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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan bentuk akuntabilitas upacara Aluk 
Rambu  Solo’  dalam  organisasi  sosial  Tongkonan  yang  menggunakan  pendekatan 
interpretif dengan metode etnografi. 

Tongkonan  berasal  dari  kata  Tongkon  yang  berarti  duduk,  yang  mengartikan  bahwa 
sebagai tempat duduk menyelesaikan masalah kehidupan terutama kehidupan keluarga 
yang berketurunan dari Tongkonan itu dan  juga kehidupan masyarakat pada umumnya. 
Tongkonan  berfungsi  sebagai  pusat  ritus  dan  pusat  tata  kelola  kekerabatan  suatu 
kelompok  masyarakat.  Tongkonan  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  ritual  Aluk 
Rambu    Solo’  (Upacara  Kematian)  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  Tana’  (Struktur 
pelapisan status sosial). 

Hasil pemaknaan dan bentuk akuntabilitas upacara Aluk Rambu Solo’ dalam organisasi 
Tongkonan dibedakan dalam  tiga dimensi utama yaitu akuntabilitas Cinta Kasih, Sosio‐
Kultural dan Fisik. Bentuk akuntabilitas Cinta Kasih Tongkonan ada yang bersifat abstrak 
dalam  bentuk  Kapatonganan  (Keimanan)  dan  Kapasiturusan  (Ketaatan)  kepada  Puang 
Matua (Tuhan) dan bersifat konkrit dalam bentuk pengabdian kepada sesama manusia. 
Akuntabilitas Sosio‐kultural dalam Tongkonan dinilai dengan cara bagaimana bati’ to mate 
(Anak  “Si  Mati”)  mempertahankan  siri’  (Harga  diri/  Martabat)  dengan  kasiturusan 
(Partisipasi) sebagai bukti konkritnya. Bentuk akuntabilitas Fisik yang dilakukan adalah 
Passura  (Catatan)  dan  Pengkilala  (Ingatan).  Berdasarkan  hasil  pemaknaan  dan  bentuk 
tersebut dibangun sebuah konsep akuntabilitas upacara ARS dalam organisasi Tongkonan 
yang dikenal sebagai Passanan Tengko’ yang memiliki makna bahwa segala sesuatu yang 
dipercayakan/diamanahkan  harus  dipertanggungjawabkan  secara  fisik  untuk menjaga 
hubungan  sosio‐kultural    yang  didasari  atas  Cinta  Kasih  kepada  sesama  manusia 
terutama kepada Puang Matua (Tuhan) sebagai sumber segala sesuatu. 

Kata  Kunci:  Akuntabilitas,  Tongkonan,  Aluk  Rambu  Solo’,  Akuntabilitas  Cinta  Kasih, 
Akuntabilitas Sosio‐Kultural dan Akuntabilitas Fisik. 

 



 

ABSTRACT 

This study aims to comprehend the meaning and accountability form of Aluk Rambu Solo’ ceremony 

in social organization of Tongkonan and it uses interpretive approach with ethnographic 

methodology. 

Tongkonan comes from word Tongkon which means sitting. It refers to a seat as a place where 

problems in life are solved, especially the life of those who are descended from the Tongkonan, and 

life of people in common. Tongkonan functions as ritual core and center of relative management in a 

social neighborhood. Tongkonan takes responsibility in ritual conduct of Aluk Rambu Solo’ (death 

ceremony) which is held based on Tana’ (structure of social strata leveling). 

 

The result of comprehending and the accountability form of Aluk Rambu Solo’ ceremony on 

Tongkonan organization is classified into three main forms, love; Socio-cultural; and physical 

accountability. The concept of Tongkonan love accountability can be abstractive in the form of 

Kapatongan (believe) and Kapasiturusan (observance) to Puang Matua (God), or it may be concrete 

that it is in the form of dedication to humanities. Socio-cultural accountability in Tongkonan is seen 

through how bati’ to mate (child of the dead) defend siri’ (dignity) with Kasiturusan (participation) as 

its concrete proof. Physical accountability can be done through Passura (registering) and Pengkilala 

(memorizing). According to the result of comprehending and the forms, it has been constructed a 

concept of ceremony ARS accountability in Tongkonan which is known as Passanan Tengko’ which 

means that every single entrusted thing should be taken as responsibility physically to maintain 

socio-cultural relationship based on love to humanities especially to Puang Matua (God) as the main 

source of everything. 

 

Keywords: Accountability, Tongkonan, Aluk Rambu Solo’, Love accountability, Socio-cultural 

accountability and Physical accountability.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang saat ini tengah aktual 

dipromosikan pada hampir semua sektor baik itu publik, swasta maupun civil 

society yang tujuannya agar keputusan dan tindakan ketiganya dapat 

dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau 

kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara 

organisasi dan masyarakat (Gray dkk., 2006; Lehman, 1999 & 2005). 

Menurut Ibrahim (2008), akuntabilitas dapat diklasifikasikan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Akuntabilitas keuangan,  yaitu  memberikan informasi mengenai 

penggunaan sumber daya (dana) yang diperoleh dan dipercayakan 

kepadanya. 

b. Akuntabilitas kinerja, mendokumentasikan dan melaporkan hasil-hasil 

yang diperoleh dibandingkan dengan standar-standar kualitas, sasaran, 

tujuan serta harapan-harapan yang ingin dicapai. 

c. Akuntabilitas ucapan,  kejujuran dan ketelitian dalam menyuarakan isu-

isu tertentu mempunyai otoritas untuk menyuarakannya.  

d. Akuntabilitas untuk meningkatkan diri, tanggap terhadap umpan-balik 

(feedback), selalu melakukan evaluasi diri dan menginformasikan 

tindakan-tindakan perbaikan yang dilakukan kepada masyarakat.  

Akuntansi merupakan media akuntabilitas yang digunakan untuk 

memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial 

organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas seringkali 

ditafsirkan sangat sempit sebagai akuntabilitas keuangan semata, yaitu sistem 



 

2 
 

pembukuan dan pelaporan keuangan. Kenyataannya, konsep akuntabilitas 

sesungguhnya jauh lebih luas, yaitu suatu proses di mana organisasi wajib untuk 

memberikan informasi mengenai apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan 

apa yang tidak dilakukannya, melibatkan berbagai pemangku kepentingan 

secara aktif, serta  memberikan respons terhadap pandangan dan kritik-kritik 

terhadapnya. Akuntabilitas tidak hanya berupa laporan-laporan yang sifatnya 

tertulis dan terstruktur yang memiliki tenggang waktu, namun kenyataannya 

akuntabilitas dapat dilihat secara langsung selama proses pelaksanaan suatu 

aktivitas dalam organisasi. Mulai dari awal suatu aktivitas sampai dengan 

berakhirnya aktivitas tersebut untuk masuk ke tahap aktivitas lainnya, rangkaian 

akuntabilitas telah dapat diaplikasikan. 

Selama ini, kajian akuntabilitas lebih dominan diarahkan pada sektor 

pemerintah (antara lain: Parker & Gould, 1999; Coy dkk., 2001; Broadbent & 

Laughlin, 2003; Robinson, 2003; Mardiasmo, 2002b & 2006; Coy & Dixon, 2004; 

Ezzamel dkk., 2007; Iyoha & Oyerinde, 2010) dan bisnis (antara lain: 

Cropanzano dkk., 2004; Luo, 2005; Cooper & Owen, 2007; Asenova & Beck, 

2010; Park dkk., 2011). Sementara untuk civil society khususnya organisasi 

berdasarkan kesukuan, etnis, masyarakat adat1 masih sangat jarang. Padahal di 

Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi memiliki 1.128 suku bangsa2 yang masing-

masing memiliki berbagai macam karakteristik organisasi berdasarkan kearifan 

lokalnya (keaneka ragaman adat, suku, budaya dan agama), antara lain: Subak 

(Suku Bali), Bundo Kanduang (Suku Minangkabau), Pakasaan Tombulu (Suku 

Minahasa), Pasitabe (Suku Padoe) dan Tongkonan (Suku Toraja) yang memiliki 

keunikan nilai etika dan nilai religi yang mampu menghadirkan realitas dan 

                                                             

1  Secara keseluruhan terdapat tidak kurang dari 19 jenis kelompok atau organisasi yang 
dimasukkan ke dalam organisasi civil society (Ibrahim, 2007:19). 

2
 http://www.jpnn.com 
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fenomena yang sesungguhnya terjadi secara mendalam pada organisasi 

masing-masing. 

Praktik akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintah dan bisnis 

lebih menekankan pada dimensi hubungan manusia dengan manusia sehingga 

sifat akuntabilitas manajemen lebih menekankan pada aspek fisik (bersifat teknis 

dan klerikal) yang mengabaikan aspek mental dan spiritual. Padahal sangat 

penting untuk mempertimbangkan bahkan menekankan aspek mental dan 

spiritual dalam praktik akuntabilitas walaupun aspek ini bersifat abstrak, karena 

tidak dapat dipungkiri bahwa kedua aspek inilah yang dominan menggerakkan 

individu dalam organisasi untuk melakukan berbagai tindakan bahkan dalam 

pengambilan keputusan dalam organisasi. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa 

akuntabilitas tidak hanya pada aspek fisik saja namun juga pada aspek mental 

dan spiritual perlu diperhatikan karena akuntabilitas sebagai produk dari 

kostruksi sosial yang sarat dengan nilai.  

Gelfand dkk. (2004) memandang akuntabilitas sebagai persepsi yang 

bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan, sesuai dengan kontinjensi 

interpersonal, sosial, dan struktural, yang semuanya tertanam dalam konteks 

sosial budaya tertentu. Dari perspektif budaya, semua budaya memiliki sistem 

akuntabilitas untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan kontrol namun sifat 

dari sistem akuntabilitas tersebut sangat tergantung pada budaya yang ada 

(Gelfand & Realo, 1999). Individu dalam budaya yang berbeda dididik untuk 

memahami harapan unik yang ada pada tingkat yang berbeda dalam sistem 

sosial, kekuatan harapan, dan konsekuensi penyimpangan dari harapan ini. Jadi, 

individu tidak hanya mengembangkan harapan untuk orang lain, tapi mereka 

juga mengembangkan harapan bagi kelompok, organisasi, dan masyarakat 

lainnya.  Pada gilirannya, kelompok, organisasi, dan masyarakat akan 

memaksakan harapan melalui mekanisme formal dan informal. 
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Akuntabilitas dalam hubungan keagenan antar pemilik (Principal) dengan 

manajemen (agent) selama ini hanya berdasarkan pada hubungan manusia 

dengan manusia. Hubungan antarindividu yang terlibat, dalam praktiknya 

seringkali mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan oleh perilaku 

oportunis dari salah satu pihak yang merupakan wujud dari sifat egoistik, 

materialistik dan utilitarian. Di sinilah peranan akuntansi diperlukan sebagai alat 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) agent kepada principal (Dewi, 2008: 2).  

Francis (1990) menyatakan bahwa informasi akuntansi mempunyai 

kemampuan mempengaruhi penggunanya untuk berperilaku. Oleh karena itu dia 

mengklaim bahwa akuntansi tidak sekadar instrumen mati namun akuntansi 

adalah sebuah praktik moral dan diskursif. Sebagai praktik diskursif, akuntansi 

dipandang sebagai alat untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain, 

dimana informasi yang disampaikan sangat berpengaruh pada perilaku 

penggunanya (users). Dan sebaliknya pengguna informasi akuntansi juga 

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi akuntansi yang pada gilirannya 

juga mempunyai pengaruh terhadap pembentukan realitas. Unsur moralitas 

dalam akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam memberikan 

persepsi bahwa akuntansi tidak bebas nilai khususnya nilai-nilai etika yang 

menyangkut kepribadian (personality) dari orang yang menciptakan dan 

membentuk akuntansi. Fenomena ini menunjukkan pentingnya moralitas dalam 

dunia akuntansi, bahkan perlu untuk meningkatkan perhatian terhadap hal 

tersebut.  

Akuntansi dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai technical 

skills (pengetahuan tentang debet dan kredit), melainkan melihat akuntansi 

sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang selalu terkait dengan manusia 

sebagai pencipta, pemakai dan pengubah akuntansi (Sawarjuwono, 2005). 

Sejalan dengan hal itu, Tricker (1978) dalam Triyuwono (2000) menyatakan 
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bahwa akuntansi tergantung pada ideologi dan moral masyarakat, akuntansi 

tidak bebas nilai dan akuntansi adalah anak dari budaya (masyarakat). 

Triyuwono (2000) juga menyatakan bahwa akuntansi dibentuk oleh kultur 

masyarakat, sistem ekonomi, politik dan sosial lingkungan akuntansi. 

Amerieska (2009:10) menyatakan bahwa tujuan dasar akuntansi sebagai 

alat penyampai informasi dan akuntabilitas benar-benar dapat tercapai apabila 

akuntansi dan para pelakunya diikat oleh “seperangkat aturan” yang mempunyai 

nilai lebih dari sekadar seperangkat aturan ciptaan manusia. Akuntansi yang 

dikenal selama ini merupakan representasi dari nilai-nilai material, agar dapat 

membentuk akuntansi menjadi lebih humanis, maka nilai-nilai moral bahkan 

spiritual dapat dikontribusikan kedalam praktik akuntansi sehingga realitas yang 

dihasilkan bernuansa spiritual yang akan membentuk akuntabilitas secara moral 

dan spiritual. 

Parker & Gould (1999) menyatakan bahwa akuntabilitas berhubungan 

dengan konsep kejujuran dan etika. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas 

juga menyentuh aspek nurani individu yakni tidak hanya menjalankan ritual-ritual 

belaka tetapi muncul ke permukaan sebagai hasil dari perenungan (Randa, 

2011: 47). Bahkan dari sisi spiritual, Jacobs & Walker (2000) menyatakan 

akuntabilitas mempunyai makna bahwa individu atau organisasi mempunyai 

kesadaran untuk menyatakan akuntabilitasnya kepada yang sifatnya transenden 

yaitu Allah (Pencipta).  

Menurut Amerieska (2009:13), terdapat dua hal penting dalam 

membentuk akuntabilitas yaitu amanah dan kepercayaan, namun individu dalam 

menerapkan akuntabilitas tidak terlepas dari sikap dan watak kehidupannya. 

Akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia meliputi 

akuntabilitas intern dan akuntabilitas ekstern individu. Akuntabilitas intern disebut 

juga akuntabilitas spiritual merupakan akuntabilitas individu kepada Tuhan yang 
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meliputi pertanggungjawabannya mengenai segala sesuatu yang dijalankannya. 

Sedangkan akuntabilitas ekstern adalah akuntabilitas kepada lingkungannya baik 

secara formal (atasan) maupun informal (masyarakat) (Dewi, 2008:20). 

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku 

seseorang yang mencakup baik perilaku bersifat pribadi dan disebut dengan 

akuntabilitas spiritual, maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap 

lingkungan dan orang sekeliling. 

Pelaksanaan akuntabilitas spiritual dapat dilihat dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Triyuwono & Roekhuddin (2000), tentang praktik akuntabilitas pada 

manajemen Lazis. Akuntabilitas manajemen Lazis selain menekankan pada  aspek 

fisik (muzakki, munfiq dan mussaddiq) dan mental (Dewan Penasehat) juga 

menekankan pada aspek spiritual yaitu dengan melibatkan dimensi spiritual (sifat 

iksan dan taqwa). Refleksi iksan dan taqwa diwujudkan dalam bentuk 

dipraktikkannya etika syari‟ah dan lebih konkrit diwujudkan dalam bentuk laporan 

keuangan dan laporan lainnya.  Akuntabilitas spiritual juga dapat dilihat dalam 

penelitian Randa (2011) tentang praktik akuntabilitas pada organisasi gereja. 

Ditemukan bahwa makna akuntabilitas spiritual dilakukan sepenuhnya oleh umat 

dengan melaksanakan kegiatan religius, memberikan persembahan sebagai 

ungkapan keyakinannya dan memilih panggilan hidup bakti.  

Lobo (2007) pun menyatakan bahwa konsep akuntabilitas dalam perspektif 

Kristen ditujukan kepada Tuhan, Manusia dan Alam. Tuhan (akuntabilitas spiritual) 

merupakan akuntabilitas yang utama.  Bahkan Jacobs & Walker (2000) melakukan 

penelitian praktik akuntansi dan akuntabilitas pada komunitas IONA yang 

merupakan organisasi Gereja di Skotlandia yang menemukan bahwa kegiatan 

sehari-hari komunitas IONA dijiwai oleh aturan kristiani. Akuntabilitas dibangun 

dalam bentuk transparansi catatan akuntansi yang mencerminkan refleksi spiritual 

dan agama untuk membangun akuntabilitas baik individu maupun pimpinan 
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kelompok terhadap Tuhan. Bentuk akuntabilitas ini merupakan refleksi spiritual 

antara agama dan akuntansi tidak dapat dipisahkan.  

Dalam konteks organisasi yang dipengaruhi oleh suku dan budaya, Suputra 

(2011) melakukan penelitian pada organisasi pertanian masyarakat di Bali yang 

dikenal dengan nama “Subak” yang menemukan bahwa Subak memaknai akuntansi 

dari perspektif lingkungannya sebagai sumber informasi, bentuk akuntabilitas, alat 

komunikasi, alat transparansi dan untuk menertibkan administrasi anggotanya yang 

didasari oleh nilai: bakthi, kebersamaan, ketulusan, keselarasan, objektivitas, 

kejujuran, keterbukaan, keadilan, ketepatan waktu, konsistensi dan disiplin. 

Kesebelas nilai tersebut sangat kental dengan spirit kehidupan yang berbasis pada 

nilai-nilai spiritual. Selain itu, Dewi (2008) pun menyatakan bahwa praktik 

akuntabilitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Dharmajati 

Tukadmungga di Bali dalam dimensi hubungan manusia dengan Tuhan 

(akuntabilitas spiritual) dapat dilihat dari refleksi keimanan dan ketaqwaan 

manajemen LPD yang tercermin dari aktivitas manajemen yang berdasarkan pada 

nilai dan norma yang terdapat dalam ajaran agama. 

Seperti yang telah dikemukakan bahwa terdapat beraneka suku bangsa 

di Indonesia yang memiliki organisasi sosial, salah satunya adalah organisasi 

sosial Tongkonan, yaitu organisasi yang berdasarkan etnis Toraja di Sulawesi 

Selatan.  Organisasi ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat 

suku Toraja. Tongkonan terbentuk sebagai lembaga sosial dan kehidupan yang 

mempunyai aturan dan kewajiban yang mengikat seluruh warga turunan dari 

Tongkonan tersebut. Keberadaan Tongkonan dalam budaya toraja tidak hanya 

mengandung makna fisik sebagai rumah tetapi juga mengandung makna tata 

kelola organisasi (mental) dan religius (spiritual) dengan menempatkan 

Tongkonan sebagai pusat pelaksanaan ritus, pusat kepemimpinan dan pusat 

kekerabatan. 
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Tongkonan merupakan pusat budaya masyarakat toraja dalam 

menjalankan aktifitas mereka sejak lahir hingga meninggal. Di samping itu, 

Tongkonan juga menjadi satu kesatuan rumpun keluarga yang mengikat tali 

persaudaraan di antara para anggotanya yang disebut To ma’rapu. Kedua fungsi 

ini menempatkan Tongkonan sebagai pusat ritus dan pusat tata kelola 

kekerabatan suatu kelompok masyarakat (Randa, 2011: 34).  Dengan demikian 

jelas bahwa Tongkonan adalah organisasi untuk membina keluarga dan 

masyarakat dalam segala aspek kehidupannya, sesuai dengan peranan dan 

fungsinya sebagai badan tertinggi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Disamping fungsi dan peranan Tongkonan sebagai organisasi yang menghadapi 

anggota keluarga dan masyarakat luas, juga terdapat segi-segi lain yang 

mendukung kedudukan Tongkonan dalam kehidupan sosial, misalnya dalam 

menghadapi tugas-tugas adat ataupun upacara-upacara adat (Aluk) yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat Toraja sehari-hari. Kehidupan masyarakat toraja 

dalam sebuah Tongkonan diatur oleh Aluk Sanda Pitunna (ASP). ASP terdiri dari 

(1) Alukna mellolo tau yaitu ketentuan adat yang mengatur hubungan antar 

manusia, (2) Aluk Pare yaitu ketentuan adat tentang padi, (3) Aluk Banua yaitu 

ketentuan adat tentang pembangunan rumah, (4) Aluk tananan pasa’ yaitu 

ketentuan adat yang mengatur pasar, (5) Aluk bua’ yaitu ketentuan adat untuk 

kebaikan/kesejahteraan persekutuan bua’, (6) Aluk Rambu Tuka’ yaitu ketentuan 

adat yang mengatur upacara syukuran dan (7) Aluk Rambu Solo’ yaitu ketentuan 

adat yang mengatur upacara kematian. 

ARS merupakan upacara adat yang menjadi keunikan sekaligus 

kebanggaan dari generasi ke generasi bagi masyarakat Toraja. Dalam 

menjalankan tanggung jawab dalam ARS, rumpun keluarga yang merupakan 

bagian dari sebuah Tongkonan menunjukkan pengorbanan baik materi, waktu, 

tenaga dan pikiran sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawabnya (bahkan 
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mungkin hak) untuk menjaga fungsi dan hak Tongkonan di masyarakat sebagai 

manifestasi dan martabat Tongkonan yang berkuasa. Saat menghadapi upacara 

adat khususnya ARS, peranan dari Tongkonan sangat menonjol, karena terdapat 

kegiatan-kegiatan yang memberi arti hubungan kekeluargaan di kalangan 

keluarga, antar rumpun Tongkonan bahkan masyarakat. Oleh karena itu, apabila 

seseorang yang meninggal dunia, maka pelaksanaan ARSnya harus 

dilaksanakan di Tongkonan yang menjadi tempat keturunanya berasal, tidak 

dapat dilaksanakan di tempat lain. 

ARS merupakan ritual adat yang paling penting bagi masyarakat Toraja. 

Mereka memandang bahwa tujuan akhir dari kehidupan di bumi adalah kembali 

ke kehidupan asal yaitu langit. Mereka percaya bahwa kematian hanyalah 

sebuah mata rantai dalam lingkaran kehidupan atau semacam ritus peralihan 

yang sangat kompleks. Kompleksitas ritus di seputar kematian bersumber dari 

falsafah hidup bahwa tujuan akhir dari lingkaran hidup ialah tempat dimana 

kehidupan dimulai. Kembalinya manusia ke sana dijamin oleh pelaksanaan ritus-

ritus yang diwajibkan, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian. Ritus 

terakhir dan yang paling megah adalah ritus kematian. Ritus ini menutup 

kehidupan di bumi, lalu “si mati” kembali ke dalam kehidupan semula. Ritus 

kematian sebagai penutup masa hidup di dunia seakan menjadi antisipasi 

kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan ARS merupakan 

proyeksi kehidupan di “seberang sana”. 

Oleh karena itu, Tongkonan sebagai organisasi sosial yang menjadi pusat 

aktivitas masyarakat dan mengatur tata kelola kemasyarakatan bagi masyarakat 

Toraja, khususnya dalam melaksanakan upacara adat ARS, wajib untuk 

menyampaikan pertanggungjawabannya sebagai wujud akuntabilitas organisasi 

guna meningkatkan kepercayaan dan keberterimaan antar individu dalam 
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organisasi maupun organisasi  dengan komunitas yang lebih luas yaitu 

masyarakat.  

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dilihat betapa pentingnya 

peranan dari organisasi Tongkonan bagi masyarakat Toraja, maka perlu untuk 

melakukan pemaknaan akuntabilitas yang ada dalam organisasi Tongkonan. 

Dengan demikian fokus dalam penelitian ini adalah praktik akuntabilitas 

organisasi Tongkonan melalui upacara ARS, sehingga pertanyaan penelitian 

yang akan dijawab melalui penelitian ini berkenaan dengan bagaimana makna 

dan bentuk akuntabilitas Upacara Aluk Rambu Solo’ dalam organisasi sosial 

“Tongkonan”?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian mempunyai tujuan yang memberikan 

penegasan batas kajian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

berdasarkan pertanyaan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman 

tentang makna dan bentuk akuntabilitas Upacara Aluk Rambu Solo’ dalam 

organisasi sosial “Tongkonan”. 

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Temuan dari hasil eksplorasi makna dan bentuk akuntabilitas pada 

organisasi Tongkonan diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dalam 

membangun dan merumuskan konsep akuntabilitas pada organisasi sosial di 

Indonesia, dan menjadi bahan motivasi dan evaluasi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan 
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kontribusi praktik dalam pelaksanaan akuntabilitas Upacara Aluk Rambu Solo’ 

dalam organisasi sosial “Tongkonan” bagi masyarakat Toraja. 
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BAB II 

METODOLOGI PENELITIAN 

Menjadi seorang yang menjulang menikmati keberhasilan  

ataukah menjadi pecundang yang terpuruk dalam kegelapan.  

Jawabannya, bagaimana kita menghadapi tantangan kehidupan 

( Tasmara, 2006:1) 

 

Dua jalan menyimpang di tengah hidupku, 

Aku mendengar orang bijak berkata 

Aku mengambil jalan yang tidak banyak dilewati 

Dan itu membuat perbedaan setiap malam dan setiap hari 

(Young, 2008: 13) 
  

2.1 Pengantar 

Sejak awal, sebuah penelitian harus memilih metodologi yang akan 

diterapkan, pemilihan ini menjadi penting dalam penelitian, hal ini dimaksudkan 

agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan yang kokoh. 

Selain itu, metodologi penelitian yang sesuai akan mempengaruhi kualitas 

pengetahuan yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan 

dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam menemukan jawaban 

atas apa yang diharapkan, yaitu makna dan bentuk akuntabilitas upacara ARS 

dalam organisasi Tongkonan. 

 

2.2 Persimpangan Paradigma: Menetapkan Sebuah Pilihan 

Paradigma merupakan cara pandang yang digunakan seseorang dalam 

melihat, menilai, dan memaknai sesuatu. Dengan menggunakan bingkai 

kacamata yang berbeda, maka hasil pemikirannyapun akan berbeda (Fanny, 

2010:2). Paradigma meliputi sebuah kepercayaan, cara pandang atau kerangka 

yang menuntun penelitian di lapangan. Chalmers dalam Willis (2007:8) 

mendefinisikan paradigma sebagai berikut: 
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“ made up of the general theoretical assumptions and laws, and 
techniques for their application that the members of a particular 
scientific community adopt”  
 
Burrell dan Morgan (1979:22), melalui Sociological Paradigms and 

Organisational Analysis mengelompokkan perspektif penelitian ke dalam empat 

paradigma yaitu fungsionalis paradigm, interpretive paradigm, radical humanist 

paradigm, dan radical structuralist paradigm. Chua (1986) dalam karyanya 

Radical Development in Accounting Thought menyederhanakan paradigma 

tersebut menjadi tiga paradigma yaitu mainstream (fungsionalist atau positivist), 

interpretive perspective dan critical perspective. Kemudian Sarantakos dalam 

Triyuwono (2006:213) menambah satu paradigma lagi atas paradigma yang 

dikemukakan Chua sehingga menjadi empat, yaitu positivist paradigm, 

interpretive paradigm, critical paradigm dan postmodernism. 

Paradigma positivisme atau yang lebih dikenal dengan istilah Mainstream 

menekankan diri pada (praktik) akuntansi sebagaimana adanya (as it is). Dalam 

konteks ini, teori akuntansi dipahami sebagai alat untuk menjelaskan (to explain) 

dan meramalkan (to predict) praktik akuntansi. Kepiawaiannya dalam 

menjelaskan dan meramalkan sesuatu menjadikannya steril dari nilai budaya, 

agama bahkan politik dan bersifat objektif sehingga menuntut agar bebas nilai 

(value-free) agar dapat ditampilkan sebagai prediksi atau hukum yang 

keberlakuannya bebas waktu dan tempat (Triyuwono, 2006: 215; Muhadjir, 

2000:4). 

Paradigma interpretivisme menekankan pada makna atau interpretasi 

seseorang terhadap sebuah simbol (yang dalam hal ini adalah akuntansi). 

(Triyuwono, 2006:217). Peneliti interpretif menganggap bahwa akses ke realitas 

hanya melalui konstruksi sosial seperti bahasa, kesadaran, makna dan 

instrumen. Peneliti interpretif fokus hanya pada kompleksitas rasa yang dibuat 

manusia atas situasi yang muncul, mereka berusaha untuk memahami fenomena 



 

14 
 

melalui arti yang orang telah tetapkan (Myers, 2009:38). Burrel dan Morgan 

(1979) mengungkapkan bahwa paradigma interpretative mempunyai pendirian 

yang sama dengan kaum fungsionalis tetapi lebih subjektif. Memahami 

kenyataan sosial apa adanya, kesadaran terlibat, kenyataan sosial dibentuk oleh 

kesadaran dan tindakan seseorang mencari makna dibalik sesuatu. Para 

penganut paradigma interpretif lebih menekankan aspek partisipan daripada 

aspek pengamat. Tetapi penganut paradigma ini tetap menekankan pada aspek 

regularitas karena adanya asumsi bahwa masyarakat merupakan suatu entitas 

yang bersatu dan teratur. 

Paradigma kritisme menekankan pada pembebasan dan perubahan. 

Tujuan dari teori dalam paradigma ini adalah membebaskan (to emancipate) dan 

melakukan perubahan (to transform). Paradigma ini beranggapan bahwa sebuah 

teori tidak cukup hanya bisa menafsirkan, tetapi juga (yang terpenting) harus 

mampu untuk membebaskan dan mengubah. Tanpa unsur “pembebasan” dan 

“perubahan”, sebuah teori tidak akan pernah disebut sebagai teori kritis. 

(Triyuwono, 2006:218). Bahkan Smith (1993) yang diacu oleh Willis (2007: 87) 

menambahkan bahwa penafsiran data dari perspektif kritis memerlukan analisis 

mendalam dan refleksi yang tujuannya adalah kritik atau membuat transparan 

atas kesadaran palsu dan distorsi ideologis.  

Paradigma Posmodernisme lahir sebagai antithesis dari modernism yang 

positivistik. Paradigma ini mencoba memahami realitas secara lebih utuh dan 

lengkap (komprehensif) dengan pendekatannya yang selalu tidak terstruktur, 

tidak berbentuk, tidak formal dan tidak mutlak. Tidak mengherankan jika 

paradigma ini seringkali mengawinkan pemikiran-pemikiran yang berbeda atau 

bahkan bertentangan (Triyuwono, 2006:219). 

Pengelompokan lain yang dilakukan oleh para peneliti terhadap 

paradigma adalah istilah kuantitatif dan kualitatif. Istilah ini populer digunakan 
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untuk menggambarkan dua pandangan dunia yang berbeda atau paradigma 

untuk penelitian. Namun istilah ini menekankan terhadap data daripada 

keyakinan dan asumsi dasar (Willis, 2007:8), sehingga pada pemahaman yang 

mendalam dikotomi ini tidaklah tepat (Sukoharsono, 2006:230).  

Pada mulanya istilah kualitatif bersumber dari pengamatan kualitatif yang 

bertentangan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan 

pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu yang bergelut dengan perhitungan atau 

angka atau kuantitas. Di sisi lain, Kualitatif menunjukkan segi alamiah yang 

bertentangan dengan kuantum atau jumlah tersebut (Moleong, 2007:2).  

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat 

penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh 

karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa 

bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih 

jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian 

kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang 

tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, 

untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam mengungkap makna dan 

bentuk akuntabilitas upacara ARS dalam organisasi Tongkonan adalah metode 

penelitian kualitatif. Pemilihan metode kualitatif adalah untuk memberikan cara 

pandang baru terhadap akuntabilitas secara menyeluruh (holistik), dengan 

asumsi bahwa pemahaman akuntabilitas tidak cukup hanya dengan 

menggunakan matematis berupa angka (fisik) yang dijabarkan dalam laporan 

keuangan melainkan dipahami dalam perilaku/tindakan individu dalam 

mempraktikkan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Moleong (2007:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 
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(misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan) secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dan yang 

diutarakan oleh Myers (2009:5) bahwa penelitian kualitatif dirancang untuk 

membantu memahami orang dan apa yang mereka perkatakan dan lakukan, 

sehingga dapat dalam memahami konteks sosial dan budaya dengan lebih 

mendalam dimana orang tersebut hidup. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia.  Pada pendekatan ini, dibuat suatu gambaran kompleks, 

meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan 

studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15).  Bogdan dan Taylor (Moleong, 

2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Penelitian yang dilakukan bertujuan mencari makna akuntabilitas upacara 

ARS dalam Tongkonan yang merupakan keunikan masyarakat Toraja. Dalam 

pengungkapan keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat 

dan atau organisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat 

dipertanggungjawabkan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan 

paradigma kualitatif agar dapat menggambarkan makna yang terdapat di balik 

simbol tersebut (Miles dan Huberman, 1994 dalam Basrowi dan Sukidin, 2002:2). 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat menggali ranah 

sosial budaya dimana akuntansi memiliki sisi ranah tersebut.  

Adapun Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

paradigma interpretif.  Paradigma interpretivisme seperti yang telah dikemukakan 

menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol 
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untuk memahami realitas dunia apa adanya. Suatu pemahaman atas sifat 

fundamental dunia sosial pada tingkatan pengalaman subjektif (Ludigdo, 2007: 

52). Dengan menggunakan paradigma interpretif dapat menemukan makna  dan 

bentuk akuntabilitas yang terkandung dalam Aluk Rambu Solo’ pada organisasi 

Tongkonan yang diperoleh dari pemahaman rumpun keluarga yang termasuk 

dalam sebuah Tongkonan. 

 

2.3  ETNOGRAFI3: Pilihan Tepat Untuk Memperoleh Makna 

Etnografi merupakan cabang dari ilmu antropologi yang memusatkan 

pembelajaran dalam bidang sosial dan budaya dari suatu masyarakat. Pada 

dasarnya etnografi merupakan suatu ilmu yang menjelaskan atau 

mendeskripsikan cara hidup dan budaya suatu masyarakat secara menyeluruh, 

yakni semua aspek budaya baik yang bersifat material, seperti artefak budaya 

dan yang bersifat abstrak, seperti pengalaman, kepercayaan, norma dan sistem 

nilai kelompok yang diteliti (Spradley, 1997:xviii; Sukoharsono, 2009:91; 

Mulyana, 2001:161). Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna 

akuntabilitas pada organisasi Tongkonan dengan mengedepankan pola pikir, 

keyakinan budaya dan tradisi yang dipahami oleh masyarakat suku toraja, oleh 

karena itu penelitian ini menggunakan metode etnografi. 

Etnografi merupakan suatu pendekatan dalam metode penelitian yang 

bertujuan untuk meneliti suatu objek yang berhubungan dengan kebudayaan 

suatu komunitas atau masyarakat sosial dengan cara mendeskripsikan cara 

mereka berpikir, hidup, berperilaku dan semacamnya sebagaimana adanya 

(Myers, 2009:92; Muhadjir, 2007:147). Menurut Spradley (1997:3), etnografi 

merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan dimana tujuan 

                                                             
3 Istilah Etnografi berasal dari bahasa Yunani ἔθνος (ethnos) yang berarti rakyat, bangsa dan 

γραφία (graphia) yang berarti  tulisan. Secara harafiah, etnografi berarti tulisan atau laporan 
tentang suatu suku bangsa (Wikipedia, 2011; Spradley, 1997:xv). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
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utamanya adalah memahami suatu pandangan hidup (baca: berorganisasi) dari 

sudut pandang penduduk asli (baca: orang-orang dengan pengabdian lama 

dalam organisasi yang bersangkutan) (Sukoharsono, 2009:91). Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Magnum (2011) bahwa: 

Ethnography is a qualitative methodology whereby the researcher 
seeks to understand a culture from the standpoint of cultural 
insider, or what it is truly like to live and exist within a particular 
framework of ides, customs, taboos, religion, thoughts, and all of 
the cultural institutions that come together to make culture, and 
how the interaction of the individual with this social framework 
shapes, or culturally constructs, their world view. 
 

Penelitian etnografi dapat juga dimanfaatkan dalam mengeksplorasi dan 

mendeskripsikan kehidupan akuntansi ditengah-tengah interaksi sosial 

kemasyarakatan. Penelitian etnografi bukan sekadar mengamati tingkah laku 

manusia tetapi juga memaknai tingkah laku tersebut yang dapat dibingkai dalam 

kehidupan keilmuan akuntansi (Sukoharsono, 2009:92). Makna akuntabilitas 

yang menjadi fokus penelitian diharapkan dapat dieksplorasi dan dideskripsikan 

melalui pengamatan terhadap tingkah laku dan cara berpikir masyarakat toraja 

dengan menggunakan metode ini.  

Etnografi merupakan deskripsi kebudayaan yang ada dalam suatu 

masyarakat yang berasal dari suatu hubungan yang berlangsung lama, sehingga 

seorang etnografer tidak cukup hanya melakukan wawancara dengan beberapa 

informan tetapi yang lebih penting adalah melakukan observasi sambil 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tersebut (Riemer, 2008; Randa, 

2011:25; Magnum, 2011). Etnografer berpartisipasi aktif kedalam kelompok yang 

diteliti dan menfokuskan pada pemaknaan akan perilaku, bahasa dan interaksi 

dalam kelompok sosial tersebut (Sukoharsono, 2006:237). Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Hammersley & Atkinson (1983:2) seperti yang diacu oleh 

Jansen & Jankowski, 1991:153), bahwa etnografi dipahami sebagai: 
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Simply one social research, albeit an unusual one, drawing on a 
wide range of sources information. The ethografer participates in 
people’s lives for an extended periode of time, watching what 
happens, listening to what is said, asking questions, collecting 
whatever dara are available to throw light on issues with which he 
or she concerned. 
 
Inti dari penelitian etnografi adalah upaya memperhatikan makna 

tindakan dari kejadian yang dialami orang yang ingin kita pahami yang 

terekspresikan lewat bahasa, tindakan yang mengatur tingkah laku mereka yang 

disebut kebudayaan. Kebudayaan, sebagaimana yang dikemukakan Spradley 

(1997:5-6), merujuk pada pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan orang 

untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial. 

Dengan membatasi definisi kebudayaan sebagai pengetahuan yang dimiliki 

bersama, mengubah penekanan dari berbagai fenomena menjadi penekanan 

pada makna berbagai fenomena tersebut. 

Sebagai metode penelitian kualitatif, etnografi dilakukan dengan tujuan-

tujuan tertentu. Spradley (1997:12-20) mengungkapkan beberapa tujuan 

penelitian etnografi, yaitu: Pertama, untuk memahami rumpun manusia. Dalam 

hal ini, etnografi berperan dalam menginformasikan teori-teori ikatan budaya, 

menawarkan suatu strategi yang baik untuk menemukan teori grounded, juga 

untuk memahami masyarakat yang kompleks dan memahami perilaku manusia. 

Dalam konteks penelitian ini, yang dipahami adalah rumpun keluarga dalam 

sebuah organisasi Tongkonan dalam menjalankan ritual Aluk Rambu Solo’ agar 

diperoleh informasi tentang makna akuntabilitas bagi mereka. Kedua, etnografi 

ditujukan guna melayani manusia. Jadi selain memahami manusia, etnografi 

sekaligus untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks penelitian ini, 

etnografi memenuhi kebutuhan rumpun keluarga dalam sebuah organisasi 

Tongkonan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut akuntabilitas. 
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Etnografi digunakan dalam penelitian ini dengan alasan: Pertama, 

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan memperoleh pemahaman tentang 

makna akuntabilitas Aluk Rambu Solo’ dalam organisasi sosial “Tongkonan”. 

Etnografi menjadi sangat tepat digunakan karena kebutuhan penelitian ini adalah 

data yang dapat menjelaskan bagaimana suatu kerja kelompok budaya dalam 

mengeksplorasi keyakinan, bahasa, perilaku dan isu yang masyarakat suku 

toraja miliki dalam kehidupan sehari-hari.  Etnografi memusatkan kajian pada 

realitas yang memiliki penafsiran praktis yang merupakan pendekatan pada sifat 

kemanusiaan yang meliputi pemaknaan pada perilaku nyata.  Setiap masyarakat 

dalam konsep ini memiliki situasi yang bersifat lokal, terorganisir, memiliki 

steriotipe dan ideologi khusus, termasuk ras, kelas sosial dan budaya.   

Kedua, untuk menggali lebih mendalam tentang informan dalam 

menginterpretasikan situasi yang terjadi sehingga metode yang paling tepat 

adalah wawancara dan partisipasi. Etnografi menitikberatkan pada observasi 

berpartisipasi, sehingga akan mendukung dalam mendekati kehidupan empiris 

yang menjadi objek dalam penelitian ini. Selain itu, Etnografi menitikberatkan 

pada pemahaman diri, pengalaman hidup, dan interaksi sosial sehari-hari para 

anggota.  Pengambilan data dengan cara ini akan menggali semua masalah 

kehidupan sehari-hari dalam bentuk wawancara percakapan terbuka.  Dalam 

pengungkapan keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat 

dan atau organisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat 

dipertanggungjawabkan agar dapat menggambarkan makna yang terdapat di 

balik realitas tersebut. Ketiga, dengan menggunakan etnografi maka konsep 

budaya seperti struktur sosial, kekerabatan, struktur politik, dan hubungan-

hubungan sosial atau fungsi antara anggota kelompok dapat dijelaskan. 

 

 



 

21 
 

2.4 Proses Penelitian 

Proses penelitian menentukan keberhasilan dalam memperoleh, 

mendokumentasikan dan mengolah data. Tahapan yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

 

2.4.1 Situs Sosial Penelitian 

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat meneliti adalah Kabupaten 

Toraja Utara.  Pemilihan lokasi ini karena Toraja Utara memiliki praktik budaya 

yang menjadi ciri khasnya yang tidak dipraktikkan di daerah lain (kecuali Kab. 

Tana Toraja yang merupakan Induk pemekaran dari Kab.Toraja Utara) dan 

dalam praktik budaya, Tongkonan sebagai organisasi sosial memiliki peran 

penting dalam tata kelola kemasyarakatan dalam hubungannya dengan sesama 

manusia, alam semesta bahkan Sang Pencipta. Selain itu, masyarakat suku 

Toraja yang berdomisili di Kabupaten Toraja Utara masih sangat kental dalam 

mempertahankan pelaksanaan upacara Aluk Rambu Solo’, jika dibandingkan 

dengan masyarakat Suku Toraja yang berdomisili di Kabupaten Tana Toraja. 

Kabupaten Toraja Utara terletak ± 350 km sebelah utara Makassar 

(ibukota provinsi Sulawesi Selatan) tepatnya di jajaran pegunungan Kambuno 

dan Latimojong. Toraja Utara terdiri atas 21 kecamatan yang meliputi 40 

kelurahan, 21 kecamatan dan 112 desa (lembang). Secara Geografis, ia berada 

pada 2° 40' LS sampai 3° 25' LS dan 119° 30' BT sampai 120° 25' BT yang diapit 

oleh tiga wilayah provinsi yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan 

Sulawesi Selatan. Bukit, lembah pegunungan dengan memiliki ketinggian antara 

150 m s.d 3000 m diatas permukaan air laut mendominasi alam Toraja Utara 

yang ditumbuhi hutan dan persawahan. Suhu rata-rata 15 s.d 28 derajat celcius. 

Oleh karena itu, pemandangan alam Toraja sangat memukau, bergunung-

gunung, hijau, dan berhawa sejuk. 
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2.4.2 Unit Analisis Dan Informan 

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian, 

baik individu, kelompok, organisasi, benda, waktu maupun tempat (Muhadjir, 

2000).  Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Organisasi 

Tongkonan dan individu-individu yang ada didalamnya terkait dengan 

pelaksanaan praktik akuntabilitas dalam ritual Aluk Rambu Solo’. 

Informan kunci ditetapkan guna mendapatkan informasi yang cepat dan 

akurat.  Penetapan informan dilakukan dengan menggunakan snow ball 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data (informan) yang pada 

awalnya berjumlah sedikit, kemudian akan menjadi banyak (Sugiyono, 2010: 

219).  Pada mulanya, Peneliti memilih Bapak SBP dengan pertimbangan bahwa 

beliau akan memberikan data yang diperlukan berkaitan dengan Tongkonan, 

selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari beliau, kembali 

peneliti menetapkan informan lainnya yaitu Bapak FB, Pdt. AL, Bapak TB, Bapak 

AS, dan Prof. CS yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. 

Seluruh informan, kecuali Prof. CS, merupakan anggota keturunan dari 

Tongkonan yang sama.  Dalam aktivitasnya seluruh informan mempunyai 

pengalaman terhadap fenomena yang diteliti. Pengalaman ini berkaitan dengan 

prosesi upacara adat Aluk Rambu Solo’ baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah enam orang yang 

mewakili rumpun keluarga dalam Tongkonan. Keenam Informan tersebut 

nampak dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1  
Daftar Nama Informan 

 
NO. NAMA INFORMAN KEDUDUKAN 

1 Prof. CS Budayawan Toraja  

2 AS S.Pd Tokoh Pemerintah dan Anggota Pa’rapuan 

3 Pdt. AL S.Th Tokoh Agama dan Anggota Pa’rapuan 

4 TB Tokoh Budaya (To minaa) 

5 Ir. FB Tokoh masyarakat dan Bati’ tomate (anak si mati) 

6 Drs. SBP Anggota Pa’rapuan 

 

Kehadiran peneliti dalam komunitas yang diteliti tidak terlalu mengalami 

kesulitan dalam membina komunikasi dengan komunitas khususnya dengan 

informan, karena Peneliti merupakan bagian dari komunitas Tongkonan sehingga 

penelitian dilakukan dengan wawancara secara bebas dengan waktu yang tidak 

ditetapkan agar peneliti memperoleh pemaknaan secara komprehensif dan 

aktual.  Dalam Interaksi aktif yang terjalin peneliti menjalin komunikasi yang 

sesuai dengan hal yang telah ada sebelumnya sehingga aktivitas yang 

terlaksana tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga informan tidak merasa 

dirinya sedang diinterogasi secara formal. 

 

2.4.3 Pengumpulan Fakta Sosial 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 

2007:157).  Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi sehingga 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi berpartisipasi, wawancara 

mendalam dengan para informan dan dokumentasi.   
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2.4.3.1 Pengamatan Berpartisipasi 

Pengamatan berpartisipasi dilakukan dengan cara mengamati aktifitas 

sehari-hari dalam mewujudkan tanggung jawab sebagai anggota Tongkonan dan 

keterlibatan langsung di dalam ARS yang dilakukan oleh rumpun keluarga dalam 

sebuah Tongkonan, sehingga peneliti mendapatkan gambaran kenyataan 

tindakan yang dilakukan oleh masing-masing individu. Pengamatan 

berpartisipasi dilakukan sebelum, selama dan setelah pelaksanaan ARS. 

Saerang (2001) menyatakan bahwa seorang ethnografer diharuskan untuk 

mengamati apa yang dilakukan orang, mendengar apa yang mereka katakan, 

dan berinteraksi serta bersosialisasi dengan kelompok yang diselidiki.  Dengan 

pengamatan berpartisipasi maka data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.  

 

2.4.3.2 Wawancara 

Wawancara mendalampun dilakukan terhadap informan yaitu individu 

yang mempunyai pengalaman langsung terkait prosesi upacara ARS sebagai 

pihak yang kompeten serta mampu memberikan keterangan tentang segala 

informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan.   

Wawancara dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu 

wawancara formal dan wawancara non formal. Wawancara formal digunakan 

dengan menetapkan waktu tertentu untuk wawancara dengan informan. 

Sedangkan wawancara non formal banyak dilakukan ketika sedang mengamati 

dan bertemu para informan dalam aktifitas mereka. 
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2.4.3.3 Dokumentasi 

Hasil pengamatan dan wawancara diperkuat dengan dokumentasi. 

Dokumentasi disertakan sebagai fakta objektif yang dapat mendukung deskripsi 

dan pemaknaan akuntabilitas Aluk Rambu Solo’ dalam organisasi sosial 

Tongkonan. Menurut Sugiyono (2010: 240) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. 

 

2.4.4 Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian seringkali ditekankan pada uji 

validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2010:267). Reliabilitas berkenaan dengan derajad konsistensi dan 

stabilitas data atau temuan seperti yang dikemukakan Stainback (1988) yang 

diacu oleh Sugiyono (2010:267) menyatakan bahwa: “reliability is often defined 

as the consistency and stability of data or findings.” 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Dan suatu realitas bersifat majemuk/ganda, 

dinamis/selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti 

semula. Untuk menetapkan keabsahan data Moleong (2007: 324) memberikan 

kriteria yang digunakan, yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 

Triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk menguji derajat 

kepercayaan. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2010:273). 
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Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 

data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2010:274). 

a Triangulasi Sumber 

Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Cara ini 

menuntun peneliti dalam mengumpulkan data agar menggunakan berbagai 

sumber data yang berbeda. Peneliti bertemu dengan 6 orang informan secara 

bergantian dalam memperoleh data. Dengan cara ini menghasilkan data yang 

teruji artinya data sejenis yang diperoleh dari satu informan dapat dibandingkan 

dengan data yang berasal dari informan lainnya. 

Gambar 2.1  
Triangulasi Sumber 

 

 

Sumber: Sugiyono (2010:273) 

b Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Penekanan triangulasi ini adalah pada metode pengumpulan data yang berbeda 

untuk memperoleh kejelasan data dan mengusahakan dari sumber data yang 

sama guna menguji kemantapan informasi. Peneliti melakukan wawancara, 

observasi dan dokumentasi kepada satu informan untuk mendapatkan informasi 

yang lebih akurat. 

 

Informan 1 

Informan 3 Informan 2 
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Gambar 2.2  
Triangulasi Teknik 

 

 

Sumber: Sugiyono (2010:273) 

c Triangulasi Waktu 

Triangulasi Waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai menemukan kepastian 

datanya. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti menemui satu informan secara 

berulang-ulang untuk mendapatkan konsistensi informasi. 

Gambar 2.3  
Triangulasi Waktu 

 

 

Sumber: Sugiyono (2010:273) 

Derajad keteralihan perlu karena memungkinkan generalisasi suatu 

penemuan dapat berlaku atau dapat diterapkan pada semua konteks dalam 

objek yang sama. Oleh karena itu, peneliti berusaha memperluas perolehan 

informasi. Selanjutnya derajad kebergantungan yang memperhitungkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan data, metode yang digunakan, dan 

Wawancara 

Dokumentasi Observasi 

Waktu 1 

Waktu 3 Waktu 2 
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keseluruhan proses penelitian. Dan terakhir derajad kepastian adalah untuk 

menilai kualitas data dan hasil penelitian. 

 

2.4.5 Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 244).  Analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.  Namun analisis data lebih 

difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

Bogdan & Biklen (1982) yang diacu oleh Moleong (2007: 248) 

menyatakan, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan menurut Muhadjir (2007: 

157), analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi 

orang lain. 

Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Spradley (1997), 

meliputi: Analisis domain, data yang diperoleh meliputi catatan lapangan, hasil 

rekaman kamera dan wawancara, gambar maupun artefak serta benda lain, baik 

yang bersumber dari hasil pengamatan berpartisipasi dalam ritual ARS, 
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wawancara dengan informan maupun dokumentasi dikategorisasikan untuk 

memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari penyelenggaraan ARS di 

sebuah Tongkonan. Aktifitas pada tahap ini adalah mengkategorikan simbol yang 

terekspresi dari kata-kata, sikap dan tindakan informan, serta fenomena lainnya 

yang terjadi atau berlangsung dalam penyelenggaraan ARS oleh sebuah 

Tongkonan, sesuai dengan tema tentang akuntabilitas upacara ARS dalam 

organisasi Tongkonan. Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi yang 

aktifitasnya adalah mendeskripsikan domain-domain yang telah dipilih menjadi 

lebih rinci dan mendalam untuk mengetahui makna dan bentuk akuntabilitas. 

Setelah itu, analisis komponensial dilakukan dengan cara mencari ciri spesifik 

dan mengkontraskan antar elemen domain yang ada. Langkah terakhir adalah 

analisis tema kultural yaitu upaya untuk mencari “benang merah” yang 

mengintegrasikan domain yang ada untuk menarik kesimpulan tentang 

pemaknaan akuntabilitas upacara ARS dalam organisasi sosial “Tongkonan”. 

Pemaknaan ini akan menginterpretasikan hal-hal mendasar yang dimiliki 

masyarakat suku toraja dan mekanisme yang dilaksanakan untuk 

mengungkapkan praktik akuntabilitas dalam organisasi sosial “Tongkonan” 

melalui Aluk Rambu Solo’. 

 

2.5 Ringkasan 

Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi menjadi alat yang 

digunakan dalam mencapai tujuan. Dengan etnografi akan diperoleh makna 

akuntabilitas pada organisasi Tongkonan. Pengumpulan data menggunakan 

etnografi dilakukan dengan cara observasi berpartisipasi, wawancara mendalam 

dengan para informan dan dokumentasi.  Untuk menetapkan keabsahan data, 

kriteria derajat kepercayaan (credibility) diperoleh dengan melakukan triangulasi 

sumber, teknik dan waktu; keteralihan (transferability) diperoleh dengan 
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memperluas perolehan informasi; kebergantungan (dependability) diperoleh 

dengan memperhitungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan 

data, metode yang digunakan, dan keseluruhan proses penelitian; dan kepastian 

(confirmability) diperoleh dengan menilai kualitas data dan hasil penelitian. 

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

model analisis data dari Spradley (1997) yang diharapkan dapat membantu 

dalam menjabarkan makna akuntabilitas dalam organisasi Tongkonan. 
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BAB III 

PROFIL TONGKONAN DAN MENGENAL ALUK RAMBU SOLO’  

 

3.1 Pengantar 

“Tak kenal maka tak sayang”, Ungkapan ini seringkali diutarakan agar 

lebih mengenal lagi apa yang sedang di”bicara”kan, agar memudahkan untuk 

memahaminya. Penting bagi peneliti untuk menjelaskan tentang Tongkonan dan 

Rambu Solo mengingat tidak sedikit orang yang belum memahami tentang 

keberadaannya. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan epidermis 

terluar tentang Tongkonan dan Aluk Rambu Solo’ agar memudahkan dalam 

memahami makna dan bentuk akuntabilitas upacara ARS dalam Tongkonan. 

 

3.2 Tongkonan: Bukan sekadar rumah 

Rumah bagi setiap keluarga menjadi tempat berlindung dari berbagai 

gejala alam seperti sengatan matahari dimusim kemarau atau dari guyuran air 

hujan pada musim penghujan bahkan dari cuaca dingin dan hembusan angin. 

Rumah juga dibangun untuk memberi rasa aman dari berbagai ancaman yang 

ada di alam, baik dari serangan binatang buas maupun dari ancaman musuh, 

sehingga rumah dibangun dari bahan-bahan yang kuat dan tidak mudah rusak. 

Dalam masyarakat Toraja, rumah disimbolkan dengan kata Tongkonan. 

Namun kata ini tidak hanya berarti sebagai rumah tempat untuk berteduh atau 

berlindung dari berbagai gejala alam atau untuk mendapatkan rasa aman akan 

tetapi Tongkonan juga menjadi pusat pemerintahan kaum adat.  

Tongkonan secara fisik berupa rumah panggung dari kayu, dimana 

kolong di bawah rumah biasanya dipakai sebagai kandang kerbau. Atap 

tongkonan berbentuk tanduk kerbau atau lebih mirip dengan bentuk perahu, 
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yang melambangkan asal-usul orang Toraja yang tiba di Sulawesi dengan naik 

perahu dari Cina. Selain atap rumah yang besar yang terbuat dari bambu, badan 

rumah biasanya terbuat dari papan yang pada bagian luarnya diberi 

gambar/ukiran khas Toraja yang memiliki makna tersendiri. Di bagian depan 

rumah, di bawah atap yang menjulang tinggi, dipasang tanduk kerbau. Jumlah 

tanduk kerbau ini melambangkan jumlah upacara penguburan yang pernah 

dilakukan oleh keluarga pemilik tongkonan. Di sisi kiri rumah (menghadap ke 

arah barat) dipasang rahang kerbau yang pernah di sembelih, sedangkan di sisi 

kanan (menghadap ke arah timur) dipasang rahang babi. 

Tongkonan selalu dibuat menghadap kearah utara, prinsip ini 

dilatarbelakangi oleh falsafah orang Toraja dalam memandang alam, yang di 

dalam ajaran aluk Todolo disebut a’pa oto’na (4 dasar falsafah), yakni; bagian 

utara dinamakan ulunna langi’ atau merupakan penjuru yang paling mulia; 

bagian timur dinamakan mataallo, penjuru yang merupakan tempat bermulanya 

terang (matahari); bagian barat dinamakan matampu atau tempat datangnya 

kegelapan atau sebagai simbol kesusahan atau kematian; bagian selatan 

dinamakan pollona langi’. Bagian ini dianggap sebagai bagian terendah dari 

penjuru bumi dan merupakan tempat melepaskan segala yang kotor. Bagian 

depan dari Tongkonan (sebelah utara) berdiri lumbung padi dengan bentuk 

bangunan yang sama namun dalam ukuran yang lebih kecil. Selain lumbung, 

juga terdapat liang atau kuburan keluarga yang juga menjadi pasangan atau 

pelengkap tongkonan. Makam keluarga disebut juga dengan “Tongkonan tan 

marambu” (rumah yang tidak berasap). 

Secara harafiah, Tongkonan berasal dari kata Tongkon yang berarti 

duduk, yang mengartikan bahwa sebagai tempat duduk menyelesaikan masalah 

kehidupan terutama kehidupan keluarga yang berketurunan dari Tongkonan itu 

dan juga kehidupan masyarakat pada umumnya.  
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Bagi penguasa adat, Tongkonan adalah tempat tinggal atau istana serta 

Singgahsana dan sebagai tempat melaksanakan perintah serta 

pemerintahannya, tetapi bagi masyarakat umum sebagai tempat menyelesaikan 

persoalan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tongkonan  bukan 

sekadar rumah adat, tempat membicarakan atau menyelenggarakan urusan-

urusan adat, bukan juga sekadar rumah keluarga besar, tempat orang 

memelihara persekutuan kaum kerabat. Tongkonan  mencakup kedua aspek 

tersebut. Inilah yang merupakan peranan besar dari Tongkonan bagi masyarakat 

Toraja. 

Tangdilintin (1985: 70) mengutarakan masalah kehidupan yang menjadi 

fokus dalam Tongkonan antara lain: sebagai tempat bermusyawarah tentang 

persoalan keluarga maupun masyarakat, sebagai tempat berkumpul untuk 

mendengarkan himbauan/perintah adat dari pemangku adat di Tongkonan 

tersebut, sebagai tempat melaksanakan/mengatur pemerintahan adat, sebagai 

tempat menyelesaikan masalah keluarga atau peristiwa, misal: Upacara 

Kematian & perkawinan, dan sebagai tempat tinggal penguasa adat/pemangku 

adat (Istana Pemangku adat). 

Sebuah Tongkonan memiliki harta benda bukan hanya pada 

bangunannya saja akan tetapi juga memiliki tanah persawahan, tanah kering, 

dan sejumlah ternak dan tanah halaman tongkonan. Namun semua harta milik 

tongkonan tersebut tidak bisa dimiliki oleh pribadi anggota tongkonan. Untuk 

mendapatkan hasil dari harta tongkonan ini ditentukan oleh seberapa besar 

pengabdian seorang anak atau cucu kepada orang tuanya pada saat meninggal. 

Keberadaan Tongkonan dalam budaya toraja tidak hanya mengandung makna 

fisik sebagai rumah tetapi juga mengandung makna religius dan tata kelola 

organisasi dengan menempatkan Tongkonan sebagai pusat pelaksanaan ritus, 

pusat kepemimpinan dan pusat kekerabatan. Kepribadian Tongkonan yaitu 
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kesatuan, kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan kepribadian 

dari suku Toraja secara keseluruhan yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-

hari seperti dalam menghadapi Upacara Adat khususnya Pemakaman (Aluk 

Rambu Solo’). Fungsi Tongkonan tampak dengan jelas ketika terjadi kematian 

dalam keluarga dan akan melakukan upacara pemakaman. Anggota keluarga 

selalu akan diberi penghormatan dengan mengupacarakannya di Tongkonan. 

Seluruh keluarga berkumpul dan bekerja secara gotong royong dan 

melaksanakan tugasnya masing-masing. 

 

3.2.1 Berdirinya sebuah Tongkonan    

Menurut Kobong (2008:88) tradisi yang bersifat mitologis menjelaskan 

bahwa orang Toraja merupakan ilahi yang berasal dari langit yang diciptakan 

oleh Puang Matua. Datu Laukku‟ sebagai manusia pertama (nenek moyang 

manusia) memiliki keturunan (anak-cucu) bernama Tangdilino‟ yang menikah 

dengan Buenmanik dan memiliki delapan orang anak yang menjadi pangala 

tondok mula-mula. Merekalah yang awal mulanya membangun tongkonan. 

Dasar persekutuan Toraja adalah hubungan darah daging, yang 

disimbolkan dengan tongkonan. Dasar tongkonan ialah setiap pasangan suami-

istri harus membangun rumah sendiri, yang kemudian dipelihara oleh 

keturunannya. Rumah itu menjadi pusat persekutuan bagi setiap orang yang 

mempunyai hubungan keluarga dengan pendirinya, khususnya keturunan dalam 

hubungan vertikal. Jadi pada prinsipnya sebuah tongkonan telah lahir apabila 

sepasang suami-istri membangun rumah. 

Namun hal ini bersifat mitologis. Sesungguhnya, sebuah tongkonan 

berdiri bermula dari Pangala tondok. Mereka menguasai sebuah wilayah dan 

masyarakatnya, sehingga sebuah rumah ditentukan sebagai tempat tinggal 

sekaligus tempat memberi perintah kepada  masyarakat yang dikuasainya. 
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Begitu pula dengan masyarakat yang dikuasainya datang dan duduk 

mendengarkan perintah atau duduk menyelesaikan masalah mereka. Inilah awal 

mula rumah  Pangala tondok disebut tongkonan.  

Keberadaan tongkonan selain sebagai istana para penguasa adat yang 

juga merupakan keluarga kaum bangsawan, juga menjadi tempat mendidik 

anggota keluarga besarnya, sehingga semua anggota keluarga yang lahir dari 

keturunan tongkonan tersebut, mempunyai kewajiban yang sama dalam 

memelihara tongkonan itu. Hal ini juga berarti bahwa mereka wajib memelihara 

kedudukan dan kekuasaan yang dibebankan kepada tongkonannya.  

 

3.2.2 Struktur Tongkonan    

Masyarakat toraja membagi Tongkonan menjadi tiga tingkatan sesuai 

dengan fungsinya dalam adat. Tongkonan Layuk atau Tongkonan Pesio’ Aluk 

merupakan tongkonan agung dengan status paling tinggi tingkatannya. 

Tongkonan ini merupakan yang pertama menjadi tempat dan sumber 

pemerintahan adat Toraja yang berfungsi sebagai rumah tempat membuat 

peraturan masyarakat serta pusat penyebaran aturan yang tetap dan berlaku 

bagi seluruh masyarakat. Dan Tongkonan Pekamberan atau Pekaindoran atau 

Tongkonan Kaparengngesan menjadi tempat untuk melaksanakan aturan, 

perintah dan kekuasaan adat dalam masing-masing daerah adat yang dikuasai. 

Tongkonan ini merupakan pemerintahan adat berdasarkan aturan dari 

Tongkonan Layuk. Selain itu, Tongkonan Batu A’riri yaitu tongkonan yang hanya 

sebagai tempat persatuan dan tempat pembinaan keluarga serta membina 

warisan tongkonan. Tongkonan ini merupakan pusat melakukan ARS oleh 

masyarakat toraja (Tangdilintin, 1985: 49-50). Ketiga tingkatan tongkonan yang 

diklasifikasi berdasarkan peranannya, secara umum memiliki model yang sama 

yaitu berbentuk seperti perahu layar menghadap ke utara. Yang 
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membedakannya hanya tiang depan penyangga tongkonan yang disebut a riri 

posi (tiang tengah).  Tiang tengah penyangga ini hanya ada pada jenis 

tongkonan layuk dan tongkonan pekaindoran/pekamberan. Pada tiang depan 

penyangga ini biasanya diberi hiasan kabongo (patung kepala kerbau), dan katik 

(patung berbentuk kepala ayam). Tingkatan dalam Tongkonan dapat dilihat pada 

gambar 3.1 berikut ini: 

Gambar 3.1 
Tingkatan dalam Tongkonan 

 

 

 

Jumlah tiga lapisan atau struktur tersebut, berkaitan erat dengan sistem 

kepercayaan Aluk todolo yang menghormati dan mempercayai tiga dewa 

supranatural penguasa tertinggi di alam raya ini, yaitu Puang Matua sebagai 

pencipta alam raya, Deata-Deata sebagai pemelihara atas segala ciptaan Puang 

Matua, dan To Membali Puang, sebagai dewa supranatural yang berhubungan 

langsung dengan manusia, memelihara dan menjaga keselamatan manusia 

keturunannya. 

Tongkonan 

Layuk 

Tongkonan 
Pekamberan/ 
Pekaindoran/ 

Kaparengngesan 

Tongkonan Batu 
A’riri  

Tongkonan Batu 
A’riri  

Tongkonan 
Pekamberan/ 
Pekaindoran/ 

Kaparengngesan 

Tongkonan Batu 
A’riri  
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Pada umumnya disetiap lembang 4  terdapat tongkonan layuk namun 

strukturnya tidak sama di semua tempat. Kobong (2008:99-105) 

menggambarkan struktur tongkonan di lembang Kesu‟ sebagai struktur dasar 

kemasyarakatan yang berlaku di seluruh Toraja. Gambar 3.2 memperlihatkan 

struktur kepemimpinan berbagai tongkonan di lembang Kesu‟.  

Tongkonan merupakan organisasi sosial yang terdiri dari rumpun 

keluarga (Pa’rapuan) sebagai wadah musyawarah untuk membuat aturan-aturan 

adat yang dipimpin oleh seorang Pemangku Adat (To Parenge). Pemangku adat 

dan perangkatnya diangkat dan disetujui oleh masyarakat melalui suatu 

perjanjian untuk menjamin kedemokrasiaan dan kepentingan umum yang 

diwujudkan melalui suatu upacara yang bermakna sebagai sumpah/kontrak 

sosial (Basse). Parenge dipilih dalam sebuah musyawarah keluarga 

(kombongan) secara mufakat. Kriteria pertama untuk seorang Parenge ialah bida 

(bija). Artinya, ia harus keturunan tongkonan patalo5. Namun, seorang bida pun 

tidak dengan sendirinya menjadi pemimpin. Sebab, seorang calon pemimpin 

harus memenuhi kriteria lain yang sangat penting, yang tidak dapat dipenuhi oleh 

sembarang bida, yaitu: Kinaa, manarang, artinya bijaksana, berhikmat. Seorang 

pemimpin harus bisa bergaul dengan bijaksana, harus mampu memilih kata-

katanya dengan bijaksana. Selain itu, ia harus sugi’, artinya kaya, mapan, karena 

to parenge harus sanggup dalam keadaan darurat menolong bawahannya, orang 

yang direnge, dengan kekayaannya. Dan tidak kalah pentingnya, dia harus 

barani, yaitu berani mengambil resiko, dalam keadaan darurat mengambil 

keputusan yang tepat (Kobong, 2008: 114).  

Mereka yang dipilih selain karena orang sudah berusia lebih dewasa/ tua 

dari yang lainnya dia harus pula memiliki sifat yang senantiasa melindungi, dan  

                                                             
4 Lembang adalah wilayah persekutuan adat 
5 Anak patalo= keturunan pangala tondok, yaitu tokoh yang telah mendirikan rumah pertama di 

salah satu wilayah sebagai wilayah kekuasaannya. 
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menyayangi anggota keluarganya. Tidak kalah pentingnya seorang figur ketua 

adat harus mengerti dan memahami aturan-aturan adat dan budaya dalam 

masyarakat Toraja. Dalam kepemimpinan pada sebuah Tongkonan, To Parenge 

dibantu oleh beberapa orang yang ikut mengurusi keperluan anggotanya. 

Pembagian tugas ini akan terlihat dengan jelas jika dilakukan upacara ARS 

anggota Tongkonan, seperti penuturan Prof. CS:  

Ada’ Toraya issinna atoro’ tu apa dipogau’ melo kadakena, To 
parenge yamotu tau dipoambe’ diangka’ ke sikadai tu tau saba’ 
den kala’bianna, Anna Tominaa yalamale patudu tau umbasusi tu 
sitonganna lana pogau’. Yalampatudu tau lampogaui tu Aluk 
Sanda Pitunna 

Artinya: 

Adat Toraja  berisi peraturan/undang-undang tata kelakuan 
mengenai apa yang baik dan yang tidak baik. To parenge adalah 
orang yang dituakan sebagai seorang pemimpin, diangkat   
melalui musyawarah berdasarkan kriteria yang dia miliki. 
Sedangkan Tominaa adalah orang yang diangkat karena memiliki 
beberapa kriteria. Bertugas mengkoordinir jalannya aluk 7777 
menjabarkan peraturan 
 

 Oleh karena itu, pada saat akan melaksanakan upacara Rambu Solo’, 

keluarga yang bersangkutan terlebih dahulu harus menyampaikan kepada 

Tominaa (orang yang memiliki status sosial di dalam Saroan dan Tongkonan). 

Hal ini dimaksudkan untuk meminta izin dan petunjuk kemudian Tominaa akan 

berunding dengan To parenge selanjutnya dia akan menyampaikan dan 

mengarahkan tata cara pelaksanaan upacara misalnya bagaimana desain 

pondok (lantang) yang cocok, bagaimana aksesoris yang harus digunakan, 

termasuk berapa hewan yang dikurbankan (babi/kerbau), semua ritus ini 

menggambarkan strata sosial dari si mati tersebut, seperti yang dikatakan oleh  

TB demikian: 

ia ke lapogau’ki’ misa’ pengkarangan ada’ rambu solo’ iatu 
keluarga lamekutana dolo’ lako Tominaa. Yatulanapekutanan 
yamotu apasia tu ladipogau’ tu sipatunna acara, umbara susi tu 
lantang ladigaraga, sia pira patunna  tu tedong laditunu 
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Artinya: 

Sebelum melaksanakan suatu upacara Rambu Solo’, maka 
terlebih dahulu keluarga yang bersangkutan harus bertanya 
kepada tominaa, sekaligus menanyakan bagaimana desain 
pondok atau lantang dan berapa hewan yang seharusnya 
dikurbankan.  
 

Gambar 3.3 menggambarkan struktur kepemimpinan To Parenge dalam 

upacara ARS. 

Gambar 3.3  
Struktur kepemimpinan dalam upacara ARS 

 

 

 

Seorang Parenge dalam sebuah Tongkonan senantiasa menjaga 

keharmonisan hubungan kekeluargaan dalam kelompoknya, agar tidak terjadi 

perselisihan diantara mereka, terutama masalah yang menyangkut adat dan 

budaya Toraja. Menurut Rombelayuk (2009), tugas dan tanggung jawab 

Pemangku Adat (To Parenge) antara lain: jika terjadi perselisihan antar warga 

dalam wilayahnya, maka Tongkonan dan To Parenge wajib dan bertanggung 

jawab untuk menyelesaikannya melalui sidang adat pendamai yang 

diselenggarakan di Tongkonan.  Begitupun jika terjadi pelanggaran adat yang 

merugikan masyarakat maka To Parenge menyelesaikan melalui adat pendamai. 

To Parenge/ 
Ambe Tondok 

Parapuan 

 (Rumpun Keluarga) 

To minaa 
(Imam) 
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To Parengepun bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara adat yang 

dilakukan oleh anggota masyarakat dalam wilayahnya serta mengatur dan 

menyelesaikan pembagian warisan anggota masyarakat terutama yang 

menyangkut tanah. Jadi seorang To Parenge memegang kuasa baik di bidang 

kemasyarakatan maupun dalam bidang keagamaan untuk semua bidang 

kehidupan. 

 

3.3 Aluk Rambu Solo’: Sukacita dalam Dukacita, Dukacita Berhiaskan 

Sukacita 

Setiap tahun sejumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara  

mendatangi kabupaten Toraja Utara. Sepanjang tahun 2009 saja, 40.2156 orang 

wisatawan mendatangi kabupaten Toraja Utara untuk menyaksikan secara 

langsung keunikan kebudayaan Toraja yang „arkais” (kuno), khususnya Aluk 

Rambu Solo’. 

Arti kata Rambu Solo’ ialah asap yang menurun. Disebut Rambu Solo’ 

karena ritus persembahan mulai dilaksanakan ketika matahari mulai menurun 

(matahari berada disebelah barat). Rambu Solo’ juga berarti korban 

persembahan untuk mengantar arwah ke sebelah selatan karena dipercaya 

bahwa arwah bermukim di sebelah selatan.  ARS adalah jalan atau jaminan 

untuk kembali ke negeri asal. Ritual dalam ARS bertingkat-tingkat, sehingga 

keluarga yang akan melaksanakannya akan menentukan tingkat aluk yang akan 

dilaksanakan berdasarkan petunjuk para pemangku adat yang berkedudukan di 

Tongkonan (Sarira, 1996: 101). 

ARS adalah upacara adat kematian masyarakat suku Toraja yang 

bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal 

dunia menuju alam roh, yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur 

                                                             
6
  Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toraja Utara tahun 2009 
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mereka di sebuah tempat peristirahatan, disebut dengan Puya (surga).  Upacara 

ini sering juga disebut upacara penyempurnaan kematian7.  Oleh karena itu, 

masyarakat setempat menganggap upacara ini sangat penting, karena 

kesempurnaan upacara ini akan menentukan posisi arwah orang yang meninggal 

tersebut, apakah sebagai arwah gentayangan (bombo), arwah yang mencapai 

tingkat dewa (to-membali puang), atau menjadi dewa pelindung (deata).  Dalam 

konteks ini, ARS menjadi sebuah “kewajiban”, sehingga dengan cara apapun 

masyarakat suku Toraja akan mengadakannya sebagai bentuk pengabdian dan 

tanda penghormatan terakhir kepada orang tua mereka yang meninggal dunia 

(Tandungan, 2009; Landorundun, 2007). 

Kemeriahan ARS ditentukan oleh status sosial keluarga yang meninggal, 

yang diukur dari jumlah hewan yang dikorbankan.  Dalam aluk todolo, Kerbau 

dipercaya sebagai hewan yang mengantarkan arwah menuju Puya sehingga 

semakin banyak kerbau yang disembelih, maka semakin cepat kesempatan 

mereka menuju ke Puya.  Pelaksanaan ARS sangat terikat pada struktur 

pelapisan sosial (Tana’)8 yang terdiri dari: Tana’ Bulawan (Emas, diperuntukkan 

bagi bangsawan tinggi), Tana’ Bassi (Besi, diperuntukkan bagi bangsawan 

menengah), Tana’ Karurung (Rujung enau, diperuntukkan bagi rakyat biasa) dan 

Tana’ Kua-kua (Gelagah, diperuntukkan bagi hamba/budak) (Paranoan, 

1994:10).  

Menurut falsafah aluk todolo adanya Tana’ ini berhubungan dengan tugas 

dan kewajiban manusia dalam mengamalkan aluk todolo. Struktur 

kemasyarakatan ini dikaitkan dengan tatanan penciptaan. Dengan demikian tidak 

                                                             
7 Dikatakan demikian, karena orang yang meninggal baru dianggap benar-benar meninggal 

setelah seluruh prosesi upacara ini digenapi.  
8 Tana’ berarti sebatang tongkat atau patok yang ditanam untuk menandakan suatu batas. Secara 

kiasan digunakan untuk membagi-bagi lapisan masyarakat menurut tingkatannya. 
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dapat diubah. Setiap Tana’ mempunyai bentuk upacara ARS-nya sendiri 

sehingga terdapat beberapa tingkatan dalam upacara ARS yaitu:  

1. Disilli, merupakan upacara yang paling sederhana dengan memotong 

seekor babi. Upacara ini dilakukan oleh Tana’ Kua-kua 

(Hamba/Budak) 

2. Dipasang Bongi merupakan upacara yang acaranya hanya satu 

malam dan memotong sekor kerbau serta beberapa ekor babi. 

3. Dipatallung Bongi merupakan upacara yang berlangsung selama tiga 

hari dan memotong empat ekor kerbau serta sekitar sepuluh ekor 

babi. 

4. Dipalimang Bongi merupakan upacara yang berlangsung selama lima 

hari, paling kurang memotong sembilan ekor kerbau dan puluhan ekor 

babi. 

5. Dipapitung Bongi merupakan upacara yang berlangsung selama tujuh 

hari, setiap hari memotong kerbau dan babi. Total kerbau yang 

dipotong selama acara berlangsung sebanyak 9-20 ekor. 

6. Dirapai merupakan upacara yang paling tinggi karena dilakukan dua 

kali sebelum dikuburkan dengan rangkaian adat yang lengkap. 

Kerbau yang dipotong berkisar 60 ekor dengan ratusan ekor babi. 

Upacara ini hanya dapat dilakukan oleh Tana’ Bulawan. 

Namun saat ini pandangan tersebut telah bergeser, semakin banyak 

kerbau disembelih, menunjukkan semakin tinggi status sosialnya.  Biasanya, 

untuk keluarga bangsawan, jumlah kerbau yang disembelih berkisar antara 24-

100 ekor, sedangkan warga golongan menengah berkisar 8 ekor kerbau 

ditambah 50 ekor babi.  Untuk ARS yang menggunakan Dirapai, kerbau yang 

disembelihpun bukan kerbau sembarangan, tapi kerbau jenis tertentu misalnya 

kerbau belang (tedong bonga) dan kerbau balian yang panjang tanduknya bisa 
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mencapai 2 meter lebih.  Harga seekor tedong bonga bisa mencapai Rp 300 juta, 

sedangkan harga kerbau balian Rp 150 juta per ekor. Adapun babi dihargai Rp 5 

juta-Rp 10 juta per ekor.  Dalam upacara ini, keluarga bisa mempersembahkan 

ratusan kerbau dan babi yang nilainya sampai miliaran rupiah.  Pesta kematian 

Ne‟ Tapu‟ di Kampung Deri, misalnya, menghabiskan dana sekitar Rp 3 miliar 

untuk penyediaan 108 kerbau persembahan dan ratusan babi (Firmansyah, 

2011; Harahap dan Nara, 2011).  

Awalnya, upacara ini hanya mampu dilaksanakan oleh keluarga 

bangsawan. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi, strata sosial tidak 

lagi berdasarkan pada keturunan atau kedudukan, melainkan berdasarkan 

tingkat pendidikan dan kemampanan ekonomi. Saat ini, sudah banyak 

masyarakat Toraja dari strata sosial rakyat biasa menjadi hartawan, sehingga 

mampu menggelar upacara ini.  

ARS menjadi keunikan sekaligus kebanggaan dari masyarakat suku 

Toraja dari generasi ke generasi. Namun di balik kemeriahan ARS, tidak dapat 

dipungkiri bahwa bagi segelintir orang baik orang luar maupun masyarakat 

Toraja sendiri, menganggap ARS sebagai Upacara adat yang merepotkan dan 

menghabiskan uang bahkan terkesan jor-joran, pesta hura-hura dan 

pemborosan. 

 

3.4 Spiritualitas dalam Aluk Todolo sebagai Pondasi Pelaksanaan ARS 

dalam Tongkonan 

Berkembang berbagai macam cerita dalam masyarakat Toraja tentang 

penciptaan kehidupan di alam semesta. Salah satunya bercerita bahwa 

penciptaan terjadi di langit dari unsur-unsur yang “tidak diciptakan”. Kemudian 

kehidupan itu turun dari atas ke bumi dan kehidupan itu harus diamalkan dan 

dijalankan dalam kerangka ketentuan-ketentuan religius dan adat yang juga 
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berasal dari langit yang dikenal dengan sebutan “Aluk Sanda Pitunna” 

(7777777=serba tujuh).  

Kobong (2008:47-48) mengemukakan ASP terdiri dari (1) Alukna mellolo 

tau yaitu ketentuan adat yang mengatur hubungan antar manusia, (2) Aluk Pare 

yaitu ketentuan adat tentang padi, (3) Aluk Banua yaitu ketentuan adat tentang 

pembangunan rumah, (4) Aluk tananan pasa’ yaitu ketentuan adat yang 

mengatur pasar, (5) Aluk bua’ yaitu ketentuan adat untuk kebaikan/ 

kesejahteraan persekutuan bua‟, (6) Aluk Rambu Tuka’ yaitu ketentuan adat 

yang mengatur upacara syukuran dan (7) Aluk Rambu Solo’ yaitu ketentuan adat 

yang mengatur upacara kematian. Apabila seseorang hidup sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan ASP yang berlaku, maka ia tidak perlu takut terhadap 

sesuatu apa pun. Bahkan kematian sekalipun karena kematian hanyalah sebagai 

pintu untuk kembali kepada realitas semula. Oleh karena itu, maka seluruh 

rangkaian kehidupan masyarakat toraja mulai dari kelahiran sampai dengan 

kematian diatur oleh Aluk Sanda Pitunna (ASP) yang diawasi oleh Tongkonan, 

seperti yang dituturkan Bapak TB: 

mentu’na tu dipogau’ den atoro’na. aluk sandapitunna parallu 
ladipeladai’ melo. Yatu aluk moi natae’ dioki’ apa tae’ nabisa 
dipaningoan saba’ matoto’mo topissan sae lakona, 
merrarabukumo, na kita adekna te undibangki’ narondong 
nenekta,,mentu’na tengkata natandai, yatu aluk nakanna nasangki 

 

Artinya: 

Semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari  itu ada 
aturan yang mengikat/ mengatur. Aluk 7777 harus dipedomani 
dengan baik. Yang namanya aturan walaupun tidak tertulis tetap 
harus ditaati dan tidak bisa dipermainkan karena sudah mengikat 
dan mendarah daging dalam diri kita. Apa lagi kita ini selalu di 
awasi oleh nenek moyang kita. Semua yang kita lakukan 
dipantau, peraturan adat berlaku bagi semua yang ada disini 
tanpa terkecuali secara turun temurun 
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Inti ajaran Aluk Todolo menyatakan bahwa manusia  harus menyembah 

kepada 3 oknum yaitu: (1) Puang Matua sebagai pencipta segala isi bumi, (2) 

Deata-deata yang jumlahnya banyak sebagai pemelihara seluruh ciptaan Puang 

Matua, (3) Tomembali Puang sebagai pengawas yang memperlihatkan gerak-

gerik serta memberi berkat kepada manusia keturunannya. Berdasarkan 

pemahaman ini, maka jelaslah bahwa menurut kepercayaan Aluk Todolo, 

manusia yang masih hidup tidak akan terlepas dari pengawasan arwah 

leluhurnya yang disebut Tomembali Puang. Dengan kata lain arwah-arwah dari 

orang yang telah meninggal tidak akan melupakan keturunannya begitu saja 

akan tetapi tetap memperhatikannya. Hal itu berarti antara orang yang telah 

meninggal dengan orang yang masih hidup tetap ada hubungan.  Mereka juga 

meyakini bahwa apabila mereka tidak memberikan berkat, nenek moyang juga 

bisa murka yang kemudian mendatangkan banjir, berbagai penyakit atau gagal 

panen. Oleh karena itu keselarasan dan keharmonisan harus tetap dijaga.  Maka 

untuk itu sebelum dilepas ke alam arwah, maka terlebih dulu keluarga 

mengadakan serangkaian upacara sakral dengan harapan arwah si mati dapat 

diterima disana nantinya (alam puya) dan tidak mendatangkan bencana.  Selain 

itu pada waktu-waktu tertentu dilaksanakan upacara untuk memperingati mereka 

lagi yang biasa dilaksanakan setelah panen yang berhasil atau suatu kondisi 

yang baik sebagai ucapan syukur sebagai berkat dari leluhur mereka. 

Masyarakat Toraja memiliki pemahaman bahwa kehidupan yang ideal 

atau nyata, bukanlah yang di bumi melainkan di langit di atas. Dunia ini hanyalah 

peralihan atau pintu masuk, tempat tinggal yang kekal ada di langit. Kehidupan di 

dunia ini tidak kekal, tetapi bersifat sementara saja. Masyarakat Toraja percaya 

bahwa ia berasal dari atas dan ke sana pulalah ia akan kembali. Manusia masuk 

ke dalam dunia dengan potensi yang digenggamnya yaitu tanggung jawab untuk 

mengembangkan kehidupannya menurut ketentuan-ketentuan adat. Kehidupan 
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di dunia harus menjamin untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik di 

seberang sana.  

Tujuan akhir dari kehidupan di bumi adalah kembali ke kehidupan asal di 

langit. Masyarakat Toraja memandang bahwa kematian hanyalah sebuah mata 

rantai dalam lingkaran kehidupan atau semacam ritus peralihan yang sangat 

kompleks. Kompleksitas ritus di seputar kematian bersumber dari falsafah hidup 

bahwa tujuan akhir dari lingkaran hidup ialah tempat dimana kehidupan dimulai. 

Kembalinya manusia ke sana dijamin oleh pelaksanaan ritus-ritus yang 

diwajibkan, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian. Ritus terakhir dan 

yang paling megah adalah ritus kematian. Ritus ini menutup kehidupan di bumi, 

lalu “si mati” kembali ke dalam kehidupan semula. Ritus kematian sebagai 

penutup masa hidup di dunia seakan menjadi antisipasi kehidupan yang akan 

datang. Pelaksanaan ARS merupakan proyeksi kehidupan di “seberang sana”. 

Perjalanan si mati akan lancar ke pemukiman arwah (Puya) bahkan dengan ritus 

ARS arwah akan naik ke langit dan di sana akan menjadi ilah (membali puang).  

Kobong (1983:31) menyatakan bahwa terdapat dua paham tentang membali 

puang. Yang pertama menyatakan bahwa tidak semua orang bisa membali 

puang atau naik ke langit. Para Kaunan (budak) dan orang yang tidak dibalikan 

pesungna, artinya orang yang ritus kematiannya tidak diselesaikan, tidak bisa 

membali puang. Jika seseorang tidak dibalikan pesungna, sehingga ia tidak 

dapat membali puang, maka keluarga besarnya akan diganggu terus menerus 

bahkan mendapatkan kutuk. Yang lain menyatakan bahwa setiap orang akan 

kelangit (membali puang) karena para kaunanpun berasal dari sana. Oleh karena 

itu, nilai kehidupan masyarakat toraja terkonsentrasi di dalam ARS, karena 

masyarakat Toraja memaknai bahwa sesudah kematian masih ada kelanjutan 

kehidupan yang sangat menentukan kehidupan di dunia dan sebaliknya. Dalam 

Kadong badong berbunyi : 
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Unnisung kapayunganmi, la ditulungmira sau’, la dipenombaimira, 
anna bengki’ tua’ sanda, paraya sang sama-sama 

 

Atau:  

dadi deatami dao, kombongmi tu palullungan, la ditulungmira 
langan, la dipenombaimira, anna bengki’ tua’ sanda, palisu sanda 
mairi’ rongko’ toding solanasang, maupa’ to palimbuan9 

 

Berdasarkan kadong badong ini sangat jelas bahwa terdapat hubungan 

timbal balik antara kehidupan di dunia dan di langit yang saling mempengaruhi 

satu sama lainnya. Masyarakat Toraja memaknai bahwa sebenarnya realitas 

kehidupan hanya sementara saja yang harus dihayati secara pragmatis dalam 

batas-batas yang ditentukan oleh ASP untuk menjamin kehidupan di dalam 

realitas “alam atas”, atau dapat pula dikatakan bahwa realitas kehidupan orang 

toraja berasal dari alam mistis menjelma sementara kedalam realitas empiris 

untuk kembali kedalam realitas mistis. Siklus hidup ini hanya berlaku sekali saja 

dan untuk selamanya, maka kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk orang 

mati dalam ritual ARS (menyelesaikan ritus kematiannya sesuai dengan status 

dalam kemasyarakatan) menjadi sebuah tanggung jawab yang penting atau lebih 

tepatnya menjadi prioritas utama bagi orang toraja. Hal ini seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak TB: 

Yake lanpa lili’na lepongan bulan tana matarik allo tondok toraya 

malakbik yatu disanga makpogau’ sara’ rambu solo’ tae’ nabisa 

ditampe tu ada’ torayanta. Saba’ lankatorayanta naporiki’ aluk  

todolota sae lakona. Saba’ anna tae’ nadipogau’ natoraya siapiki’ 

nakannaki’ pema, mabusungki’ nak 

Artinya: 

Selagi kita masih berada di dalam wilayah Toraja yang namanya 
kegiatan upacara Rambu Solo’ tidak bisa dipisahkan dari adat kita 

                                                             
9  Ia sudah menempati tempat kehormatan , saatnya ia ditolong dan disembah, agar ia 

memberikan berkat yang melimpah untuk kebahagiaan bersama (Terjemahan bebas). 
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sebagai orang Toraja. Karena dalam adat Toraja kita terikat oleh 
adat-istiadat nenek moyang kita sampai selama-lamanya/ bersifat 
kekal. Apabila hal tersebut tidak dipatuhi maka kita akan berdosa 
dan terkena kutukan 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka jelas terlihat bahwa bagi 

masyarakat Toraja sangat penting untuk mengembangkan kehidupan di dunia ini 

secara bertanggung jawab dengan memenuhi ketentuan-ketentuan aluk dan 

adat khususnya ARS agar tidak mengalami kesulitan-kesulitan ketika kembali 

kepada kehidupan nyata di seberang sana (puya). 

Salah satu ketentuan aluk yang harus terpenuhi adalah pemotongan 

hewan. Para penganut Agama Aluk’ To Dolo berusaha memberikan yang terbaik 

kepada orang yang meninggal dengan cara membekali jiwa/roh orang yang 

meninggal dengan pemotongan hewan, biasanya berupa kerbau dan babi 

sebanyak mungkin. Para penganut Agama Aluk To Dolo percaya bahwa roh 

binatang yang ikut dikorbankan dalam upacara kematian tersebut akan mengikuti 

arwah/roh orang yang meninggal dunia menuju puyo.  

Kepercayaan pada Aluk Todolo pada hakikatnya berintikan pada dua hal, 

yaitu pandangan terhadap kosmos dan kesetiaan pada leluhur. Masing-masing 

memiliki fungsi dan pengaturannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jika terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaannya, sebutlah seperti dalam hal "mengurus dan 

merawat" arwah para leluhur, maka bencana pun tak dapat dihindari. 

Kepercayaan leluhur (aluk todolo) jiwa yang mati mengendarai jiwa 

kerbau dan babi yang dikorbankan. Oleh sebab itu, hewan terbaik dan paling 

berharga adalah Tedong Bonga. Sebab, dengan bahu yang besar dan tanduk 

panjang yang kuat, bisa dikendarai bagi yang meninggal melintasi gunung dan 

lembah menuju alam baka (puya). Masyarakat Toraja percaya bahwa jiwa dari 

hewan korban akan mengikuti tuannya yang dikorbankan pada upacara 

pemakaman. Dipercaya pula, roh dari rumah dan semua milik yang meninggal 
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akan mengikuti pemiliknya. Karenanya, sekalipun seseorang meninggal di 

tempat lain, keluarga berusaha membawanya kembali ke tempat asal untuk 

upacara pemakaman. Kehidupan masyarakat Toraja tak dapat dilepaskan dari 

kehidupan kosmos secara menyeluruh, semua tindakannya mempunyai arti 

keagamaan. Masyarakat Toraja dalam sebuah Tongkonan sangat kuat menaati 

dan mempercayai aturan agama (aluk) yang diikat oleh pemali. 

 

3.5   Lukisan Pelaksanaan Upacara Aluk Rambu Solo’ 

Masuk melewati gerbang rante, tepat berdiri dengan “anggun” lakkian di 

tengah-tengah area upacara ARS sebagai pusat. Bangunan dengan tinggi 

kurang lebih sepuluh meter dihiasi dengan ukiran yang sungguh indah; tepat di 

sebelah kanan berdiri delapan buah alang; bahkan lantang yang dibangun 

kurang lebih tiga bulan tanpa henti oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk 

persaudaraan, berdiri dengan “gagahnya” mengelilingi area upacara ARS; 

Dekorasi area ritual dibuat sedemikian “berwibawanya” dengan nuansa merah 

yang sarat dengan arti keberanian; belum lagi kadong badong yang dinyanyikan 

oleh Pa’badong yang bisa dilakukan semalaman suntuk selama upacara 

dilaksanakan; ma’katia dan ma’randing pun mewarnai penyambutan rombongan 

tamu yang turut berbelasungkawa dalam upacara ini. Kurang lebih tujuh hari 

tujuh malam pelaksanaan puncak acara ritual ARS, setiap orang yang hadir dan 

berada di area pelaksanaan benar-benar terbawa dengan suasana yang 

sungguh berbeda. 

Hari pertama  pelaksanaan diawali dengan persiapan keluarga untuk 

memindahkan jenasah dari rumah pribadinya menuju ke Tongkonan To’Tallang 

Tantanan yang merupakan tempat dilaksanakannya rangkaian upacara ARS. 

Keesokan harinya, dilaksanakan ma’ pasa’ tedong Semua kerbau yang telah 

disepakati keluarga untuk dikorbankan dikumpulkan di halaman Tongkonan 



 

51 
 

tempat pesemayaman yang meninggal lalu diarak keliling kampung dan ma’ 

parokko alang yang didahului dengan ibadah penghiburan. Pada hari ketiga, 

rumpun keluarga dalam tongkonan melakukan rapat evaluasi dan persiapan 

untuk acara selanjutnya (pada hari ini tidak dilakukan ritual apapun, karena 

bertepatan dengan hari minggu).  

Hari selanjutnya jenasah diarak mengelilingi kampung (Ma’pasonglo/ 

Ma’palao). Pada saat jenasah kembali di rante langsung dinaikkan ke atas 

Lakkian. Selanjutnya, dua hari berturut-turut rumpun keluarga dalam Tongkonan 

menerima secara adat tamu baik keluarga ataupun kerabat lain yang datang 

melayat. Para tamu datang membawa kerbau dan atau babi (Tangkean suru’) 

yang diberikan kepada anak atau saudara orang mati sebagai tanda 

belasungkawa. Tamu dan kerabat yang datang lebih dulu mendaftar pada pos 

penerimaan tamu. Saat itu, tamu juga mendaftarkan hewan atau benda yang 

dibawanya untuk dicatat. Pendaftaran ini terkait dengan pajak yang harus 

dibayar yang bagi masyarakat Toraja sudah menjadi salah satu sumber PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) terbesar di Toraja. Tamu yang sudah mendaftar lalu 

masuk ke lokasi Katongkonan secara bergiliran. Para tamu yang datang ma’ 

sembangan ongan memasuki tempat upacara (Rante) berbaris secara artistik, 

berbaris memanjang yang disambut oleh pa’ randing (penyambut tamu) dengan 

tarian kebesaran. Para tamu diterima secara resmi oleh keluarga dan dijamu 

minum kopi, teh, dan diberi rokok dan pangngan (Sirih pinang). Sesudah dijamu, 

tamu menuju Lantang masing-masing untuk makan dan istirahat. Selanjutnya, 

rombongan tamu lainnya akan diterima secara resmi. 

Keesokan harinya merupakan acara Mantunu, dimana semua kerbau 

yang telah disepakati keluarga, dipotong dan dagingnya dibagikan secara adat 

sesuai peruntukannya. Hari terakhir merupakan acara pa’kaburusan atau Me Aa, 
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jenasah dipindahkan dari tempat pelaksanaan upacara ARS ke patane (Liang 

kubur) yang diakhiri ibadah syukur atas selesainya rangkaian upacara ARS. 

 

3.6 Relasi antara Akuntabilitas, Tongkonan dan Aluk Rambu Solo’ 

Akuntabilitas didefinisikan sebagai perilaku individu atau organisasi untuk 

menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka melalui pemberian 

alasan mengapa tindakan dilakukan (Sinclair, 1995). Bahkan Gray dkk. (2006) 

mendefinisikan akuntabilitas sebagai hak masyarakat yang timbul karena adanya 

hubungan antara organisasi dan masyarakat. Jadi akuntabilitas bukan hanya 

milik individu atau organisasi tetapi menjadi hak dan milik masyarakat umum 

yang mempunyai kedekatan atau keterpautan dengan individu atau organisasi 

tersebut. 

Pandangan Sinclair (1995) dan Gray dkk. (1997) menunjukkan bahwa 

akuntabilitas harus dipersiapkan oleh subyek yang melakukan sebuah aktivitas 

kepada publik. Tujuan dilakukannya sebuah akuntabilitas agar individu atau 

organisasi mendapatkan kepercayaan dari publik atau pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan dengan organisasi yang bersangkutan.  

Tongkonan sebagai organisasi sosial yang menjadi pusat aktivitas 

masyarakat dan mengatur tata kelola kemasyarakatan bagi masyarakat Toraja, 

khususnya dalam melaksanakan ritual ARS wajib untuk menyampaikan 

pertanggungjawabannya baik secara individual (sebagai anggota Tongkonan) 

maupun secara organisasional sebagai wujud akuntabilitas organisasi guna 

meningkatkan kepercayaan dan keberterimaan antar individu dalam organisasi 

maupun organisasi  dengan komunitas yang lebih luas (masyarakat). Relasi 

antara Akuntabilitas, Tongkonan dan Aluk Rambu Solo’ dapat digambarkan 

seperti Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4  
Relasi antara Akuntabilitas, Tongkonan dan Aluk Rambu Solo’  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Ringkasan 

Pada bagian ini telah dikemukakan bahwa Tongkonan bukan sekadar 

mengandung makna fisik sebagai rumah adat tetapi juga mengandung makna 

religius dan tata kelola organisasi dengan menempatkan Tongkonan sebagai 

pusat pelaksanaan ritus, pusat kepemimpinan dan pusat kekerabatan. 

Tongkonan sebagai pusat aktivitas masyarakat, mengatur tata kelola 

kemasyarakatan bagi masyarakat Toraja, khususnya dalam melaksanakan ritual 

Aluk Rambu Solo’. ARS adalah upacara adat kematian masyarakat suku Toraja 

yang bertujuan untuk menghormati orang tua atau kerabat yang telah meninggal 

dunia. Bagian inipun memaparkan tentang keterkaitan antara Tongkonan, ARS 

dan Akuntabilitas. Diharapkan dengan adanya bagian ini dapat mempermudah 

pemahaman pada bagian-bagian berikutnya. 

 

 

Akuntabilitas Akuntabilitas 

Masyarakat / Parapuan 

Tongkonan 

Aluk Rambu Solo 
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BAB IV 

SONDA MALI’: AKUNTABILITAS CINTA KASIH 

Iman tidak pernah tahu ke mana ia dituntun 

Tetapi, Iman tahu dan mencintai DIA yang menuntunnya 

(Oswald Chamber) 

 

 

4.1 Pengantar 

Dimensi awal yang menjadi temuan dalam mengungkapkan makna dan 

bentuk akuntabilitas upacara Aluk Rambu Solo’ dalam organisasi Tongkonan 

adalah Sonda Mali’, dimensi berkaitan dengan Cinta Kasih. Bab ini akan 

mengelaborasi makna akuntabilitas Cinta Kasih yang mencerminkan hubungan 

individu dengan Puang Matua sebagai Prinsipal tertinggi maupun hubungan 

dengan sesama manusia yang dinyatakan sebagai penghormatan kepada „Si 

mati” dan “Si hidup”. 

Dimensi Cinta Kasihlah yang melingkupi seluruh akuntabilitas yang 

dilaksanakan pada rangkaian upacara ARS, karena tanpa Cinta Kasih maka 

mustahil pelaksanaan upacara ARS dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh 

karena itu, hasil pemaknaan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi proses 

pemaknaan lainnya dalam organisasi Tongkonan. 

 

4.2 Puang Matua (Tuhan) sebagai Prinsipal Tertinggi 

Masyarakat Toraja memahami bahwa Puang Matua adalah pemilik 

kehidupan dan setiap insan manusia hanyalah sebagai orang kepercayaan-Nya 

yang diberikan kewewenangan untuk mengelola bumi dan segala sumber daya 

yang ada didalamnya. Dalam percakapan dengan Pdt. AL didepan rumah 

Tongkonan, beliau menyatakan: 
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siapakah kita ini??kita kan hanya alat saja...apa yang Tuhan mau, 
itu yang harus kita lakukan...tae tu appanta inde lino (kita tidak 
memiliki apapun didunia ini) 
 
Di lain kesempatan, di pastori Gereja tempat beliau tinggal, dia 

menyampaikan: 

Dia lah pemilik segalanya, manusia itu hanya wakil saja...untuk 
mengelolah dan mengatur segala yang sudah dipercayakan-
Nya...khususnya dalam pelaksanan ARS, kalo bukan Tuhan yang 
memberkati, mana bisa semuanya bisa berjalan lancar...kita bisa 
apa?! 
 
 Setali tiga uang, Bapak FB-pun mengungkapkan : 

saya ini hanya “saluran”...Sumbernya kan jelas (Tuhan)...kalo 
saya sebagai “saluran”, tidak mengalirkan dengan baik apa yang 
ada dalam diri saya, apa yang saya akan katakan 
(pertanggungjawabkan) nantinya kepada Sang Sumber itu?! 
 

Hal yang diungkapkan oleh Pdt. AL dan Bapak FB sarat dengan makna 

bahwa manusia dengan predikat sebagai agen Tuhan di bumi mengemban 

amanah atau tugas tertentu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab 

kepada Tuhan. Ini berarti manusia selaku agen dalam melakukan segala sesuatu 

harus berdasarkan kesadaran diri bahwa semua aktivitasnya harus dilakukan 

sesuai dengan keinginan Tuhan sebagai Pemberi Amanah (the will of God) 

(Triyuwono, 2006: 347; Lobo, 2007: 67). Dengan kesadaran yang dimiliki bahwa 

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dilakukan adalah kepada Tuhan, maka 

peran dan fungsi manusia selaku agen didinamiskan dengan kehendak-Nya. 

Agen tidak lagi sekadar berkewajiban melakukan akuntabilitas kepada para 

stakeholders, tetapi lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan 

bahkan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak tepat atau tidak layak untuk 

dilakukan dihadapan Tuhan. 

Tae’ dipake sala to apa diampui jo kaleta. Yatu apa diampui, 
apanna nasang puang matua dadi tae’ nadipake sala apa dipake 
lama’pemeloi sola nasang (Pdt. AL) 
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Artinya: 

Kita tidak boleh mempergunakan salah (semena-mena) segala 
sesuatu yang melekat/dimiliki pada diri kita, segala yang kita miliki 
merupakan milik Tuhan sehingga digunakan sebaik mungkin 
untuk kepentingan bersama. 
 

Segala pelaksanaan kegiatan manusia di dunia ini sepatutnya diakhiri 

dengan sebuah pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada Puang Matua 

(Tuhan). Puang Matua sebagai pemilik mutlak (real principal) atas segala 

sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Manusia hanyalah sebagai pribadi yang 

diberi kepercayaan (agent) untuk mengelola secara bertanggung jawab segenap 

milik Puang Matua. Jika dikaji berdasarkan ruang lingkup entitas atau organisasi, 

maka Puang Matua adalah pemilik entitas tersebut, berarti Dia adalah prinsipal. 

 

4.3 Sonda Mali’: Akuntabilitas Cinta Kasih pada Upacara ARS dalam 

Organisasi Tongkonan 

Pola akuntabilitas Aluk Rambu Solo dalam organisasi Tongkonan selalu 

mengedepankan Cinta Kasih yang membawa implikasi penting dalam realitasnya 

yang bernuansa spiritual. Sejak awal sampai dengan akhir seluruh rangkaian 

ritual ARS diwarnai dengan Cinta Kasih. Masyarakat Toraja memahami Cinta 

Kasih sebagai Sonda Mali’ yang merupakan tanda kasih seseorang terhadap 

sesuatu yang ada di luar dirinya baik Tuhan maupun sesama manusia. Seperti 

yang dijelaskan oleh Pdt. AL: 

Apapun yang kita buat dan temui dalam kehidupan didunia ini 
merupakan kesempatan kita untuk menunjukkan Cinta Kasih yang 
kita miliki...ya Sonda Mali’ta...baik itu kepada orang tua, saudara, 
kerabat...sebagai bukti kalo kita mengasihi Puang Matua.. 

 
 Dilain kesempatan, Pdt. AL  menyampaikan: 

Kalo ada (seseorang) yang mengaku bahwa dia mengasihi Tuhan 
pasti dia juga mamali’ (mengasihi) kepada sesamanya manusia, 
ya orang tua-lah, suami/istri, anak-anak 
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Akuntabilitas upacara ARS dalam Tongkonan menempatkan Puang 

Matua (Tuhan) sebagai prinsipal utama, Tuhan yang menjadi fokus dalam 

rangkaian ritual ARS. Bentuk akuntabilitas Cinta Kasih Tongkonan ada yang 

bersifat abstrak dalam bentuk keimanan dan ketaatan kepada Puang Matua 

(Tuhan) dan bersifat konkrit dalam bentuk pengabdian kepada sesama manusia.  

 

4.3.1. Kapatonganan (Keimanan) dan Kasiturusan (Ketaatan) kepada 

Puang Matua: Cinta Kasih yang Abstrak 

Hanya Tuhan saja yang memampukan keluarga untuk 
melaksanakan upacara ini...bukan hal yang mudah bagi kelurga 
besar dapat berkumpul bersama...punya waktu...kesehatan yang 
baik, tidak sakit-sakit...punya dana yang cukup...jadi benar-benar 
Puang matua manna...(hanya karena Tuhan saja) (Bapak FB)   
 

Ungkapan “Puang matua manna” dalam pengakuan Bapak FB 

mengandung makna yang dalam akan pemahamannya tentang Keimanan dalam 

hal ini berarti keyakinan akan keberadaan Puang Matua (Tuhan) sebagai 

Pencipta, Pemelihara, Penghibur dan Pelebur alam semesta beserta segala 

isinya. Pengakuan seperti ini menjadi bentuk kesadaran akan keberadaanNya. 

Keyakinan akan keberadaan Tuhan menimbulkan kesadaran keTuhanan dalam 

diri rumpun keluarga dalam Tongkonan yaitu kesadaran akan keberadaan Tuhan 

dan ketaatan untuk mematuhi hukum dan aturan Tuhan.  

Salah satu bentuk ketaatan diwujudkan dengan berdisiplin melaksanakan 

ajaran agama dalam pelaksanaan upacara ARS. Setiap hari dalam pelaksanaan 

rangkaian upacara ARS dilaksanakan ibadah yang dipimpin oleh pemuka agama 

(Pendeta) secara bergantian. Ibadah dilaksanakan di Rante dan dihadiri oleh 

keluarga besar (pa’rapuan) dan juga masyarakat sekitar. Ibadah pada pagi hari, 

sekitar pukul 09.00 WITA, hanya ibadah singkat saja, Pendeta memimpin Doa 

pagi dan setelah itu keluarga barulah beraktifitas untuk jadwal kegiatan hari yang 
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bersangkutan. Sedangkan pada malam hari, ibadah yang dilaksanakan lebih 

lama. Diawali dengan menyanyikan beberapa puji-pujian dan doa pembukaan 

kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Firman Tuhan yang dapat 

menguatkan segenap keluarga dalam menjalani rangkaian upacara ARS dan 

diakhiri dengan doa berkat yang memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi 

keluarga. Rangkaian ibadah seperti ini berlangsung setiap hari selama rangkaian 

pelaksanaan upacara ARS. 

Ibadah yang dilakukan bukan rutinitas yang harus dilakukan dari 
gereja, ini harus dilakukan, tidak bisa ditawar-tawar...kami 
percaya dan sangat yakin bahwa Tuhanlah yang menolong kami 
mulai dari segala persiapan, karena itu kami tetap memohon  
supaya Dia jugalah yang akan menolong kami sampai dengan 
selesainya acara ini...sekaligus melaluinya, mengingatkan 
keluarga dan orang yang hadir bahwa kita manusia tidak ada apa-
apanya kalo tanpa Tuhan...supaya kita trus bersandar kepada-
Nya (Bapak FB) 
 

Bahkan saat rangkaian ARS bertepatan dengan hari minggu (sebagai 

hari beribadah bagi umat Kristen) maka pada saat itu tidak dilaksanakan ritual 

apapun juga. Pada hari minggu pagi, keluarga besar bersiap-siap untuk 

berangkat ke Gereja. Letak gedung Gereja yang tidak jauh dari tempat 

pelaksanaan membuat anggota keluarga hanya berjalan kaki secara 

berombongan menuju ke Gereja. Barulah setelah beribadah, mereka 

mengadakan rapat evaluasi dan persiapan untuk acara selanjutnya. 

Refleksi keimanan dan ketaatan Tongkonan tercermin dalam bentuk 

dilaksanakannya ARS yang berpedoman pada ajaran agama. Sejalan dengan 

pernyataan Adlin (2007) dalam Dewi (2008:137) bahwa spiritualitas Timur sangat 

identik dengan religiusitas berupa penghayatan dan kedekatan manusia dengan 

Tuhan melalui ajaran agama maka praktik akuntabilitas spiritual Tongkonan 

diwujudkan dalam bentuk penghayatan dan kedekatan diri dengan Tuhan 

berdasarkan ajaran kristen sebagai agama yang dianut oleh anggota Tongkonan.  
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Akuntabilitas tongkonan memahami masing-masing komponen dalam 

organisasi tongkonan menyadari hak, kewajiban, wewenang dan tanggung 

jawabnya dan mampu melaksanakan tugasnya dengan kesadaran 

melakukannya bukan hanya untuk manusia tetapi terlebih untuk Tuhan. 

Akuntabilitas disini adalah kewajiban agen untuk mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan  sesuatu yang diamanahkan dari 

Tuhan sebagai Prinsipal Tertinggi, seperti yang dituturkan oleh Bapak FB: 

tidak sedikit orang memang melihat ini (Upacara ARS) seperti 
foya-foyalah, menghambur-hamburkan uanglah, tidak rasionallah, 
tapi kalo menurut saya ini semua bentuk pertanggungjawaban 
saya kepada Tuhan yang sudah mempercayakan berkat-Nya 
kepada saya selama ini...memang, dana yang digunakan tidak 
sedikit (Ratusan Juta) tapi toh saya tidak pernah merasa 

kekurangan karena harus mengeluarkan uang untuk upacara 
seperti ini...dengan begini kan orang juga menikmati berkat-berkat 
yang Tuhan percayakan kepada saya...melalui upacara inipun, 
ada rumah ibadah, tidak hanya gereja, yang mendapatkan berkat 
  

Kesadaran tentang keberadaan manusia yang hanya menjalankan 

amanah yang dipercayakan oleh Tuhan membawa masyarakat Toraja 

menjalankan segala aktivitas kehidupannya, khususnya Ritual ARS, sesuai 

dengan yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Rangkaian ritual ARS, mulai dari 

persiapan sampai dengan penguburan sarat dengan  aktivitas yang bersifat 

spiritual, hal ini dijelaskan oleh Pdt. AL bahwa: 

seluruh rangkaian upacara ARS bagi umat kristen, mulai dari hari 
kematian sampai dengan penguburan dipimpin oleh Pendeta 
secara langsung...Gereja berperan besar dalam hal ini...kami 
(Pendeta) harus tetap mengawasi rumpun keluarga dalam 
Tongkonan supaya dalam pelaksanaan ARS tidak melanggar 
doktrin Kristen...kan ARS tidak dijalankan lagi seperti yang 
dipahami dalam Aluk Todolo...misalnya dalam hal pemotongan 
kerbau dan babi, juga dalam menaikkan kadong 
badong....disinilah tugas gereja yang harus bekerja keras 
 

Bahkan Bapak SBP pun mengamini hal ini dengan menyatakan bahwa: 

kalau ada keluarga yang meninggal, baik orang tua, saudara, 
maupun keluarga jauh, Sejak awal langsung dipimpin oleh pihak 
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Gereja...bahkan dalam segala persiapan misalnya membuat 
lantang, juga diawasi langsung oleh gereja...karena kami yakin 
Tuhan yang akan melancarkan semua yang kami 
lakukan...bahkan setelah penguburan, keluarga melakukan 
ucapan syukur atas pertolongan Tuhan dalam acara ini (Upacara 
ARS)...karena segala sesuatu yang ada dalam upacara ini baik 
materi bahkan tenaga, semuanya Tuhan sendiri yang siapkan, 
keluarga hanya mengelolanya saja 
 

Pernyataan diatas menunjukkan adanya kesadaran bahwa Tuhan adalah 

pemilik dari bumi ini, dan manusia merupakan individu yang berperan sebagai 

pengelola dari sumber daya yang dipercayakan secara penuh dan kemudian ia 

wajib mempertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Manusia memahami bahwa 

Tuhan adalah pemilik kehidupan, dan setiap insan manusia hanyalah sebagai 

orang kepercayaan Tuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola bumi, dan 

segala sumber daya yang ada didalamnya. 

Rumpun keluarga dalam Tongkonan memahami bahwa segala sesuatu 

yang mereka miliki berasal dari Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu, oleh 

karena itu dalam pengelolaannya dilakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh 

Tuhan sendiri. Bahkan dalam menaati perintah Tuhan untuk menghormati Orang 

tua, mereka menunjukkannya dalam upacara ARS sebagai wadah terakhir 

mereka. Segala sesuatu yang mereka miliki baik harta, tenaga dan waktu yang 

Tuhan percayakan bagi mereka dipergunakan dengan maksimal dalam 

rangkaian Upacara ARS. 

 

4.3.2. Pengabdian kepada Sesama Manusia: Cinta Kasih yang Konkrit 

Pengabdian kepada sesama manusia dalam ritual ARS dengan 

menunjukkan cinta dan kasih yang tulus sebagai bentuk kesadaran akan 

keberadaannya sebagai wakil Tuhan di dalam dunia merupakan bentuk 

akuntabilitas. Dalam seluruh rangkaian pelaksanaan ARS, unsur cinta kasih tidak 

dapat dilepaskan.  Rumpun keluarga dalam Tongkonan melaksanakan upacara 
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ARS atas dasar cinta kasihnya kepada orang tua dan atau saudara (Sonda 

Mali’). Cinta kasih merupakan amanah langsung yang diberikan Tuhan kepada 

manusia. Cinta Kasih kelihatannya sangat sederhana tapi tidak sedikit orang 

yang tidak dapat bahkan tidak ingin mempraktikkan cinta kasih dalam 

kehidupannya secara sempurna. Hal inilah yang sedang dipraktikkan oleh 

pa’rapuan dalam Tongkonan bahwa cinta kasih benar-benar harus dinyatakan 

dalam bentuk konkrit dengan melaksanakan ARS. 

Dimensi cinta kasih bersifat vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal 

adalah cinta kasih kepada Sang Pencipta dan dimensi horizontal adalah cinta 

kasih kepada orang lain. Seluruh umat manusia diperintahkan untuk memiliki 

kedua jenis kasih ini. Tidak mungkin seorang yang menyatakan dirinya 

mengasihi Sang Pencipta namun tidak mengimplementasikannya kepada 

sesamanya manusia ataupun sebaliknya, menyatakan diri mengasihi sesamanya 

manusia namun tidak menjaga kekudusan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. 

 

4.3.2.1 Cinta Kasih Kepada “Si Mati” 

Kasih yang dimiliki seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan baik 

kepada sesama manusia terlebih kepada Tuhan. Ketaatan kepada perintah dan 

larangan Tuhan menunjukkan kasih yang dimiliki oleh manusia kepada-Nya. 

Salah satu perintah Tuhan yang semestinya ditaati adalah “hormatilah orang 

tua”. Menghormati ayah dan ibu bukan hanya sekedar menghormati sesama 

manusia, tetapi menghormati mereka sebagai wakil dari Allah. Orang tua adalah 

wakil dari Tuhan, sebagaimana kita melayani Tuhan dengan hormat dan takut, 

maka wakil Tuhan yakni ayah dan ibu kita pun harus dihormati.  

Tuhan menghubungkan beribadah kepada-Nya dengan berbuat baik 

kepada orang tua karena orang tua adalah wakil Tuhan di dalam dunia. Hal ini 

menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua bagi Tuhan. Orang tua 
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sendiri jarang menuntut atau bahkan tidak pernah menuntut kepada anak untuk 

menghormatinya. Namun, belajar dari Firman Tuhan, nyata bahwa Tuhanlah 

yang menuntut anak untuk menghormati ayah dan ibunya. Hal ini adalah perintah 

Tuhan sendiri. Suatu "kewajiban" yang tidak dapat ditawar-tawar untuk 

menghormati wakilnya di dunia ini, yakni orang tua.   

Hal inilah yang menjadi dasar Bati’ to mate dalam Tongkonan dalam 

pelaksanaan ARS. Mereka memahami bahwa tindakan yang dilaksanakan dalam 

rangkaian ARS sebagai sebuah tanda Cinta Kasih dan penghormatan (Sonda 

Mali’) mereka terhadap orang tua. Hal ini ditegaskan oleh Pdt. AL: 

Firman Tuhan sudah jelas, kita harus menghormati orang tua, ya 
itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak.....Rambu Solo 

dijadikan wadah terakhir bentuk penghormatan kepada orang 
tua...terlepas dari aluk to dolo, rambu solo bagi kita (umat kristen) 
harus tetap dijalankan sesuai dengan doktrin kristen 
   

Mereka memahami bahwa seorang anak yang berbakti, yang 

menghormati, yang berterimakasih dan mengasihi serta merasa 

bertanggungjawab terhadap orangtuanya atau keluarganya akan berusaha untuk 

menguburkannya dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin dikuburkan di 

tempat yang dianggap layak dan bagus, misalnya  di patane. Dalam percakapan 

dengan Bapak SBP, di sore hari sebelum mulainya rangkaian upacara ARS, 

setelah beliau berkeliling melihat-lihat proses penyelesaian lantang, beliau duduk 

di salah satu lantang yang belum selesai dikerjakan dan mengatakan bahwa:  

ya tu alu’ rambu solo’ napogau’ mintu’na tau  belanna tanda 
mali’na anak lako tomatuanna ba’tu angga kasimaliran lako 
tomatuanna...(Aluk Rambu Solo’ dilakukan sebagai ungkapan 

Cinta kasih anak terhadap orang tuanya atau sebagai bentuk 
Cinta kasih terhadap keluarga) 
 

Pada kesempatan yang berbeda, hal senadapun disampaikan oleh Bapak 

FB, bahwa: 
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Tuhan kan memerintahkan seperti itu (menghormati orang 
tua)...semuanya ini (upacara ARS) sonda mali’ki lako tomatua 
(bentuk Cinta kasih kami) sebagai anak terhadap mama (si mati), 
tapi bukan anak-anak saja tetapi juga keluarga, bentuk 
penghormatan terakhir....orang tua kan sudah membesarkan 
anak-anak sampai besar (dewasa)....bukan seperti yang dipahami 
dalam aluk todolo...semuanya (upacara ARS) dilakukan dalam 
pandangan kristen 
 

 

4.3.2.2 Cinta Kasih Kepada “Si Hidup” 

Upacara ARS tidak hanya sebagai bentuk cinta kasih terhadap orang tua 

yang meninggal dunia tetapi juga merupakan bentuk cinta kasih yang 

diperuntukkan bagi orang-orang yang ada disekitar Tongkonan baik pa’rapuan 

dan to buda (masyarakat). Pengorbanan sebagai tanda tanggung jawab dalam 

upacara ARS hakikatnya sebagai tanda mali’ (tanda cinta kasih ) kepada to 

mate’, namun pada akhirnya dinikmati langsung oleh orang-orang yang hadir 

yang masih hidup.  

 

4.3.2.2.1 ARS sebagai Wadah Pemersatu Keluarga 

Upacara ARS merupakan reuni keluarga baik berdasarkan keturunan 

(genealogis) maupun berdasarkan ikatan perkawinan sehingga ARS 

dilaksanakan di rumah Tongkonan agar persekutuan dalam Tongkonan tetap 

utuh. Setiap orang yang hadir baik bati’ to mate sendiri maupun saudara bahkan 

tamu yang datang untuk berbelasungkawa tidak hanya berasal dari Kabupaten 

Toraja Utara dan Tana Toraja saja, tetapi juga berasal dari luar kota bahkan dari 

propinsi lain. 

Kurang lebih dua hari sebelum pelaksanaan upacara ARS, bati to mate 

dan saudara “si mati‟ beserta anak cucunya telah berdatangan dari daerah 

mereka dan mulai tinggal di dalam lantang masing-masing yang menjadi tempat 

tinggal selama upacara ARS berlangsung, lantang terdiri dari dua lantai dan satu 
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dapur. Merekapun tinggal di area pelaksanaan upacara ARS sampai dengan 

selesai acara penguburan. Segenap keluarga besar dalam satu Tongkonan 

tinggal dan berkumpul bersama dalam waktu yang tidak sebentar, hal ini 

dipastikan sulit dilakukan pada acara yang lain kecuali dalam upacara ARS. 

Seperti yang diceritakan oleh Bapak AS yang berdomisili di toraja, yang ditemui 

disela-sela kesibukannya selaku Camat Tallunglipu di kantornya: 

Biasanya susah sekali Keluarga besar berkumpul, tapi kalo ada 
orang mati (upacara ARS) wah semuanya bisa kumpul walaupun 
berjauhan...kehadiran untuk to toraya (orang toraja) sangat 
penting, walaupun kita tidak membawa sembangan ongan 

 
Pdt. AL pun saat ditemui di pastori gereja mengatakan: 

orang-orang yang hadir kan bukan hanya keluarga yang ada 

ditoraja saja, tapi dari daerah lain bahkan dari luar pulau...tidak 
gampang kasih kumpul (mengumpulkan) mereka seperti ini, 
kecuali ada to mate (upacara ARS)...kalo ada to mate, tidak perlu 
diundang, orang-orang pasti datang 
 
Begitu pula halnya dengan Bapak FB yang berdomisili di Jakarta 

mengatakan: 

disinilah (upacara ARS) keluarga bisa saling mengenal satu sama 
lain, kan banyak anak cucu yang belum pernah ketemu karena 
berjauhan, bahkan yang saudara bersaudara juga karena sudah 
beda kota, jadi jarang ketemu... mereka jadi bisa ketemu seperti 
reunilah...walaupun sebenarnya moment ini, berdukacita tapi saat 
keluarga berkumpul kita bisa bersukacita...saling menunjukkan 
perhatian dan kasih yang ada diantara kita 
 
Bapak SBP yang berdomisili di Makassar namun sejak pensiun 

beberapa tahun lalu telah tinggal di Toraja pun menyampaikan hal yang 

senada: 

ke den to mate sirampun nasang tu bati’ to mate sola siulu na, sae 
duka tu pa’rapuan...sitammu-tammu tu tau sola nasang..(jika ada 
upacara ARS, seluruh anak dan saudara si mati berkumpul, 
rumpun kelurga juga berdatangan...semua saling bertemu)  
 
Kehadiran keluarga besar dalam rangkaian upacara ARS menunjukkan 

cinta kasih yang ada diantara mereka yang saling mengikat satu sama lain 

walaupun mereka berada di daerah yang berbeda. Hal ini terlihat semakin jelas 
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pada hari mantarima tamu, puluhan bahkan hingga ratusan rombongan tamu 

yang terdiri dari puluhan orang yang merupakan rekan-rekan atau kerabat. 

Merekapun datang dari daerah yang berbeda-beda, ada yang dari Kab. Toraja 

utara, Kab. Tana Toraja, Kab. Sinjai, Kab. Luwu banggai, Makassar, Manado, 

Kendari, Samarinda, Balikpapan, Jakarta bahkan Jayapura dan juga daerah lain. 

Kedatangan mereka sebagai tanda berbelasungkawa dan berdukacita sekaligus 

sebagai tanda cinta kasih dan penghormatan mereka terhadap “si mati” dan juga 

anak-cucu serta saudara “si mati”. 

 

4.3.2.2.2 ARS sebagai Wadah Memberi “Makan”  

Sejak awal persiapan pelaksanaan upacara ARS, tama to buda untuk 

memulai pekerjaan membangun lantang dan mempersiapkan Rante, sampai 

dengan hari penguburan (ma’kaburu’), puluhan ekor kerbau dan ratusan ekor 

babi dipotong untuk menjadi lauk bagi seluruh orang yang hadir. Setiap orang 

memperoleh makan dan minum yang dipersiapkan oleh bati’ to mate (anak cucu) 

dan sile’to barra to mate (saudara). 

Kerbau-kerbau yang telah ditinggoro kemudian dikuliti oleh beberapa 

orang lalu dipotong-potong dan dimasak menggunakan wadah yang telah 

disiapkan. Demikian juga dengan babi-babi, dimasak diwadah yang berbeda. 

Semua dilakukan di tengah-tengah Rante, sehingga disaksikan langsung oleh 

orang-orang yang hadir. Setelah daging kerbau dan babi telah matang kemudian 

dibagi-bagikan kepada orang-orang di setiap alang dan lantang. Termos-termos 

nasi dan jenis makanan lainnya dikeluarkan dari dapur umum dan dibagikan juga 

di setiap alang dan lantang. Tidak lupa jerigen-jerigen yang berisi tuak pun 

menjadi pelengkap hidangan makan mereka.  

Dalam setiap waktu makan seperti ini, terjalin keakraban yang hangat 

diantara keluarga dan masyarakat. Mereka menikmati makanan sambil 
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bercakap-cakap bahkan bersenda gurau, sesekali terdengar gelak tawa dari satu 

lantang dan lantang lainnya. Setiap orang yang bertugas membagikan makanan 

baik wanita maupun pria, terus berlalu-lalang sampai mereka yakin benar bahwa 

semua orang yang ada disekitar Rante telah menikmati makanannya. 

Bahkan pada hari Mantunu yang merupakan hari puncak pemotongan 

hewan, semua kerbau dan babi yang masih ada dibagikan kepada Saroan, 

Pemerintah (LKMD dan Pembangunan desa), Gereja, orang-orang yang 

berperan dalam pelaksanaan acara (To ma’badong, To ma’kacia, To Ma’randing) 

dan juga masyarakat setempat. Kerbau dan babi dibagikan berdasarkan 

kesepakatan bersama antara bati to mate’ dan Ambe’ Tondok, yang diberikan 

secara hidup-hidup, kemudian tergantung dari pihak yang diberikan untuk 

memotongnya kemudian membagi-bagikan kepada anggotanya atau 

melelangnya kepada orang-orang yang hadir. 

Bapak FB yang ditemui seusai ibadah pengucapan syukur atas 

selesainya pelaksanaan rangkaian upacara ARS mengatakan: 

bukan seperti aluk to dolo pahami bahwa kerbau dan babi itu 
dijadikan bekal untuk to mate‟...kerbau dan babi dipotong untuk 

dijadikan lauk dan dibagikan untuk semua orang yang hadir...tidak 
ada yang dibuang ke air misalnya...smua orang diberi makan dan 
minum...tidak menutup kemungkinan ada rakyat biasa yang 
datang, yang hanya bisa menikmati daging pada saat ada orang 
mati saja karena ketidakmampuan mereka secara ekonomi...saya 
sangat senang sekali, pada saat melihat semua orang yang 
berkumpul sama-sama bersukacita 
 
Pemaknaan momen seperti ini menyatakan betapa besar pengorbanan 

yang dilakukan oleh bati’ to mate dalam upacara ARS dalam menunjukkan 

pengorbanannya sebagai tanda cinta kasih bagi semua pihak yang mendukung 

dan menopang mereka dalam pelaksanaan rangkaian upacara ARS. Bahkan 

juga kepada orang lain yang tidak memiliki andil apapun dalam upacara ini. 
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4.4 Ringkasan 

 Dimensi awal yang menjadi temuan dalam mengungkapkan makna dan 

bentuk akuntabilitas upacara Aluk Rambu Solo’ dalam organisasi Tongkonan 

adalah Dimensi Cinta Kasih. Pola akuntabilitas organisasi Tongkonan ditinjau 

dalam Aluk Rambu Solo selalu mengedepankan Cinta Kasih yang membawa 

implikasi penting dalam realitasnya yang bernuansa spiritual. Sejak awal sampai 

dengan akhir seluruh rangkaian ritual ARS diwarnai dengan Cinta Kasih.  

Akuntabilitas Tongkonan dalam pelaksanaan ARS menempatkan Puang 

Matua (Tuhan) sebagai prinsipal utama, Tuhan yang menjadi fokus dalam 

rangkaian ritual ARS. Bentuk akuntabilitas Cinta Tongkonan ada yang bersifat 

abstrak dalam bentuk Kapatonganan (Keimanan) dan Kapasiturusan (Ketaatan) 

kepada Puang Matua (Tuhan) dan bersifat konkrit dalam bentuk pengabdian 

kepada sesama manusia baik kepada “Si Mati” sebagai tanda penghormatan dan 

cinta maupun kepada “Si Hidup”, dimana ARS merupakan wadah pemersatu 

keluarga dan memberi “makan”. 
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BAB V 

SIRI’ DAN KASITURUSAN: AKUNTABILITAS SOSIO-KULTURAL 

Tae nama’din umpoka rara sola buku 
(Tidak boleh memecahkan tali kekerabatan dan persaudaraan) 

Tae’pa misa’ anak Toraya, kongkong sono, Belanna pantunu lan te tondok 
(Belum ada seorang anak Torajapun menjadi bangkrut karena memotong hewan pada upacara pemakaman adat) 

(Pesan leluhur Masyarakat Toraja) 

 

 

5.1 Pengantar 

Dimensi kedua dari temuan akuntabilitas upacara ARS dalam organisasi 

Tongkonan yaitu akuntabilitas sosio-kultural yang menyangkut aspek mental. 

Mental berasal dari kata latin yaitu mens, mentis yang artinya: jiwa, nyawa, 

sukma, roh, semangat (Kartono, 1987:3). Sedangkan dalam kamus psikologi 

Kartono, (1987:278) mengemukakan: 

“yang berkenaan dengan jiwa, batin ruhaniah. Dalam pengertian 
aslinya menyinggung masalah: pikiran, akal atau ingatan” 
 

Hal ini berarti mental berkaitan dengan batin dan watak manusia, yang 

bukan bersifat badan atau tenaga, yang mempengaruhi hidup dan kehidupan 

manusia. Hawari (2001: 112) seperti yang dirujuk Widati (2010: 59) menyatakan 

bahwa mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan dinamik 

yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat 

dari psikomotornya. Dalam ilmu psikiatri dan psikoterapi, kata mental sering 

digunakan sebagai ganti dari kata personality (kepribadian) yang berarti bahwa 

mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk hati, emosi, sikap (attitude) dan 

perasaan yang dalam keseluruhan dan kebulatannya akan menentukan corak 

laku, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan, mengecewakan atau 

menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya.  
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Mental menentukan karakter manusia yang tercermin dalam tindakannya. 

Mental melahirkan tindakan, dimana tindakan adalah merupakan penampakan 

paling mudah dilihat dari fenomena jiwa (Samudji, 2010:94). Jadi mental adalah 

pendorong seseorang melakukan suatu tindakan nyata dengan motivasi tindakan 

tertentu. 

 

5.2 Pa’rapuan sebagai Prinsipal 

Pa’rapuan adalah bentuk abstrak dari rapu, yaitu keluarga berdasarkan 

hubungan darah baik secara vertikal (orang tua-anak) maupun hubungan 

horizontal (antar saudara), yang menampakkan diri secara kongkret dalam 

persekutuan tongkonan (Kobong, 2008: 87). Tongkonan mempunyai daya tarik 

sentripetal terhadap pa’rapuan, maka Tongkonan dipandang sebagai lambang 

dan pusat pa’rapuan, sehingga prestise dari Tongkonan merupakan prestise bagi 

pa’rapuan.  

sangat penting bagi bati’ to mate untuk menjaga nama baik 
Tongkonan...Pa’rapuan yang akan menilai bagaimana bati to 
mate melakukannya (Bapak TL) 
 
Seorang yang merupakan bagian dari pa’rapuan dalam sebuah 

Tongkonan bertanggung jawab untuk menjaga harga diri atau martabat 

pa’rapuannya. Jadi dalam konsep akuntabilitas Tongkonan pada upacara ARS, 

pa’rapuan merupakan prinsipal, karena kepada merekalah bati’ to mate-yang 

merupakan bagian dari pa’rapuan dalam sebuah tongkonan-wajib 

mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang diterimanya. Tujuan 

dilakukannya sebuah akuntabilitas kepada pa’rapuan, agar individu (bati’ to 

mate) mendapatkan kepercayaan dari pihak pa’rapuan sekaligus 

mempertahankan bahkan meningkatkan prestise Tongkonan. 

Sepanjang pelaksanaan upacara ARS, ratusan orang pa’rapuan 

menyaksikan secara langsung setiap tahapan ritual, mulai dari pengantaran 
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jenasah dari rumah pribadinya ke Tongkonan sampai dengan penguburan 

(memasukkan ke dalam patane). Dalam kondisi inilah, pertanggungjawaban 

dalam Tongkonan akan dinilai, bagaimana mereka (Bati’ to mate) 

mempertahankan siri’ dengan mengambil bagian dalam kasiturusan sebagai 

bukti konkritnya. 

 

5.3 Siri’ sebagai Bentuk Abstrak Akuntabilitas Sosio-Kultural 

Masyarakat toraja mengenal istilah Siri’ Tongkonan yang sarat adanya 

tanggung jawab, kerukunan, dan kesatuan keluarga yang erat di dalam sebuah 

Tongkonan. Siri’ mengungkapkan unsur harga diri atau martabat dalam 

pandangan masyarakat toraja. Prof. CS yang telah bertahun-tahun meneliti 

tentang masyakat toraja dalam percakapannya  mengungkapkan: 

Bagi suku Toraja pada hakikatnya Siri' sama dengan harga diri 
sebagai manusia. Istilah ini sering dihubungkan dengan 
penggarisan leluhur, Aluk Sola Pamali, Penggarisan ini 
menggambarkan jika seseorang yang tidak mempedulikan Siri‟ 

artinya tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, 
tidak menjunjung tinggi hakekat hidup dan kehidupan...Siri’ juga 
dijadikan pandangan hidup yang tersimpan dan ditemukan dalam 
mitos-mitos. Seperti dalam nyanyian pujaan uang diucapkan 
seorang Tominaa misalnya dalam upacara ARS 

 

Bab 3 menjelaskan bahwa pelaksanaan ARS sangat terikat pada struktur 

pelapisan sosial (Tana’), maka anggota dalam sebuah Tongkonan harus mampu 

menjaga dan mempertahankan harga diri atau martabat tongkonannya melalui 

upacara ARS. Pelaksanaan ARS diluar kerangka Aluk Sanda Pitunna (ASP) 

menyebabkan rasa malu, tidak hanya secara pribadi, tetapi juga pada seluruh 

persekutuan (Pa’rapuan) dalam Tongkonan. Prof. CS juga mengungkapkan 

bahwa: 

pendorong bagi seorang anak untuk melakukan pemotongan 
kerbau atau babi bagi penghormatan orang tuanya tidak hanya 
oleh aspek ritual keagamaan, melainkan juga didorong oleh aspek 
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kemasyarakatan, yaitu siri' (harga diri), dalam hal ini menegakkan 
prestise sosial di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya 
untuk mempertahankan prestise Tongkonan  
 

Sejalan dengan hal tersebut Tasmara (2006:19) mengemukakan bahwa 

Akuntabilitas adalah bagian melekat dari kredibilitas. Bertambah baik dan benar 

akuntabilitas yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi, maka bertambah 

besar tabungan kredibilitas sebagai hasil dari setoran orang-orang kepada kita. 

Dengan bertambah besarnya deposito kredibilitas, maka akan bertambah luas 

lingkaran pengaruh yang orang tersebut miliki. Hal inilah yang diharapkan dalam 

sebuah Tongkonan bahwa keberadaannya sebagai sebuah organisasi memiliki 

kredibilitas yang baik di mata anggota organisasi secara individual bahkan 

masyarakat sehingga memiliki pengaruh secara luas.  

Pada upacara ARS, siri’ ini akan terungkap dari banyaknya kurban babi 

dan kerbau sebagai bentuk tanggung jawab rumpun keluarga dalam sebuah 

Tongkonan. Upacara ARS Ne‟ Bite di Tongkonan To Tallang Tantanan misalnya, 

mengurbankan 84 ekor kerbau dan 421 ekor babi dan anaknya, Ne‟ Geritz, 

mengurbankan 75 ekor kerbau dan 285 ekor babi yang diselenggarakan di 

Tongkonan yang sama. Penyelenggaraan upacara penguburan menjadi wadah 

menyatakan martabat dan harga diri keluarga. Keberhasilan dan kemeriahan 

upacara yang diselenggarakan mempunyai nilai sosial budaya (sosio-kultural) 

yang tinggi, yang akan mempertahankan bahkan meningkatkan prestise 

Tongkonan ditengah-tengah masyarakat dan sebaliknya bati’ to mate akan 

merasa malu jika tidak dapat mengupacarakan orang mati sebagaimana 

mestinya sesuai dengan tana’ yang dimiliki. Hal ini merupakan konsekuensi logis 

yang harus ditanggung oleh anggota dalam Tongkonan untuk mempertahankan 

Siri’ sesuai dengan Tana’nya. 
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Kemegahan yang disajikan dalam rangkaian upacara ARS, baik dari sisi 

dekorasi di area Rante, jumlah hari dilaksanaannya upacara ARS, jumlah seluruh 

hewan yang dipotong bahkan jumlah orang yang hadir, menjadi dasar penilaian 

terhadap Tongkonan dalam menjaga martabat dan harga dirinya.  

Sebuah kenyataan bahwa melalui penyelenggaraan upacara ARS, 

martabat atau harga diri keluarga dinyatakan. Suatu rasa malu yang sangat 

mendalam (siri tae’ diona liu) apabila ada keluarga yang tidak mau 

mengupacarakan „orang matinya” sesuai dengan statusnya. Keluarga dari si mati 

akan menanggung malu karena akan diceritakan secara terbuka oleh anggota 

masyarakat, sebab tiap tana’ mempunyai aturannya sendiri, seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak SBP bahwa: 

tae’na ma’din dilamun punti tu to mate (tidak boleh dikubur tanpa 
kurban)...masing-masing orang mati harus dikuburkan sesuai 
dengan tana’nya...demmo aturanna (sudah ada 
aturannya)...masiri’ tu (akan malu) keluarga ke tae na dilamun 
melo tu to matena (jika orang matinya tidak dikuburkan sesuai 
tana’nya)...na pokada boko’ki’ tau (akan menjadi buah bibir) 

 

Tersirat dengan jelas dari pernyataan Bapak SBP dalam percakapannya 

bahwa sebuah tanggung jawab yang besar bagi sebuah Tongkonan untuk 

melaksanakan upacara ARS. Akuntabilitas sosio-kultural dalam Tongkonan erat 

kaitannya dengan prinsip dasar mereka, seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

TB dalam percakapan melalui media Handphone: 

bagi masyarakat toraja prinsip tae’ nama’din umpoka rara sola 
buku (tidak boleh memecahkan tali kekerabatan dan 
persaudaraan) yang mengikat rumpun keluarga dalam sebuah 
tongkonan...inilah yang menjadikan semua anggota dalam sebuah 
tongkonan pasti turu’ (mendukung) di upacara ARS sesuai 
dengan yang diarahkan oleh Parenge atau Ambe’ Tondok 
 

Bahkan Prof. CS pun mengemukakan bahwa terdapat pesan lain dari 

leluhur secara turun-temurun yang dipercayai oleh masyarakat toraja yang 

menjadi kekuatan mereka untuk mengambil bagian dalam upacara ARS, yaitu: 
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masyarakat toraja, khususnya anggota keluarga dalam sebuah 
Tongkonan meyakini pesan nenek moyang yaitu Tae’pa misa’ anak 
Toraya, kongkong sono, Belanna pantunu lan te tondok (Belum ada 
seorang anak Torajapun menjadi bangkrut karena memotong kerbau dan 
babi pada upacara pemakaman adat orang tuanya)...inilah yang 
menjadikan mereka siap sedia dalam mengorbankan harta benda, tenaga 
dan waktu dalam pelaksanaan ARS 
 

Prinsip Tae nama’din umpoka rara sola buku dan Tae’pa misa’ anak 

Toraya, kongkong sono, Belanna pantunu lan te tondok merupakan prinsip dasar 

yang dimiliki rumpun keluarga dalam sebuah Tongkonan dalam menjaga 

persaudaraan dan persekutuan diantara mereka untuk mempertahankan dan 

meningkatkan martabat dan harga diri (Siri’) Tongkonan sebagai sebuah 

organisasi sosial ditengah-tengah masyarakat. 

 

5.4 Kasiturusan sebagai Bentuk Konkrit Akuntabilitas Sosio-Kultural 

Jika dalam diri pribadi seseorang telah tertanam siri', maka secara 
otomatis, tanpa dikomando, setiap kali ada keluarga yang 
meninggal dunia, semua masyarakat, khususnya keluarga dalam 
Tongkonan akan berbondong-bondong datang berbelasungkawa 
dan saling bergotong royong melaksanakan upacara penguburan 
jenazah. Saat penguburan pun terlihat kerjasama mengorbankan 
hewan dan harta benda yang mungkin menurut orang lain akan 
terkesan sebagai pemborosan (Prof. CS) 
 

Kesadaran rumpun keluarga dalam Tongkonan untuk mempertahankan 

kredibilitasnya dalam menjaga nama baiknya (prestise), membuat mereka harus 

mengambil bagian (Turu’) dalam upacara ARS. Kasiturusan merupakan bentuk 

nyata akuntabilitas sosio-kultural rumpun keluarga dalam tongkonan pada 

upacara ARS. Hal ditegaskan juga oleh Bapak FB, ditengah-tengah rapat 

keluarga: 

semua anak dan saudara harus turu‟, ambil bagian dalam seluruh 
rangkaian upacara ini, termasuk juga dalam hal pemotongan...kan 
malu kalo mengaku anak atau saudara tapi tidak turu’, apa kata 
orang (pa’rapuan) nantinya 
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Bapak FB melalui pernyataannya hendak menjelaskan bahwa anggota 

keluarga (Bati’ dan Siulu’ to mate) sebagai bagian dari Tongkonan yang memiliki 

tanggung jawab secara mental untuk menjaga nama baik Tongkonan harus 

mengambil bagian (Turu’) sebagai tanda Siri’nya. Bahkan Bapak TB 

menegaskan bahwa: 

bagi masyarakat toraja, ada ungkapan: la’biran ia tallan 
barangapa, na iamora ke la tallan rara, tallan buku yang artinya 
bati’ to mate harus berani mengorbankan harta bendanya sebagai 
tanda kasiturusannya daripada menghilangkan harga diri dan nilai 
persekutuan dalam Pa’rapuan 

 

Amanah turun temurun yang diberikan kepada rumpun keluarga dalam 

Tongkonan yang berasal dari nenek moyang untuk menjaga nama baik dan 

prestise Tongkonan sesuai dengan Tana’nya, mewajibkan mereka untuk 

menunjukkan pertanggungjawabannya (akuntabilitas) dengan cara 

mengorbankan harta benda mereka sesuai dengan kemampuan yang ada. 

Disinilah nampak kebersamaan dan gotong royong antar anggota Tongkonan, 

karena tidak semua anggota memiliki kemampuan yang sama, baik tenaga, 

pikiran bahkan materi.  

Kasiturusan tidak hanya dilakukan pada saat puncak acara upacara ARS, 

melalui pemotongan kerbau dan babi saja, namun hal ini nyata telah terlihat 

sejak awal meninggalnya “si mati” sampai dengan puncak acara pelaksanaan 

ARS. Pada saat “si mati” meninggal dunia, segenap keluarga besar dalam 

Tongkonan mengantarkan jenasahnya dari kota Makassar ke rumah pribadinya 

di Kabupaten Toraja Utara. Ratusan orang dengan menggunakan Puluhan mobil 

mengantarkan dengan perjalanan kurang lebih 10 jam dengan jarak tempuh 

lebih dari 300 km. Iring-iringan kendaraan yang mengantarkan jenazah, terlihat 

sangat rapi dalam perjalanan menuju Kab. Toraja Utara. 
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Belum lagi dalam pembangunan lantang dan lakkean di area Rante 

Tongkonan To’Tallang yang dilaksanakan sejak awal bulan Maret sampai 

dengan pertengahan bulan Juni, mulai pagi hingga sore hari, yang dikerjakan 

oleh kaum pria dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar, juga merupakan 

bentuk kasiturusan. Bapak FB menceritakan bahwa: 

kasiturusan bukan hanya mengenai hewan yang dipotong, tapi 
juga tentang partisipasi pada saat membuat lantang (pondok), 

saat mempersiapkan semuanya sebelum hari H...dari sekian 
banyak bambu yang dipake, ratusan atau mungkin ribuan batang 
bambu untuk membuat lantang, tidak ada satu ruas bambupun 
yang dibeli...semuanya pemberian keluarga sebagai tanda 
kasiturusannya...juga terlihat waktu dari makassar ke sini (toraja) 
banyak sekali keluarga yang mengantar 

 

Bapak TB-pun mengatakan: 

Yanna den pogau’ sara’ sae nasang tu tau, toparenge’ marassan 
patuduki’, yatu kita tosiulu’ ma’pogau sisolaki’  unbagi-bagi tu 
anggaranna apa ladipatassu ba’tu ladipake, anna yatu tau 
yalambantuki biasanna muane manggaraga lantang, madekor na 
manttunu, yatu baine mekkarang jo dapo, ma’nasu, manggaraga 
wai... 

 

Artinya: 

ketika kita melaksanakan upacara, orang-orang akan 
berdatangan, Toparenge’ membantu mengarahkan tata cara 
pelaksanaan, sementara kita keluarga pelaksana bersama-sama 
saling membantu dalam pembagian dana anggaran, apa yang 
akan dikeluarkan atau dipakai, sedangkan orang banyak akan 
datang turut berpartisipasi, biasanya laki-laki membantu dalam 
pembuatan lantang (pondok) dan dekorasi, dan pemotongan 
hewan, sedangkan perempuan mengurusi bagian dapur, 
memasak, membuat minuman. 

 

Hal ini nampak di sepanjang upacara ARS, setiap orang, baik tua-muda, 

pria-wanita,  yang hadir datang secara sukarela tanda diundang. Mereka secara 

spontan akan memenuhi area upacara setelah mereka mengetahui adanya 

pelaksanaan upacara ARS. Dan pada puncak upacara ARS, seperti yang 

disampaikan oleh Bapak SBP: 
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hewan yang dipotong memang tidak sedikit, tedong (kerbau), bai 
(babi), semuanya itu bukan satu atau dua orang saja yang 
potong...segenap anak-cucu bahkan saudara ambil 
bagian...Pemotongan kerbau dan babi disaksikan langsung oleh 
pa’rapuan, mereka melihat langsung berapa banyak kerbau dan 
babi yang dipotong (dikurbankan) dan kerbau jenis apa saja 10 
yang dikurbankan oleh bati’ to mate 
 

Kasiturusan benar-benar sebuah tindakan nyata yang harus dilakukan 

oleh anggota Tongkonan, sebab terdapat konsekuensi sosial-kultural yang akan 

dikenakan apabila terdapat anggota yang tidak mengambil bagian. Jika ada 

anggota tongkonan yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam upacara ARS akan 

dikesampingkan dari rumpun keluarga dalam sebuah Tongkonan (ti’pek lanmai 

kasiturusan pa’rapuan), seperti yang diungkapkan Bapak AS: 

kalo ada upacara rambu solo‟, semua anggota keluarga dalam 
tongkonan harus mengambil bagian sebagai tanggung jawabnya 
untuk mempertahankan martabat tongkonan...kalo ada yang tidak 
bersedia, maka dia akan dipandang sebelah mata oleh parapuan, 
istilahnya ti’pek lanmai kasiturusan pa’rapuan 
 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upacara ARS, Kasiturusan harus 

dilakukan oleh anggota dalam Tongkonan sebagai bentuk akuntabilitas sosio-

kultural agar eksistensinya sebagai seorang pribadi yang merupakan bagian 

dalam Tongkonan tetap terpelihara yang pada akhirnya berdampak positif bagi 

keberadaan Tongkonan ditengah-tengah masyarakat. 

 

5.5 Ringkasan 

Level kedua dari temuan akuntabilitas dalam organisasi Tongkonan yaitu 

akuntabilitas Sosio-Kultural yang menyangkut aspek mental. Mental menyangkut 

pendorong seseorang melakukan suatu tindakan nyata dengan motivasi tindakan 

tertentu. Seorang yang merupakan bagian dari pa’rapuan dalam sebuah 

                                                             
10 10 klasifikasi kerbau berdasarkan nilai sosial-kulturalnya: Sambao, Pudu’,Todi’, Sori’, Bonga Ulu, 

Bonga Tengnge’, Bonga Sura’, Bonga Lotong Boko’, Bonga Saleko, dan Balian.  
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Tongkonan bertanggung jawab untuk menjaga harga diri atau martabat 

pa’rapuannya. Jadi dalam konsep akuntabilitas upacara ARS dalam sebuah 

Tongkonan, pa’rapuan merupakan prinsipal, karena kepada merekalah bati’ to 

mate-yang merupakan bagian dari pa’rapuan dalam sebuah tongkonan-wajib 

mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang diterimanya. 

Akuntabilitas Sosio-kultural dalam Tongkonan dinilai dengan cara 

bagaimana mereka mempertahankan siri’ dengan kasiturusan sebagai bukti 

konkritnya. Siri’ mengungkapkan unsur harga diri atau martabat dalam 

pandangan masyarakat toraja. Akuntabilitas adalah bagian melekat dari 

kredibilitas. Bertambah baik dan benar akuntabilitas yang dimiliki oleh seseorang, 

maka bertambah besar tabungan kredibilitas sebagai hasil dari setoran orang-

orang kepada kita. Bertambah besar deposito kredibilitas, bertambah luas 

lingkaran pengaruh yang kita miliki. Hal inilah yang diharapkan dalam sebuah 

Tongkonan bahwa keberadaannya sebagai sebuah organisasi memiliki 

kredibilitas yang baik di mata anggota organisasi secara individual bahkan 

masyarakat secara luas.  

Kesadaran rumpun keluarga dalam Tongkonan untuk mempertahankan 

kredibilitasnya dalam menjaga nama baiknya (prestise), membuat mereka harus 

mengambil bagian (turu’) dalam upacara ARS. Kasiturusan merupakan bentuk 

nyata akuntabilitas sosio-kultural rumpun keluarga dalam Tongkonan pada 

rangkaian upacara ARS. Amanah turun temurun yang diberikan kepada rumpun 

keluarga dalam Tongkonan yang berasal dari nenek moyang untuk menjaga 

nama baik dan prestise Tongkonan sesuai dengan Tana’nya, mewajibkan 

mereka untuk menunjukkan pertanggungjawabannya (akuntabilitas) dengan cara 

mengorbankan harta benda mereka sesuai dengan kemampuan yang ada. 

Kasiturusan benar-benar sebuah tindakan nyata yang harus dilakukan 

oleh anggota Tongkonan, sebab terdapat konsekuensi sosial-kultural yang akan 



 

78 
 

dikenakan apabila terdapat anggota yang tidak mengambil bagian. Jika ada 

anggota tongkonan yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam upacara ARS akan 

dikesampingkan dari rumpun keluarga dalam sebuah tongkonan (ti’pek lanmai 

kasiturusan pa’rapuan). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upacara ARS, 

Kasiturusan mutlak dilakukan oleh anggota dalam Tongkonan sebagai bentuk 

akuntabilitas sosio-kultural agar eksistensinya sebagai seorang pribadi yang 

merupakan bagian dalam Tongkonan tetap terpelihara yang pada akhirnya 

berdampak positif bagi keberadaan Tongkonan ditengah-tengah masyarakat. 
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BAB VI 

PASSURA’ DAN PENGKILALA:  AKUNTABILITAS FISIK 

 

6.1 Pengantar 

Temuan lain mengenai makna dan bentuk akuntabilitas dalam organisasi 

Tongkonan yaitu akuntabilitas yang bersifat fisik. Makna dan bentuk akuntabilitas 

fisik tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan dua dimensi sebelumnya yaitu 

dimensi cinta kasih yang bersifat spiritual yang menyangkut kesadaran 

keTuhanan dan dimensi sosial kultural yang menyangkut mental. Bahkan 

dimensi fisik ini tidak dapat dilepaskan dari dimensi Cinta Kasih dan Sosio-

Kultural, karena mereka saling kait-mengait satu sama lain. 

Praktik akuntabilitas yang dilaksanakan pada dimensi fisik tidak terlepas 

dari nilai-nilai spiritual dan mental yang ada didalam rumpun keluarga pada 

Tongkonan. Ketaatan kepada Puang Matua (Tuhan) dan pengabdian kepada 

sesama manusia sebagai wujud Cinta Kasih serta Siri’ dan Kasiturusan sebagai 

upaya untuk menjaga harga diri dan martabat yang mereka miliki membawa 

mereka mempraktikkan akuntabilitas fisik dengan cara yang sedikit berbeda 

bahkan mungkin tidak sama dengan cara yang lumrah dipraktikkan pada 

organisasi lain.  

 

6.2 Bati To mate’ dan Saroan sebagai Prinsipal 

Bati’ to mate adalah seluruh keturunan langsung “si mati” baik anak, cucu 

bahkan cicit. Bati’ to mate merupakan agen sekaligus prinsipal dalam rangkaian 

upacara ARS, mereka masing-masing memperoleh amanah dari yang lainnya 

yang akhirnya harus menunjukkan pertanggungjawabannya masing-masing. 

Amanah yang perlu dipertanggungjawabkan adalah sejumlah dana yang 

dikumpulkan bersama oleh bati’ to mate yang dipergunakan untuk mendanai 



 

80 
 

keperluan baik dalam persiapan (dalam pembangunan lantang, baik pembelian 

bahan maupun biaya konsumsi) maupun dalam rangkaian acara puncak upacara 

ARS (Konsumsi dari dapur umum dan VIP). Selain itu adanya Tangkean Suru’ 

yang diberikan oleh rumpun keluarga dan kerabat pada hari mantarima tamu 

juga merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan. Selain bati to mate, 

saroanpun menjadi prinsipal dalam bagian ini. 

Saroan berasal dari kata sisaro mase yang berarti saling mengasihi dan 

saling membantu. Saroan adalah kelompok kerja rumpun keluarga berdasarkan 

hubungan darah dalam sebuah Tongkonan, yang merupakan alat pemersatu 

keluarga yang bersama-sama saling membantu dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan. Bapak SBP yang ditemui seusai beliau mengikuti kebaktian di gereja 

menceritakan bahwa: 

saroan itu seperti kelompok arisan, tapi bentuknya pekerjaan dan 
pembagian daging. Misalnya: saya ada dalam saroan A, 
kemudian la ma alukna (akan menyelenggarakan upacara ARS), 
maka seluruh orang yang masuk dalam saroan A membantu 
dalam persiapan sampe selesai...saya kan pasti potong kerbau 
atau babi...nah, saya harus kasih ke saroan, nanti ambe 
saroannya yang bagikan kepada anggotanya, begitu juga kalo 
ada anggota lain punya acara, saya harus datang membantu dan 
nanti saya pasti dapat bagian duku bai atau tedong (daging babi 
atau kerbau)...atau saya mati misalnya, anak-anakku harus 
potong kerbau dan babi untuk diberikan ke saroan dimana saya 
masuk 
 

Pernyataan Bapak SBP memberikan gambaran bahwa setiap bati’ to 

mate bahkan “Si Mati” sendiri yang menjadi bagian dari sebuah saroan harus 

mempertanggungjawabkan keberadaannya dalam saroannya. Jadi dalam hal ini, 

saroan merupakan prinsipal. 

 

6.3 Massangai Tedong na Bai: Transparansi Menuju Akuntabilitas 

Pada hari mantarima tamu, sejumlah rombongan tamu yang akan 

memasuki rante mendaftarkan diri kepada petugas yang ada di depan pintu 
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gerbang kemudian berdasarkan daftar tersebut mereka dipersilahkan masuk oleh 

To minaa. Iring-iringan rombongan tamu dipimpin oleh to ma’ randing dan 

sepasang muda-mudi yang menggunakan pakaian adat Toraja menuju ke 

lantang pantarima tamu dan disusul dengan seluruh tangkean suru yang mereka 

bawa yang kemudian diletakkan di tengah-tengah Rante. Kemudian datanglah 

lima orang pria yang mengambil bagian menjadi to massangai tedong (orang 

yang memberikan taksiran nilai dari kerbau atau babi sekaligus mengumumkan 

sumber dan tujuan diberikannya kerbau atau babi tersebut) dan to massura 

(orang yang mencatat tangkean suru berdasarkan yang disampaikan to 

massangai tedong). 

Setelah rombongan tamu telah berada di dalam lantang pantarima tamu, 

iring-iringan bati to mate dan rumpun keluarga mendatangi mereka sambil 

membawa sirih pinang sebagai tanda terima kasih dan hormat mereka kepada 

para tamu atas kedatangannya. Setelah itu mereka disuguhi makanan dan 

minuman. Sambil mereka menikmati makanan dan minuman, seluruh tangkean 

suru yang mereka bawa diumumkan secara terbuka di tengah-tengah rante. To 

massangai tedong dengan menggunakan alat pengeras suara berkata: “inda 

tedong te??!!” (siapakah pemilik kerbau ini??!!) sambil menunjuk salah satu 

kerbau yang ada disitu menggunakan sepotong bambu, kemudian kembali 

berkata: “tedongna Ne’ X domai Makassar na ban Pong Y” (Kerbau milik Ne‟ X 

dari Makassar diberikan kepada Pong Y). Sambil sesekali terlihat berdiskusi 

dengan to massangai tedong lainnya untuk menentukan taksiran nilai dari kerbau 

atau babi yang ada.  Demikian seterusnya sampai seluruh kerbau dan babi yang 

ada diumumkan dan seluruh rombongan yang datang telah selesai yang 

berlangsung selama kurang lebih tiga hari).  

Massangai Tedong na bai dilakukan secara terbuka dan disaksikan 

langsung oleh seluruh orang yang ada di area Rante baik bati’ to mate, saudara 
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dan keluarga besar bahkan masyarakat umum. Hal ini merupakan transparansi 

yang dilakukan oleh rumpun keluarga dalam sebuah Tongkonan sebagai bentuk 

akuntabilitas. 

 

6.4 Passura: Pencatatan Tertulis Upaya Akuntabilitas 

Passura berarti catatan atau tulisan. Passura dilakukan sebagai upaya 

mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) hal yang telah dipercayakan. 

Walaupun bentuk pencatatan yang dilakukan dalam upacara ARS sangat 

sederhana, namun informasi yang dibutuhkan oleh bati’ to mate telah 

tercukupkan berdasarkan passura tersebut.  

 

6.4.1 Passura seng bati’ to mate 

Passura seng bati’ to mate berarti catatan atas sejumlah dana yang telah 

dikumpulkan oleh bati’ to mate yang dipergunakan untuk mendanai keperluan 

baik dalam persiapan maupun dalam rangkaian acara puncak upacara ARS. 

Passura ini berisi catatan mengenai Sumber dana dan sejumlah pengeluaran 

untuk pembangunan lantang baik konsumsi pekerja maupun alat dan bahan 

bangunan yang dipergunakan serta sejumlah biaya konsumsi dari dapur umum. 

Bapak SBP menceritakan bahwa: 

kurang lebih tiga bulan orang-orang bekerja membangun lantang, 
mereka makan minum ya ada dananya dari bati’ to mate...beli-beli 
bahan bangunan juga dari mereka...nanti kalo sudah puncak 
acara, (konsumsi) dari dapur umum juga mereka...nanti mereka 
buat catatannya 

 

Passura seng bati’ to mate merupakan bentuk pertanggungjawaban 

dalam pengelolaan dana yang ditujukan hanya kepada bati’ to mate saja. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak SBP: 

memang ada laporan tertulis (Passura seng bati’ to mate) tapi 
hanya ditujukan kepada sesama bati’ to mate saja bukan untuk 
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rumpun keluarga besar karena dana yang dipakai kan hanya milik 
mereka (bati’ to mate)...mereka yang kumpul uang sendiri, ya 
mereka saja yang perlu melihat catatan (pertanggungjawabannya) 
itu...kami tidak perlu 
 

Hal inipun diamini oleh Bapak FB dalam percakapan melalui media 

komunikasi Handphone: 

oh itu catatan kami, tidak perlu orang lain tau...kan tidak 
menyangkut orang lain hanya menyangkut kami saja...uangnya 
kan dari kami sendiri yang diatur oleh adek-adek, jadi tidak perlu 
orang tau...bahkan bisa dibilang itu rahasia kami...tapi adek-adek 
harus terbuka tentang catatnya (pertanggungjawabannya) kepada 
kami yang punya uang...hehehe 
 
Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang 

ditunjukkan dalam passura ini hanya dalam lingkup kecil (Bati’ to mate) saja 

dalam organisasi Tongkonan. 

 

6.4.2 Passura Tangkean Suru’ 

Passura Tangkean Suru berati catatan atas sejumlah kerbau dan babi 

(Tangkean Suru) yang diberikan oleh rumpun keluarga dan kerabat pada hari 

Mantarima Tamu yang dilakukan  oleh orang yang telah ditentukan (To 

Massura). To Massura mencatat berdasarkan sumber dan tujuan Tangkean Suru 

yang nilainya ditentukan oleh To Massangai Tedong na Bai. Ia mencatatnya 

kedalam sebuah buku  yang modelnya dapat dilihat pada tabel 6.1. Setelah 

rangkaian upacara ARS telah selesai, Passura ini diserahkan kepada Bati’ To 

Mate untuk menjadi dasar informasi mereka saling berbagi kewajiban untuk 

mengembalikan Tangkean Suru’. 
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Tabel 6.1 
Ilustrasi Bentuk Passura Tangkean Suru’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Passura Tangkean Suru’ dilakukan dengan cara yang unik. To Massura’ 

mencatat siapa sumber/asal Tangkean Suru’, alamat dan jenis yang membawa 

serta siapa yang menerimanya/ditujukan. Pribadi yang ditujukan/menerima 

Tangkean Suru’ bertanggung jawab untuk membayar/mengembalikan Tangkean 

Suru’ tersebut kecuali jika peruntukannya adalah Petua’ maka seluruh bati’ to 

mate bertanggungjawab.  

Pengukuran atas nilai kerbau dan babi menggunakan satuan yang 

dipahami oleh masyarakat toraja. Kerbau dinilai berdasarkan ukuran tanduk 

dengan satuan telapak tangan sedangkan babi diukur berdasarkan lingkaran 

bagian dada dengan satuan panjang siku. Misalnya, Untuk menilai satu ekor 

kerbau, Sang Pala’ berarti satu telapak tangan (mulai dari jari tengah sampai 

dengan pergelangan tangan ditambah lima jari). Ukuran Sang Pala’ bernilai ± Rp. 

15.000.000,-. Rata-rata kerbau yang dijadikan Tangkean Suru’ minimal ukuran 

tanduknya 2 Sang Pala’. Sedangkan untuk menilai satu ekor babi, Sang Siku 

berarti satu siku (mulai dari jari tengah sampai dengan siku). Ukuran Sang Siku 

bernilai ± Rp. 1.500.000,-. 

 

 

No 

Nama yang 
membawa 

Tangkean 
Suru’ 

Alamat 

Nama yang 
ditujukan 

Tangkean 
Suru’ 

Babi Kerbau Ukuran Ket. 

1. Ne‟ X Toraja Pong Y √ Sang Siku Baru 

2. Pong R Makassar Ne‟ S √ 3 Sang pala’ Lama 

3. Ne‟ A Samarinda Petua’ √ 4 Sang Pala’ Baru 

 

To Massura’    To Massangai Tedong na Bai 

   (Pong F)                (Pong G) 
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6.4.3 Passura Pantunuan 

Passura Pantunuan berati catatan atas sejumlah kerbau dan babi yang 

dikorbankan oleh bati’ to mate pada hari pantunuan yang dilakukan  oleh Ambe’ 

Tondok sesuai kesepakatan bersama Bati’ to mate. Passura Pantunuan inipun 

dicatat kedalam sebuah buku yang modelnya dapat dilihat pada tabel 6.2. 

Tabel 6.2 
Ilustrasi Bentuk Passura Pantunuan 

 

No Kegiatan Tujuan 
Jumlah 

Babi 
Jumlah 
Kerbau 

Ket. 

1. Ma’ Patama Patti Na kande To buda 10 1  

2. Mantunu 

a. Saroan A 
b. Saroan B 
c. Saroan C 
d. Gereja 
e. LKMD & Pembangunan 
f. To Ma’Badong 
g. To Ma’Kacia 
h. To Ma’Randing 
i. Umum & Keluarga 

70 
40 
25 
5 
5 

10 
4 
3 

17 

15 
8 
5 
1 
2 
1 
1 
1 

10 

 

3. Ma’Kaburu’ Na kande To buda 20 2  

 

Pada hari Mantunu’, seluruh kerbau dan babi yang akan dikorbankan di 

bawa ke rante, kemudian Ambe’ Tondok menyampaikan secara terbuka jumlah 

kerbau dan babi yang dikorbankan sekaligus peruntukkannya sesuai dengan 

Passura pantunuan yang disaksikan oleh seluruh saroan dan masyarakat. 

Saroan-saroan yang menjadi tempat “si mati” dan anak-anaknya bernaung 

mendapatkan bagian kerbau dan babi sesuai dengan posisi mereka dalam 

saroan tersebut, sehingga jumlah kerbau dan babi yang diperoleh masing-

masing saroan tidak sama. Namun semua saroan pasti mendapatkan kerbau 

dan Babi. Setelah Ambe’ Tondok mengumumkan pembagian kerbau dan babi, 

maka dilakukan penyerahan kerbau dan babi kepada masing-masing saroan, 

yang dilanjutkan dengan ma’tinggoro (pemotongan) dan pembagian daging 

kepada anggotanya yang dilakukan oleh masing-masing saroan. 
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6.5 Pengkilala: Pencatatan Tidak Tertulis Upaya Akuntabilitas 

Pengkilala berasal dari kata kilala yang berarti ingat, jadi pengkilala 

berarti ingatan atas sebuah peristiwa yang telah terjadi. Hal ini merupakan cara 

pencatatan awal masyarakat toraja dalam upacara ARS, baik untuk mencatat 

jumlah Tangkean Suru’ maupun Pantunuan karena keterbatasan mereka dalam 

hal menulis di masa lalu, namun tetap sampai dengan saat ini dipergunakan 

seperti yang diceritakan Bapak SBP:  

Masyarakat toraja tidak mengenal tulisan sampai belanda datang, 
karena itu, mereka sangat mengandalkan telinga untuk 
mendengarkan segala sesuatu dari semua pihak khususnya para 
orang tua dan nenek, lalu mengingatnya...apa yang sudah diingat 
itu, kembali diteruskan kepada anak-cucu...sampai sekarang pun 
kita melakukan hal yang sama 
 
Dikesempatan berbeda beliau kembali menekankan bahwa: 

dulu tidak dicatat, karena mereka buta huruf...orang hanya 
dengar, oh, babiku itu...oh, kerbauku itu...dicatat dalam otak 
saja...tapi sekarang karena sudah semakin banyak tangkean suru 
dengan pantunuan, orang mulai catat tapi tetap diperhatikan dan 
didengar supaya diingat 

 

Walaupun saat ini menulis bukan lagi hal yang baru bagi masyarakat 

toraja, namun mereka masih tetap mengandalkan ingatan mereka atas sebuah 

peristiwa. Cara yang paling sering digunakan adalah menjadikan sebuah 

peristiwa sebagai bahan obrolan sehari-hari, baik kepada anak-cucu maupun 

kepada kerabat. 

Pada rangkaian upacara ARS, bati’ tomate dan saudara “si mati” 

memperhatikan dengan baik orang-orang yang hadir dalam upacara tersebut, 

apa saja yang mereka lakukan dan mengajak mereka berbincang-bincang agar 

lebih mudah mengingatnya. Terlebih lagi pada hari mantarima tamu setiap 

rombongan tamu yang datang dengan jeli diperhatikan kedatangannya. 

Merekapun memperhatikan tangkean suru yang dibawa oleh rombongan, untuk 

mengingat ukuran kerbau atau babi yang diberikan kepadanya, agar suatu saat 
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nanti mereka dapat mengembalikannya. Bapak FB mewakili keluarga dalam 

menyampaikan ucapan terima kasih, menyatakan bahwa: 

orang-orang yang datang yang meninggalkan aktivitasnya, 
pekerjaannya bahkan mungkin keluarganya untuk hadir dalam 
upacara ini...orang-orang yang membantu kami mulai dari 
persiapan sampai dengan hari ini bahkan sampai selesainya nanti 
kami mengucapkan terima kasih...kami akan mengingat setiap 
kebaikan bapak/ibu sekalian 

 

Bahkan dalam kesempatan yang berbeda Bapak FB pun 

menyampaikan: 

dalam acara orang mati (upacara ARS) bukan hanya siapa yang 
membawa tangkean suru saja yang diingat, tapi juga orang yang 
datang, orang yang bawa beras, gula atau garam misalnya, 
orang-orang yang membantu selama persiapan sampe selesainya 
acara...untuk apa?! ...ya supaya kita bisa balas besok atau 
lusa...smuanya itu kita harus balas suatu waktu sebagai tanda 
hormat kita juga kepada mereka sama seperti mereka sudah 
menghormati kita 

 

Bila dikaji secara mendalam pernyataan-pernyataan diatas memiliki 

makna bahwa Pengkilala (ingatan) dijadikan oleh anggota keluarga dalam 

sebuah Tongkonan sebagai media akuntabilitas yang menghasilkan informasi 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan di masa depan.  

 

6.6 Ringkasan 

Bagian ini mengemukakan mengenai makna dan bentuk akuntabilitas 

dalam organisasi Tongkonan yaitu akuntabilitas yang bersifat fisik. Praktik 

akuntabilitas yang dilaksanakan pada dimensi fisik tidak terlepas dari nilai-nilai 

spiritual dan mental yang ada didalam rumpun keluarga pada Tongkonan. Dikaji 

dari sisi organisasi, Bati’ To mate dan Saroan menjadi prinsipal pada bagian ini.  

Bentuk akuntabilitas yang dilakukan adalah (1) Passura (Catatan) yang 

terdiri dari Passura seng bati’ to mate, Passura Tangkean Suru’, Passura 

Pantunuan. Walaupun bentuk pencatatan yang dilakukan dalam upacara ARS 
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sangat sederhana, namun informasi yang dibutuhkan oleh bati’ to mate telah 

tercukupkan berdasarkan passura tersebut. (2) Pengkilala (Ingatan) yang 

merupakan cara pencatatan awal masyarakat toraja dalam upacara ARS, baik 

untuk mencatat jumlah Tangkean Suru’ maupun Pantunuan bahkan seluruh 

aktivitas dalam rangkaian upacara ARS karena keterbatasan mereka dalam hal 

menulis di masa lalu, namun tetap sampai dengan saat ini dipergunakan oleh 

masyarakat toraja. 
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BAB VII 

PASSANAN TENGKO’11: KONSTRUKSI KONSEP AKUNTABILITAS 

UPACARA ALUK RAMBU SOLO’ DALAM ORGANISASI TONGKONAN  

 

7.1 Pengantar 

Hasil pemaknaan akuntabilitas upacara Aluk Rambu Solo dalam 

organisasi Tongkonan memberikan gambaran bahwa terdapat tiga dimensi 

utama akuntabilitas yang dipraktikkan yaitu: Akuntabilitas Cinta Kasih, 

Akuntabilitas Sosio-Kultural dan Akuntabilitas Fisik. Bagian ini mengungkapkan 

inti sari pemaknaan dan bentuk akuntabilitas, kemudian mengkonstruksi konsep 

akuntabilitas upacara Aluk Rambu Solo’ dalam organisasi Tongkonan yang 

dilanjutkan dengan membandingkannya dengan konsep-konsep akuntabilitas 

yang telah ada. 

 

7.2 Intisari Pemaknaan dan Konstruksi Konsep Akuntabilitas Upacara ARS 

dalam Organisasi Tongkonan 

Ketika memahami praktik akuntabilitas Upacara Aluk Rambu Solo’ dalam 

organisasi Tongkonan, Dimensi awal yang menjadi temuan adalah Dimensi Cinta 

Kasih (Sonda Mali’). Pola akuntabilitas Aluk Rambu Solo dalam organisasi 

Tongkonan selalu mengedepankan Cinta Kasih yang membawa implikasi penting 

dalam realitasnya yang bernuansa spiritual. Sejak awal sampai dengan akhir 

seluruh rangkaian ritual ARS diwarnai dengan Cinta Kasih.  

Akuntabilitas Tongkonan dalam pelaksanaan ARS menempatkan Puang 

Matua (Tuhan) sebagai prinsipal utama, Dia-lah yang menjadi fokus dalam 

rangkaian ritual ARS. Bentuk akuntabilitas Cinta Kasih Tongkonan ada yang 

                                                             
11  Passanan Tengko berasal dari kata Passanan yang berarti memikul dan Tengko yang 

merupakan alat untuk membajak sawah. Jadi Passanan Tengko merupakan analogi terhadap 
tanggung jawab untuk segala sesuatu yang diamanahkan. 
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bersifat abstrak dalam bentuk Kapatonganan (Keimanan) dan Kapasiturusan 

(Ketaatan) kepada Puang Matua (Tuhan). Hal ini mengandung makna yang 

dalam akan pemahaman tentang keyakinan akan keberadaan Puang Matua 

(Tuhan) sebagai Pencipta, Pemelihara, Penghibur dan Pelebur alam semesta 

beserta segala isinya. Keyakinan akan keberadaan Tuhan menimbulkan 

kesadaran keTuhanan dalam diri rumpun keluarga dalam Tongkonan yaitu 

kesadaran akan keberadaan Tuhan dan ketaatan untuk mematuhi hukum dan 

aturan Tuhan. Salah satu bentuk ketaatan diwujudkan dengan berdisiplin 

melaksanakan ajaran agama dalam pelaksanaan upacara ARS.  

Selain yang bersifat abstrak terdapat juga akuntabilitas bersifat konkrit 

dalam bentuk pengabdian kepada sesama manusia yang menunjukkan cinta dan 

kasih yang tulus sebagai bentuk kesadaran akan keberadaannya sebagai wakil 

Tuhan di dalam dunia. Pengabdian ini dilakukan baik kepada “Si Mati” sebagai 

tanda penghormatan dan cinta maupun kepada “Si Hidup”, dimana ARS 

merupakan wadah pemersatu keluarga dan memberi “makan”. Bentuk 

akuntabilitas cinta kasih tersebut dinyatakan dalam Gambar 7.1. 

Gambar 7.1 
 Model Akuntabilitas Cinta Kasih Upacara ARS dalam Organisasi 

Tongkonan  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber :  
Data Diolah (2011) 

Akuntabilitas Cinta 

Pengabdian Kepada 

Sesama Manusia 

Pa’rapuan 

Keimanan (Kapatonganan) & 

Ketaatan (Kapasiturusan) 
“Si Mati” 

Puang Matua ( 

Tuhan) 

“Si 

Hidup” 
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Berdasarkan model tersebut, Akuntabilitas Cinta Kasih (Sonda Mali’) 

dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengekspresikan Cinta Kasih 

kepada Tuhan (Puang Matua) dengan mengaplikasikan kepada sesama 

manusia (“Si Hidup” dan “Si Mati”). 

Setelah melihat kecintaan yang dimiliki oleh Pa’rapuan dalam 

menyatakan pertanggungjawabannya, maka level kedua dari akuntabilitas dalam 

organisasi Tongkonan yaitu akuntabilitas Sosio-Kultural yang menyangkut aspek 

mental. Mental merupakan pendorong seseorang melakukan suatu tindakan 

nyata dengan motivasi tindakan tertentu. Seorang Bati’ dan Siulu To mate yang 

merupakan bagian dari pa’rapuan dalam sebuah Tongkonan bertanggung jawab 

untuk menjaga harga diri atau martabat pa’rapuannya.  

Akuntabilitas Sosio-kultural dalam Tongkonan dinilai dengan cara 

bagaimana mereka mempertahankan siri’ dengan kasiturusan sebagai bukti 

konkritnya. Siri’ mengungkapkan unsur harga diri atau martabat dalam 

pandangan masyarakat Toraja. Akuntabilitas adalah bagian melekat dari 

kredibilitas. Bertambah baik dan benar akuntabilitas yang dimiliki oleh seseorang, 

maka bertambah besar tabungan kredibilitas sebagai hasil dari setoran orang-

orang kepada mereka. Dengan bertambah besar deposito kredibilitas, pada 

akhirnya bertambah luas lingkaran pengaruh yang dimiliki. Hal inilah yang 

diharapkan dalam sebuah Tongkonan bahwa keberadaannya sebagai sebuah 

organisasi memiliki kredibilitas yang baik di mata anggota organisasi secara 

individual bahkan masyarakat secara luas.  

Kesadaran rumpun keluarga dalam Tongkonan untuk mempertahankan 

kredibilitasnya dalam menjaga nama baiknya (prestise), membuat mereka harus 

mengambil bagian (turu’) dalam upacara ARS. Kasiturusan merupakan bentuk 

nyata akuntabilitas sosio-kultural rumpun keluarga dalam Tongkonan pada 

rangkaian upacara ARS, dimana mereka diwajibkan untuk menunjukkan 
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pertanggungjawabannya (akuntabilitas) dengan cara mengorbankan harta benda 

mereka sesuai dengan kemampuan yang ada. 

Kasiturusan merupakan sebuah tindakan nyata yang harus dilakukan 

oleh anggota Tongkonan, sebab terdapat konsekuensi sosial-kultural yang akan 

dikenakan apabila terdapat anggota yang tidak mengambil bagian. Jika ada 

anggota tongkonan yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam upacara ARS akan 

dikesampingkan dari rumpun keluarga dalam sebuah tongkonan (ti’pek lanmai 

kasiturusan pa’rapuan). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan upacara ARS, 

Kasiturusan harus dilakukan oleh anggota dalam Tongkonan sebagai bentuk 

akuntabilitas sosio-kultural agar eksistensinya sebagai seorang pribadi yang 

merupakan bagian dalam Tongkonan tetap terpelihara yang pada akhirnya 

berdampak positif bagi keberadaan Tongkonan ditengah-tengah masyarakat. 

Bentuk akuntabilitas Sosio-Kultural tersebut dinyatakan dalam Gambar 7.2. 

Gambar 7.2 
Model Akuntabilitas Sosio-Kultural Upacara ARS dalam Organisasi 

Tongkonan  
 

  
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sumber: Data Diolah (2011) 
 

Berdasarkan model tersebut, Akuntabilitas Sosio-Kultural dapat 

digambarkan sebagai kemampuan menjaga dan memelihara harga diri dan 

Pa’rapuan 

Siri’ (Harga Diri) 

Bati’ dan Siulu’ To mate 

Kasiturusan (Partisipasi) 

Akuntabilitas Sosio-kultural 
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martabat (Siri’) melalui partisipasi (Kasiturusan) demi terwujud 

persaudaraan dan persekutuan. 

Sementara itu dimensi terakhir mengenai makna dan bentuk akuntabilitas 

Upacara ARS dalam organisasi Tongkonan yaitu akuntabilitas yang bersifat fisik. 

Praktik akuntabilitas yang dilaksanakan pada dimensi fisik tidak terlepas dari 

dimensi cinta kasih yang bernilai spiritual dan dimensi Sosio-kultural yang 

bernilai mental yang terdapat di dalam diri rumpun keluarga pada Tongkonan.  

Bentuk akuntabilitas yang dilakukan adalah Passura (Catatan) yang 

terdiri dari Passura seng bati’ to mate yang pertanggungjawabannya hanya 

ditujukan kepada sesama bati’ To Mate, Passura Tangkean Suru’ yang 

pertanggungjawabannya juga hanya ditujukan kepada sesama bati’ To Mate, dan 

Passura Pantunuan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada 

Saroan. Walaupun bentuk pencatatan yang dilakukan dalam upacara ARS 

sangat sederhana, namun informasi yang dibutuhkan oleh bati’ to mate telah 

tercukupkan berdasarkan passura tersebut. Selain Passura terdapat cara yang 

lain yang digunakan untuk mencatat sebagai dasar pertanggungjawaban yaitu 

Pengkilala (Ingatan).  Cara ini merupakan cara pencatatan awal masyarakat 

toraja dalam upacara ARS, baik untuk mencatat jumlah Tangkean Suru’ maupun 

Pantunuan bahkan seluruh aktivitas dalam rangkaian upacara ARS karena 

keterbatasan mereka dalam hal menulis di masa lalu, namun tetap sampai 

dengan saat ini dipergunakan oleh masyarakat toraja. Bentuk akuntabilitas fisik 

tersebut dinyatakan dalam Gambar 7.3. 
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Gambar 7.3 
Model Akuntabilitas Fisik Upacara ARS dalam Organisasi Tongkonan  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data Diolah (2011) 

Berdasarkan model diatas, Akuntabilitas Fisik dapat dimaknai sebagai 

kemampuan melaporkan dan menjelaskan amanah yang diterima baik 

berupa Catatan (Passura) maupun Ingatan (Pengkilala). 

Inti sari konstruksi kosep akuntabilitas upacara ARS dalam organisasi 

Tongkonan diringkas dalam tabel 7.1. 

Tabel 7.1  
Konstruksi Konsep Akuntabilitas Upacara ARS  dalam Organisasi 

Tongkonan  

HASIL PEMAKNAAN 

AKUNTABILITAS 
BENTUK AKUNTABILITAS TONGKONAN 

Akuntabilitas Cinta Kasih 

a. Keimanan (Kapatonganan) dan Ketaatan 

(Kapasiturusan) kepada Tuhan (Puang 

Matua) 

b. Pengabdian bagi Sesama Manusia: “Si Mati” 

dan “Si Hidup”  

Akuntabilitas Sosio-Kultural Siri’ (Harga diri) dan Kasiturusan (Partisipasi) 

Akuntabilitas Fisik Passura’ (Catatan) dan Pengkilala (Ingatan) 

 
Sumber: Data diolah (2011) 
 

Bati’ to mate 

Passura’ Seng Bati’ to mate 

Bati’ To mate 

Pengkilala (Ingatan) 

Akuntabilitas Fisik 

Passura’ Tangkean Suru’ 

Passura’ Pantunuan 

Saroan 
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Ketiga dimensi yang menjadi temuan dalam penelitian ini saling kait-

mengait satu sama lain, mereka saling bersinergi yang menghasilkan 

akuntabilitas upacara ARS dalam organisasi Tongkonan. Dimensi Cinta Kasih 

menjadi bagian dari seluruh aktivitas dalam rangkaian upacara ARS, baik dalam 

dimensi sosio-kultural maupun dalam dimensi fisik. Dalam praktik akuntabilitas 

fisik erat kaitannya dengan akuntabilitas sosio-kultural begitupun sebaliknya. 

Keterkaitan ketiga dimensi ini digambarkan sesuai gambar 7.4. Interaksi dan 

sinergi yang terjalin diantara ketiga dimensi membentuk sebuah konsep 

akuntabilitas upacara ARS dalam organisasi Tongkonan yang dikenal oleh 

masyarakat Toraja sebagai Passanan Tengko’ yang memiliki makna bahwa 

“Segala sesuatu yang dipercayakan/diamanahkan harus 

dipertanggungjawabkan secara fisik untuk menjaga hubungan sosio-

kultural yang didasari atas Cinta Kasih kepada sesama manusia terutama 

kepada Puang Matua (Tuhan) sebagai sumber segala sesuatu”.  

Gambar 7.4  
Keterkaitan Dimensi Akuntabilitas Upacara ARS dalam Organisasi 

Tongkonan  
 

 

 

Sumber: Data diolah (2011) 

 

Akuntabilitas 
Cinta Kasih 

Akuntabilitas 
Fisik 

Akuntabilitas 
Sosio-

Kultural 

Passanan Tengko’: Akuntabilitas Upacara ARS dalam Tongkonan 



 

96 
 

7.3 Harmonisasi: Membandingkan bukan untuk mengunggulkan 

“Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dimiliki” merupakan 

konsep dasar akuntabilitas upacara ARS pada organisasi Tongkonan. Hal ini 

sejalan dengan Kearns (1995) dan Mahmudi (2005) dalam Lobo (2007) yang 

merumuskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban agen untuk mengelola 

sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, kepada pihak pemberi 

amanah. 

Definisi serupa dikemukakan oleh Mardiasmo (2002a: 20) bahwa 

akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki wewenang untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo (2002a:21) pun membagi 

akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu: Akuntabilitas vertikal (vertical 

accountability) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada 

otoritas yang lebih tinggi dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability) 

merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.  

Konsep akuntabilitas upacara ARS yang dipraktikkan pada organisasi 

Tongkonan yang berdimensi Cinta Kasih kepada Puang Matua (Tuhan) yang 

diaplikasikan juga kepada sesama manusia memiliki nilai spiritual. Adhi dan 

Erningpraja (2010:xx) mengungkapkan bahwa kata spiritual memiliki akar kata 

spirit yang berarti roh. Sejalan dengan itu, Sukoharsono (2010:16) menjelaskan 

spiritualitas dipahami bahwa setiap individu dan organisasi (kelompok orang) 

mempunyai tanggung jawab membangun peristiwa ekonomi, sosial dan 

lingkungan dalam organisasinya yang direlasikan dengan “holy spirit‟. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa Holy spirit merupakan bentuk berbasis religiusitas 
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dan universalitas yang dimaknai dengan kasih yang tulus (merciful), cinta yang 

tulus (truthful love), kesadaran transendental, mampu melakukan kontemplasi diri 

dan kejujuran. 

Griffin (2005:15) seperti yang dirujuk oleh Suputra (2011:25) menyatakan 

spiritual merujuk pada nilai dan makna dasar yang melandasi hidup seseorang 

baik duniawi maupun non-duniawi. Istilah spiritualitas memiliki konotasi religius 

yang menggambarkan bahwa sumber nilai spiritual adalah dasar-dasar ajaran 

agama dalam arti bahwa nilai dan makna dasar yang terkandung didalamnya 

mencerminkan hal-hal yang dianggap suci, dan manusia memiliki kepentingan 

mendasar terhadap hal ini. Spiritual dalam hal ini berhubungan dengan nilai-nilai 

dan komitmen paling mendasar dari hidup seseorang, karena istilah spiritual 

merefleksikan hubungan erat dengan ilahi.  

Spiritual merupakan sebuah tingkatan kesadaran tertinggi, dimana 

seseorang menyadari keberadaannya. Capra (2003:81) berpendapat bahwa 

spiritual dapat dipahami sebagai cara hidup yang mengalir dari suatu 

pengalaman mendalam terhadap realitas, yang seringkali dikenal sebagai 

pengalaman mistis, religius atau rohani. Dimensi spiritual didasarkan pada 

pemikiran bahwa tujuan utama dari keberadaan manusia dan semua bentuk 

eksistensi di alam semesta adalah dalam perjalanan spiritualnya menuju 

penyatuan dirinya dengan Sang Pencipta (Triyuwono, 2006; Suyudi, 2009: 141). 

Hal ini sejalan dengan ungkapan Moeljono (2004:66) dan Lobo (2007:92) bahwa 

pada akhirnya akuntabilitas dibawa kepada Sang Pencipta hidup, Tuhan Yang 

Maha Esa karena Dialah pemilik kehidupan manusia, bumi dan segala isinya. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

akuntabilitas cinta kasih merupakan akuntabilitas spiritual seseorang terhadap 

Tuhan-nya yang diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Akuntabilitas spiritual 

merupakan akuntabilitas seseorang secara pribadi dengan penciptanya. 
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Akuntabilitas spiritual meliputi pertanggungjawaban secara pribadi tentang 

segala sesuatu yang dilakukan dan tidak dilakukan, yang hanya diketahui dan 

dipahami oleh pribadi yang bersangkutan, karena semua tindakan akuntabilitas 

spiritual didasarkan pada hubungan individu yang bersangkutan dengan 

Penciptanya.  

Akuntabilitas spiritual disebut juga akuntabilitas internal karena 

menyangkut sisi internal seseorang yang tidak dapat diukur secara konkrit oleh 

orang lain. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Carino (1991) 

mengatakan bahwa akuntabilitas yang satu ini sangat sulit untuk diukur karena 

tidak adanya indikator yang jelas dan diterima oleh semua orang serta tidak ada 

yang melakukan pengecekan, pengevaluasian, dan pemantauan baik sejak 

tahap proses sampai dengan tahap pertanggungjawaban kegiatan itu sendiri. 

Semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan seseorang 

tersebut dengan Tuhan. 

Amerieska (2009:9) mengungkapkan bahwa Akuntabilitas merupakan 

salah satu pondasi terciptanya suatu kepercayaan terhadap hal-hal yang 

diamanahkan. Tanpa adanya akuntabilitas bukan tidak mungkin kepercayaan 

terhadap suatu komunitas akan terhenti. Kim (2008 : 2),  memberikan gambaran 

bahwa: 

Accountability is basically the obligation to perform as expected or 
bear the consequences of failure. Accountability is also defined 
as, “A isaccountable to B when A is obliged to inform B about A’s 
actions or decisions”. 
 
Dengan kata lain akuntabilitas adalah kewajiban yang pada dasarnya 

melaksanakan seperti yang diharapkan atau membawa konsekuensi terhadap 

suatu kegagalan. Akuntabilitas juga dapat digambarkan seperti A dikatakan 

akuntabel kepada B ketika A berkewajiban memberi informasi pada B tentang 

tindakan atau keputusan A. Sedangkan menurut Barrett (2004) akuntabilitas 
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merupakan hubungan berdasarkan kewajban untuk menunjukkan, meninjau 

ulang dan mempertanggungjawabkan kinerja, yang hasilnya sesuai harapan 

yang telah disepakati. Gambaran dari Amerieska (2009:9), Kim (2008:2) dan 

Barret (2004) menegaskan keberadaan akuntabilitas sosio-kultural dalam 

organisasi Tongkonan dalam upacara ARS yang bernilai mental sebagai Usaha 

yang dilakukan dalam menjaga kredibilitas dan harga diri atau martabat dalam 

mengemban amanah yang telah dipercayakan sesuai dengan yang telah 

disepakati bersama.  

Mardiasmo (2002b) merujuk Artley (2000) mengungkapkan bahwa 

akuntabilitas mengacu pada kewajiban perseorangan, suatu kelompok atau 

suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/ atau 

pemenuhan tanggung jawab. Kewajiban ini meliputi: Answering, usaha untuk 

memberikan penjelasan atau justifikasi untuk pelaksanaan dan/atau pemenuhan 

tanggung jawab; Reporting, pelaporan hasil atas pelaksanaan dan/atau pemenuhan, 

dan Producing, asumsi kewajiban atas hasil yang dicapai. Ketiga kewajiban ini 

terkandung dalam Passura dan Pengkilala sebagai akuntabilitas fisik. Walaupun 

penyajian yang disampaikan sangat sederhana namun informasi-informasi yang 

terkandung didalamnya dapat memenuhi kebutuhan dalam pengambilan keputusan. 

Konsep Akuntabilitas organisasi Tongkonan dalam upacara ARS sejalan 

dengan konsep akuntabilitas yang telah ada sebelumnya bahwa akuntabilitas 

menyangkut pertanggungjawaban seseorang (agen) atas amanah yang telah 

dipercayakan kepada pribadi yang telah mengamanahkannya (prinsipal). Namun 

akuntabilitas ini dipraktikkan dengan cara yang berbeda dengan organisasi lain. 

 

7.4 Ringkasan 

Bagian ini menjelaskan inti sari pemaknaan dan bentuk akuntabilitas, 

kemudian mengkonstruksi konsep akuntabilitas upacara Aluk Rambu Solo dalam 
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organisasi Tongkonan yaitu Bentuk akuntabilitas Cinta Tongkonan ada yang 

bersifat abstrak dalam bentuk Kapatonganan (Keimanan) dan Kapasiturusan 

(Ketaatan) kepada Puang Matua (Tuhan). Selain yang bersifat abstrak terdapat 

juga akuntabilitas bersifat konkrit dalam bentuk pengabdian kepada sesama 

manusia yang menunjukkan cinta dan kasih yang tulus sebagai bentuk 

kesadaran akan keberadaannya sebagai wakil Tuhan di dalam dunia. Kemudian 

Akuntabilitas Sosio-kultural dalam Tongkonan dinilai dengan cara bagaimana 

bati’ dan siulu’ to mate mempertahankan siri’ (Harga diri/Martabat) dengan 

kasiturusan (partisipasi) sebagai bukti konkritnya. Dan dimensi terakhir mengenai 

makna dan bentuk akuntabilitas dalam organisasi Tongkonan yaitu akuntabilitas 

yang bersifat fisik (Passura dan pengkilala). Selanjutnya membandingkannya 

dengan konsep-konsep akuntabilitas yang telah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

BAB VIII 

PENUTUP: Catatan Akhir Namun Belum Berakhir 

ku awali semuanya dengan sebuah senyum penuh harapan, 

ku jalani dengan tetes demi tetes keringat dan air mata 

ku serahkan hanya pada-Mu 

ku akhiri dengan sejuta kekaguman 

semua hanya karena Anugerah-Mu 

 (Selmita Paranoan, 2011) 
 
 
8.1 Simpulan 

Akuntabilitas merupakan prinsip penting yang saat ini tengah aktual 

dipromosikan pada hampir semua sektor baik itu publik, swasta maupun civil 

society yang tujuannya agar keputusan dan tindakan ketiganya dapat 

dipertanggungjawabkan. Selama ini, kajian akuntabilitas lebih dominan diarahkan 

pada sektor pemerintah dan bisnis. Sementara untuk civil society khususnya 

organisasi berdasarkan kesukuan, etnis, masyarakat adat masih sangat jarang. 

Praktik akuntabilitas dalam konteks organisasi pemerintah dan bisnis lebih 

menekankan pada dimensi hubungan manusia dengan manusia sehingga sifat 

akuntabilitas manajemen lebih menekankan pada aspek fisik (bersifat teknis dan 

klerikal) yang mengabaikan aspek mental dan spiritual, padahal kedua aspek 

sangat penting karena keduanya yang dominan menggerakkan individu dalam 

organisasi untuk melakukan berbagai tindakan bahkan dalam pengambilan 

keputusan dalam organisasi. 

Organisasi sosial Tongkonan, yaitu organisasi yang berdasarkan etnis 

Toraja di Sulawesi Selatan sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan 

memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat suku Toraja. Tongkonan 

adalah organisasi untuk membina keluarga dan masyarakat dalam segala aspek 

kehidupannya, sesuai dengan peranan dan fungsinya sebagai badan tertinggi 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Disamping fungsi dan peranan 
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Tongkonan sebagai organisasi yang menghadapi anggota keluarga dan 

masyarakat luas, juga terdapat segi-segi lain yang mendukung kedudukan 

Tongkonan dalam kehidupan sosial, misalnya dalam menghadapi tugas-tugas 

adat ataupun upacara-upacara adat (Aluk) yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat Toraja sehari-hari. Saat menghadapi upacara adat khususnya Aluk 

Rambu Solo’ (upacara kematian), peranan dari Tongkonan sangat menonjol, 

karena terdapat kegiatan-kegiatan yang memberi arti hubungan kekeluargaan di 

kalangan keluarga, antar rumpun Tongkonan bahkan masyarakat. Dalam 

hubungannya dengan rumpun keluarga dan masyarakat, Tongkonan 

mempraktikkan akuntabilitas dalam kegiatannya. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang makna dan bentuk 

akuntabilitas Upacara ARS dalam organisasi sosial “Tongkonan”. 

Makna dan bentuk akuntabilitas upacara ARS pada organisasi 

Tongkonan diperoleh dengan etnografi sebagai metodologi penelitian. Data yang 

telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model analisis data 

dari Spradley (1997) yang dapat membantu dalam menjabarkan makna dan 

bentuk akuntabilitas dalam organisasi Tongkonan.  

Hasil pemaknaan dan bentuk akuntabilitas organisasi Tongkonan dalam 

upacara ARS dibedakan dalam tiga dimensi utama yaitu akuntabilitas Cinta 

Kasih, Sosio-Kultural dan Fisik.  

a. Akuntabilitas Cinta Kasih 

Akuntabilitas Cinta Kasih pada organisasi Tongkonan dalam pelaksanaan 

ARS menempatkan Puang Matua (Tuhan) sebagai prinsipal utama, Tuhan yang 

menjadi fokus dalam rangkaian ritual ARS. Bentuk akuntabilitas Cinta Kasih 

Tongkonan ada yang bersifat abstrak dalam bentuk Kapatonganan (Keimanan) 

dan Kapasiturusan (Ketaatan) kepada Puang Matua (Tuhan) dan bersifat konkrit 

dalam bentuk pengabdian kepada sesama manusia baik kepada “Si Mati” 
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sebagai tanda penghormatan dan cinta maupun kepada “Si Hidup”, dimana ARS 

merupakan wadah pemersatu keluarga dan memberi “makan”. Akuntabilitas 

Cinta Kasih (Sonda Mali’) dapat dipahami sebagai kemampuan untuk 

mengekspresikan Cinta Kasih kepada Tuhan (Puang Matua) dengan 

mengaplikasikan kepada sesama manusia (“Si Hidup” dan “Si Mati”). 

 

b. Akuntabilitas Sosio-Kultural 

Dalam konsep akuntabilitas Tongkonan pada upacara ARS, pa’rapuan 

merupakan prinsipal, karena kepada merekalah bati’ to mate yang merupakan 

bagian dari pa’rapuan dalam sebuah Tongkonan wajib 

mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang diterimanya. Akuntabilitas 

Sosio-kultural dalam Tongkonan dinilai dengan cara bagaimana mereka 

mempertahankan siri’ dengan kasiturusan sebagai bukti konkritnya. Siri’ 

mengungkapkan unsur harga diri atau martabat dalam pandangan masyarakat 

toraja. Kesadaran rumpun keluarga dalam Tongkonan untuk mempertahankan 

kredibilitasnya dalam menjaga nama baiknya (prestise), membuat mereka harus 

mengambil bagian (turu’) dalam upacara ARS. Kasiturusan merupakan bentuk 

nyata akuntabilitas sosio-kultural rumpun keluarga dalam Tongkonan pada 

rangkaian upacara ARS. Akuntabilitas Sosio-Kultural dapat digambarkan sebagai 

kemampuan menjaga dan memelihara harga diri dan martabat (Siri’) melalui 

partisipasi (Kasiturusan) demi terwujud persaudaraan dan persekutuan. 

 

c. Akuntabilitas Fisik 

Akuntabilitas fisik ditujukan kepada Bati’ To mate dan Saroan sebagai 

prinsipal. Bentuk akuntabilitas yang dilakukan adalah (1) Passura (Catatan) yang 

terdiri dari Passura seng bati’ to mate (Catatan dana keturunan “si mati”), 

Passura Tangkean Suru’ (Catatan hewan yang diberikan oleh rombongan tamu), 
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Passura Pantunuan (Catatan hewan yang dikorbankan). Walaupun bentuk 

pencatatan yang dilakukan dalam upacara ARS sangat sederhana, namun 

informasi yang dibutuhkan oleh bati’ to mate telah tercukupkan berdasarkan 

passura tersebut. (2) Pengkilala (Ingatan) yang merupakan cara pencatatan awal 

masyarakat toraja dalam upacara ARS, baik untuk mencatat jumlah Tangkean 

Suru’ maupun Pantunuan bahkan seluruh aktivitas dalam rangkaian upacara 

ARS karena keterbatasan mereka dalam hal menulis di masa lalu, namun tetap 

sampai dengan saat ini dipergunakan oleh masyarakat toraja. Akuntabilitas Fisik 

dapat dimaknai sebagai kemampuan melaporkan dan menjelaskan amanah yang 

diterima baik berupa Catatan (Passura) maupun Ingatan (Pengkilala). 

Ketiga dimensi yang menjadi temuan dalam penelitian ini saling kait-

mengait satu sama lain, mereka saling bersinergi yang membentuk sebuah 

konsep akuntabilitas upacara ARS dalam organisasi Tongkonan yang dikenal 

oleh masyarakat Toraja sebagai Passanan Tengko’ yang memiliki makna bahwa 

“Segala sesuatu yang dipercayakan/diamanahkan harus dipertanggungjawabkan 

secara fisik untuk menjaga hubungan sosio-kultural yang didasari atas Cinta 

Kasih kepada sesama manusia terutama kepada Puang Matua (Tuhan) sebagai 

bentuk keimanan dan ketaatan kepada-Nya yang merupakan sumber segala 

sesuatu”.  

 

8.2 Keterbatasan 

Tak ada gading yang tak retak, tak ada karya yang tak bercela. Ungkapan 

ini merupakan kesadaran peneliti sebagai manusia biasa yang mempunyai 

keterbatasan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu terdapat beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: Pertama, keterbatasan peneliti 

dalam menginterpretasi fenomena dan pendapat informan sehingga menyulitkan 

peneliti memaknai praktik akuntabilitas organisasi Tongkonan. Kedua, 
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keterbatasan dalam proses memperoleh data di lapangan. Tingkat aktivitas 

informan dalam mempersiapkan upacara Aluk Rambu Solo’ dan lokasi tempat 

tinggal mereka yang tidak dalam satu kota menyulitkan peneliti untuk 

memperoleh data secara lengkap dan konfrehensif. 

 

8.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Keterbatasan yang telah disebutkan diatas tidak mengurangi harapan dan 

keyakinan bahwa penelitian ini dapat memberikan implikasi atau dampak bagi 

pihak-pihak lain terlebih diri sendiri. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

diharapkan memberi dampak Pertama, Hasil Penelitian ini memperkuat hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya bahwa dalam suatu organisasi, akuntabilitas 

dibangun berdasarkan keyakinan anggotanya sehingga dapat dipetik suatu 

pelajaran yang berguna sebagai bahan pemikiran bahwa kearifan lokal yang 

sarat nilai etika dan religi dapat digunakan untuk mengembangkan konsep 

akuntabilitas. Kedua, Hasil penelitian ini dapat dijadikan cermin bagi seluruh 

anggota Tongkonan dalam melaksanakan akuntabilitas pada upacara Aluk 

Rambu Solo’. Ketiga, hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu bahan 

motivasi dan evaluasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan paradigma lain misalnya 

paradigma kritis untuk mengkritisi praktik akuntabilitas dalam Tongkonan secara 

konfrehensif guna menghasilkan konstruksi yang lebih mendalam. 
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