menurut Gufira (tokoh adat)  dalam melakukan ritual mosehe wonua

bukan sekedar menyucikan negeri atau desa, akan tetapi ada nilai-nilai sosial yang

mengakar kuat dalam masyarakat dan tidak pernah terlupakan karena ditunjang

30Gufira, (52 tahun) Tokoh adat Mbukoy/ Mbusehe, Wawancara, Wundulako. 22
November 2021.
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oleh sistem sosial yang terbentuk sejak anak-anak, remaja dan orang tua.

Pelaksanaan ritual mosehe wonua yang dilakukan oleh masyarakat Tolaki

Mekongga di Kolaka menjadi ajang silaturahim, kebersamaan, kesetaraan,

kekeluargaan serta hubungan antara masyarakat. Upacara mosehe wonua ini,

merupakan hubungan antara masyarakat setempat dan masyarakat dari luar

daerah.31

Sedana dengan pendapat dari  Gufira, Firman Guro (tokoh adat) juga

mengungkapkan bahwa ritual mosehe wonua merupakan tempat bersilaturahim

baik itu keluarga maupun sahabat yang jarang bertemu dikarenakan sibuk dengan

urusan masing-masing, maka dengan diadakannya mosehe wonua dapat bertemu

di acara tersebut. Bersilaturahim merupakan anjuran dalam Islam, inilah salah satu

contoh korelasi Islam dalam tradisi ritual tolak bala mosehe wonua di Kolaka.32

Tahir S. (tokoh adat Mekongga), tolak bala mosehe wonua itu

mengandung kebaikan, boleh hukumnya, misalnya berdoa dan meminta kebaikan

kepada Allah  dan dijauhkan dari marah bahaya. Adapun hal yang tidak boleh

dalam ritual tolak bala mosehe wonua, apabila dapat menjerumuskan ke dalam hal

yang terlarang dalam agama, menjatuhkan orang atau membinasakan orang dan

merusak akidah atau melemahkan iman seseorang itulah yang dilarang oleh

agama.33

2. Pandangan tokoh agama tentang ritual mosehe wonua

Menurut  Fesal Musaad (Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah

Sulawesi Tenggara), tradisi mosehe dilakukan oleh beberapa suku/etnis di

Sulawesi Tenggara, misalnya etnis Tolaki dan Mekongga. Fesal Musaad

31Gufira, (52 tahun) Tokoh adat Mbukoy/ Mbusehe, Wawancara, Wundulako. 22
November 2021.

32Firman Guro, (75 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara. 22 November 2021.
33Tahir S, (77 tahun) Tokoh  Adat, Wawancara, Wundulako.  5 Februari 2022.
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mengatakan, merupakan warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya dan

tidak bertolak belakang dengan agama. Adat mosehe adalah nilai kearifan lokal

yang merupakan warisan turun-temurun yang harus kita pertahankan dan lindungi,

ujar Fesal di Kendari,  Jum'at 13  2020. Penegasan ini dilakukan Fesal Musaad

karena adanya aduan kelompok masyarakat Tolaki di Kolaka karena adanya

pernyataan dari seorang penceramah mengatakan bahwa mosehe wonua adalah

syirik  akbar. Fesal Musaad menegaskan, kualitas sosial dan adat-istiadat memiliki

kekuatan luar biasa dalam meredam bentrokan signifikan yang diakibatkan oleh

pelanggaran SARA.  Dia mengatakatan sebagai berikut:

“Karena saya memiliki wawasan sebagai pengamat yang dapat dibuktikan
bahwa adat dan kearifan lokallah yang menjadi peredam konflik agama di
Ambon, Maluku. Tugas adat sangat besar dalam menyatukan orang-orang
Ambon yang berperang pada saat itu, sehingga masyarakat Maluku saat ini
sangat menghargainya. Tradisi yang berlaku dan wawasan yang ada di
sekitarnya. Dengan demikian, tidak ada penjelasan siapa pun dia, dapat
dikatakan bahwa kearifan lokal adalah syirik, itu tidak benar. Kearifan
lokal adalah lambang atau implementasi agama, ujarnya. Dengan cara ini,
lebih lanjut, Tradisi-tradisi kearifan lokal masyarakat Sulawesi Tenggara
harus dilindungi, dilestarikan dan diciptakan untuk masa depan. Ini
mengisyratkan bahwa dia bukan generasi yang baik, karena genersi yang
layak tidak hanya untuk menjaga kebiasaan/adat dan kearifan lokal, tetapi
di sisi lain diproduksi untuk diri sendiri”.34

Menurut Muhammad Tahir (Kepala KUA Wundulako), kegiatan ritual

mosehe wonua di kalangan masyarakat Kolaka masih mendekati dengan

penyelewengan akidah artinya di dalam melakukan tradisi tersebut perlu adanya

kehati-hatian, meskipun pelaku ritual mosehe itu mengatakan bahwa apa yang

mereka perbuat tidak bertentangan dengan agama Islam, namun berbeda dengan

pandangan masyarakat terhadap apa yang telah mereka aplikasikan, salah satu

contoh, ketika mereka (pelaku mosehe) berdoa menggunakan bahasa daerah

(Tolaki/Mekongga), dan itu tidak diketahui arti dan maksud dari doa tersebut.

34hhtps:/sultra.antaranews.com/amp. Diakses 19 Desember 2021
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Praktek-praktek seperti inilah, yang menurut saya yang perlu diluruskan atau di

jelaskan secara detail. Lanjut, apa yang telah dikatakan oleh ustaz Muzakkir itu,

ada benarnya juga, karena beliau pemahaman agamanya berlatar belakang yang

bercorak reformis, yang anti dengan ritual-ritual seperti itu. Muh. Tahir

menegaskan kembali, bahwa ritual tersebut belum sampai kepada praktek

kesyirikan namun lebih kepada penyelewangan akidah atau mendekati pada

kesyirikan dan harus penuh dengan kehati-hatian dalam melakukannya.35

Berbeda dengan kedua pandangan Fesal Musaad dan Muhammad Tahir di

atas Sumardi (imam masjid Tikonu) mengatakan bahwa: tolak bala mosehe wonua

boleh saja diadakan, karena di setiap daerah tentu memiliki tradisi masing-masing,

begitu pun dengan suku Mekongga. Lebih lanjut Sumardi, mengatakan tradisi

mosehe wonua pada masa lalu sebelum masuk Islam di Mekongga, tradisi ini

sudah ada di Kolaka dan itu memang masih melakukan praktek-praktek yang

bertentangan dengan Islam, contoh mosehe wonua sebelum masuknya Islam, ada

beberapa menjadi kurban,  seperti anjing bahkan manusia juga sebagai kurban

dalam ritual mosehe. hewan kurban/kerbau itu ditombak sebelum Islam masuk.

Setelah Islam masuk di daerah Mekongga, maka mengurbankan anjing dan

manusia dihilangkan. Namun praktek menombak hewan kurban itu dilakukan

hanya sekedar simbolis. Lebih lanjut, menurut Sumardi mosehe wonua ini tidak

bertentangan dengan ajaran Islam karena di dalam mosehe hanya berdoa kepada

Allah agar terhindar dari bencana alam dan wabah penyakit.36

Menurut Rahmat (Kepala Madrasah di Pon-Pes Nur Syam Zam

Wundulaku/Tokoh agama NU),  tradisi mosehe wonua merupakan bentuk

35Muhammad Tahir, ( 45 Tahun), Toko Agama dan Kepala KUA Kecamata Wundulako,
Wawancara, di Wundulako, 23 November 2021.

36Sumardi, (58 Tahun),  Tokoh Agama, Wawancara, di Tikonu 24 November 2021.
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hubungan manusia dengan alam, berdoa bersama dalam menolak bala,

membangun rasa syukur, dan sebagaii perekat hubungan sesama masyarakat. Dan

tradisi ini harus dilestarikan serta tidak perlu dipertentangkan dengan agama.37

Menurut Taufik Nur (Sekretaris DPD Muhammadiayah Kolaka), ritual

mosehe wonua adalah suatu kebiasan masyarakat Tolaki Mekongga untuk

menolak bala dan berdoa di makam raja Mekongga dengan membawa sesajen ini

tidak dibenarkan dalam Islam, karena memohon perlindungan selain dari Allah

swt tidak boleh, haram hukumnya. Adapun masyarakat menjadikan makam

sebagai sarana yang digunakan agar sampai kepada Allah atau terkabulnya doa

sebagian ulama tidak membenarkan adanya sarana seharusnya langsung saja

meminta kepada Allah swt.38

Ali Caddo (tokoh agama Muhammadiyah), mengatakan segala sesuatu

yang diyakini ada yang mendatangkan bala atau kebaikan selain dari Allah swt.

itu adalah syirik, sama halnya dengan mosehe wonua/penyucian kampung. Karena

masyarakat beranggapan bahwa dengan diadakannya ritual mosehe wonua maka

akan terhindari dari bala atau bencana, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam dan

sangat  mengancam akidah sesorang apabila meminta pertolongan selain dari

Allah swt.39

Basid  (Ketua DPD Wahda Islamiyah Kolaka) mengungkapkan bahwa

mosehe wonua adalah salah satu ritual yang ada di Kolaka yang dilakukan oleh

suku Mekongga yang mana masyarakat Tolaki Mekongga meyakini bahwa ritual

tersebut merupakan ritual atau tradisi, adat warisan dari leluhur mereka yang telah

37Rahmat, (27 Tahun), Tokoh Agama/ Kepala Madrasah Ibtidayah Nur Syam Zam
Wundulako, Wawancara, 24 November 2021.

38Taufik Nur, (47 tahun), Tokoh Agama Muhammadiya, Wawancara, Wundulako 05
Februari 2022.

39Ali Caddo (50 tahun),  Tokoh Agama Muhammadiyah, Wawancara, Wundulako, 05
Februari 2022.
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dilakukan beberapa ratus tahun yang lalu dengan keyakinan dan pemahaman

bahwa dengan melakukan ritual tersebut mampu menjaga atau memebersihkan

dosa-dosa masyarakat yang telah diperbuat di tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan dalam Islam sudah sangat jelas bahwa semua ini ada pada kekuasaan

Allah swt. di sinilah sebenarnya kekeliruan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku

ritual tersebut di Kolaka yang sangat bertentangan dari ajaran agama Islam.40

Maskab (Murabbi Wahda Islamiyah),  mengutarakan bahwa dalam

kegiatan ritual mosehe wonua ada indikasi kemusyrikan didalamnya. Karena

anggapan masyarakat suku Tolaki Mekongga bahwa mosehe wonua itu baik.

Hanya saja cara yang salah, kenapa harus di kuburan dan menyembelih hewan dan

berdoa di tempat-tempat keramat dalam Islamtidak boleh memohon/berdoa

melalui perantara (bertawasshul).41

Menurut peneliti,  pendapat yang diungkapkan oleh informan tidak dapat

disalahkan karena tiap-tiap persepsi tentunya memiliki rujukan tertentu yang

dipegang oleh masing-masing manusia. Pihak yang mengatakan setuju

dikarenakan mereka benar-benar merasakan adanya perlindungan setelah

melaksanakan ritual tersebut. Sedangkan pihak yang mengatakan tidak setuju

dengan adanya ritual ini karena menurut mereka ritual ini tidak sejalan dengan

ajaran Islam. Peneliti menyimpulkan dari berbagaii narasumber bahwasanya

dengan dilaksanakannya ritual mosehe wonua adalah salah satu warisan nenek

moyang yang masih bertahan sampai sekarang, sebagai bentuk terima kasih

diberikannya perlindungan jika melaksanakan ritual tersebut. Salah satui tujuan

positif dilakukannya ritual mosehe wonua yaitu masyarakati bisa saling

40Basid, (43 tahun), Tokoh Agama Wahdah Islamiyah, Wawancara, Wundulako, 05
Februari 2022.

41Maskab, ( 47 tahun) Tokoh Agama Wahdah Islamiyah, Wawancara, Wundulako, 06
Februari 2022.
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bersilaturahimi serta dapat memperlihatkani sikap kerjasama dalam melestarikan

budaya yang mencerminkan nilai-nilaii leluhur dalam ritual mosehe wonua, dan

adapun segi negatif dalam ritual mosehe wonua adalah tidak sejalan dengan

syariat Islam dan perlu diluruskan, yaitu masih menggunakan mantra-mantra dan

memohon izin kepada selain dari Allah swt yaitu sangia/dewa-dewa dan berdoa

dengan cara bertawasul agar terkabulnya doa-doa mereka.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Eksistensi ritual mosehe wonua adalah sebagai salah satu bentuk ritual

adat untuk menyucikan negeri yang dikenal oleh masyarakat Tolaki-

Mekongga di Kolaka. Misalnya ketika banyak terjadi bencana seperti

gagal panen, kekeringan, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Ritual ini

juga dilaksanakan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih.

2. Prosesi mosehe wonua memiliki tahapan-tahapan yaitu tahap persiapan

dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi, musyawarah, membuat

rumah adat dan mempersiapkan segala peralatan yang akan digunakan

dalam ritual. Tahapan pelaksanaan yaitu: permohonan izin untuk

melakukan ritual, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan hewan

kurban (kerbau), membaca doa/mantra oleh mbukoy, penombakan hewan

kurban secara simbolis, pemotongan hewan kurban, memercikan air

kepada pelaku ritual yang konon mendapat keberkahan dan yang terakhir

melakukan tarian adat dan atraksi. Mosehe wonua ada beberapa benda

yang digunakan sebagai simbol dan mempunyai makna tersendiri di

antaranya; kalo sara berbentuk lingkaran dengan tiga rotan yang berlilitan

bermakana hubugan Tuhan dengan dengan manusia, manusia dengan

manusia dan hubungan manusia dengan alam, kerbau putih bermakna

ketulusan hati, telur ayam berbentuk bulat bermakna dapat menggenggam

dunia
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seperti menggenggam telur (kesuksesan), putih telur bermakna bersih,

kuning telur bermakna memperoleh rezeki diumpamakan seperti emas

(kesejahteraan), kulit telur bermakna mudah rapuh yang berartinya

dimudahkan dalam mencari rezeki. Lilin merupakan penerang dalam

kehidupan manusia atas kelalaian, kesalahan yang telah diperbuat. Kain

putih bermakna bahwa segenap yang hadir dalam lingkungan upacara

tradisi mosehe wonua hendaknya datang secara itikad baik serta hati yang

suci atau bersih,   batang pisang, bermakna mendinginkan suasana dalam

suatu daerah, dan yang terakhir perpaduan daun sirih, kapur dan buah

pinang simbol untuk menyatukan semua pihak yang ada di tanah

Mekongga/Kolaka.

3. Diskursus tokoh adat dan agama tentang ritual mosehe wonua. Tokoh adat

berpendapat bahwa ritual mosehe wonua bukan sekedar penyucian negeri

atau menolak bala saja akan tetapi mosehe wonua juga sebagai ajang

bersilaturahim sesama manusia. Sedangkan pandangan tokoh agama

tentang mosehe wonua di Kolaka masih berbeda pendapat, ada yang

mengatakan bahwa ritual mosehe wonua tidak bertentangan dengan ajaran

Islam dan ada juga yang berpendapat bahwa ritual mosehe wonua

merupakan suatu kemusyrikan atau bertentangan dengan ajaran agama

Islam.

B. Implikasi

1. Pemerintah kiranya memberikan kebijakan baik berupa material maupun

non material agar ritual adat mosehe wonua dapat menjadi salah satu icon

budaya yang dapat menarik perhatian para budayawaan.
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2. Pada umumnya masyarakat yang belum menghayati nilai-nilai leluhur

agama Islam, sehingga masih terdapat percampuran agama dengan adat

tradisi, olehnya itu intensifikasi pendidikan dan pengajaran perlu

ditingkatkan.

3. Masyarakat sekiranya menghargai, melindungi para tokoh adat seperti

mbusehe, agar budaya lokal yang turun-temurun masih bisa dijaga dan

bertahan di era modern ini.

Implikasi yang disebutkan di atas, sekaligus saran sebagai rekomendasi

untuk dijadikan cerminan budaya lokal masyarakat untuk dijadikan referensi.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berikut beberapa bentuk pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada

para narasumber wawancara:

No. Daftar Pertanyaan

1. Tradisi apa saja yang ada di desa Tikonu?

2. Apakah anda tahu tentang Mosehe Wonua?

3. Jika anda tahu, bagaimana sejarah/asal-usulnya?

4. Apakah anda pernah melaksanakan tradisi Mosehe Wonua? Jika pernah

pada waktu kapan anda melaksanakannya?

5. Mengapa anda melaksanakan tradisi ini?

6. Adakah dampak jika tidak melaksanakannya?

7. Apakah anda merasa ada manfaatnya dengan melaksanakanupacara

tersebut?

8. Adakah waktu tertentu sebagai syarat melaksanakannya?

9. Apakah anda tahu bagaimana tata cara melaksanakannya?

10. Di mana prosesi dilakukannya?

11. Apa saja perlengkapan atau sesaji yang digunakan?

12. Siapa yang memimpin dan yang telibat dalam tradisi ritual tersebut?

13. Bagaimana makna filosofis tradisi Mosehe bagi masyarakat Tikonu dan

Kolaka pada umumnya?

14. Apa yang mendorong diadakannya tradisi rituala Mosehe tersebut?

15. Apakah anda melihat ada hal-hal berbau syirik dalam prosesi tradisi ritual

Mosehe? Kalau ada, bagaimanakah yang berbau syirik tersebut?

16. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai tradisi tersebut?

17. Bagaimana pandangan anda mengenai ritual mosehe wonua?
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Dokumentasi pengumpulan data

wawancara dengan Tokoh adat

Wacancara dengan tokoh adat

Wawancara dengan KA Madrasah Ibtidayyah Nur Syam Zam
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Wawancara dengan Camat Wundulako

Wawancara dengan Tokoh Adat

Wawancara dengan  Kepala KUA Wundulako
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Tamalaki dan Pelaku Mosehe Wonua

Wawancara Dengan Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kolaka

Wawancara dengan Tokoh Agama Muhammadiyah
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Makam Raja Mekongga Sangia Nibandera dan Tempat dilakukakan
Ritual Mosehe wonua

Media yang digunakan pada Saat Mosehe wonua

Kalo Sara



123



124



125



126



127



128



129

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Bustar

Nim : 80100219009

Kosnt : Pemikiran Islam

Tempat Tanggal Lahir : Bone 19 September 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Lingk. II Induha, Kec. Latambaga

Kab. Kolaka

Nama Orang Tua

Ayah : Abbas Tangnga

Ibu : Martha

B. Pendidikan

 SD Negeri I Induha, Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka.2004

 MTs.S. Pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka, 2007

 MA PKBM MEDASO KOLAKA , 2010

 STAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka ( Jurusan Pendidikan Agama

Islam ) 2018

 Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2019-Sekarang.

C. Pekerjaan

 Guru Bahasa Arab di MTs. Al Aqsa Latambaga Tahun 2015-Sekarang

 PPPN (Pembantu Penghulu Pencatat Nikah) di KUA Latambaga 2015-

Sekarang


