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ABSTRAK 

Saida Pasande’ (E51113008). Pangngan: Perubahan Fungsi dan 
Makna Sirih Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nanggala di 
Kabupaten Toraja Utara. Dibimbing Oleh Ansar Arifin dan Tasrifin 
Tahara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 
Makassar. 

Bagi masyarakat Toraja pangngan adalah sesuatu yang sangat 
penting dalam kehidupan mereka khususnya saat pelaksanaan upacara 
pernikahan.  Pangngan merupakan simbol untuk saling menghargai dan 
menghormati dalam masyarakat hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan tentang Pangngan: Perubahan Fungsi dan Makna 
Sirih Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nanggala di Kabupaten 
Toraja Utara. Dalam penelitian ini penulis turun ke lapangan untuk 
mendapatkan informasi dari beberapa informan dan dari berbagai 
kalangan yang terkait dengan fokus penelitian yang diteliti. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti 
sebagai instrumen utama dengan dilengkapi instrumen tambahan seperti 
catatan lapangan, alat perekam dan camera untuk mengambil gambar. 
Teknik penelitian dilakukan dengan cara menentukan informan kunci, 
serta yang bersangkutan memiliki pengalaman dan pengetahuan 
mendalam tentang fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 
cara pengamatan, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pangngan merupakan suatu 
simbol penghargaan kepada keluarga kedua belah pihak dalam upacara 
perkawinan. Oleh karena itu, membawa pangngan adalah suatu adat yang 
harus dilakukan dalam upacara perkawinan di Toraja khususnya di 
masyarakat Nanggala sampai saat ini. Fungsi pangngan pada 
kepercayaan Aluk Todolo adalah sebagai tanda bahwa lamaran sudah 
diterima secara keluarga dan adat. Selanjutnya hal ini dibaharui dengan 
hadirnya injil dan masyarakatnya sudah menganut agama Kristen bahwa 
dalam upacara perkawinan tidak cukup jika hanya diterima  secara adat 
saja tetapi juga harus dibantu oleh gereja dan pemerintah. Dalam 
masyarakat Nangggala disebut Tipori Tallu (diikat oleh tiga aturan). 
Setelah masuknya injil, pangngan bukan lagi sebagai tanda lamaran 
diterima tetapi sebagai suatu simbol untuk saling menghargai dan 
menghormati antar keluarga kedua belah pihak bahwa dengan tulus dan 
dengan sungguh-sungguh akan melangsungkan upacara perkawinan. 
Seiring berjalannya waktu, banyak hal yant telah berubah dalam upacara 
perkawinan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan tanpa melihat 
strata sosial yang berlaku dalam masyarakat.  

 

Kata kunci: Pangngan, Perubahan , Upacara Perkawinan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latarbelakang  

Dalam kehidupan kita, tanaman sirih dapat dijumpai di berbagai 

wilayah di Indonesia, baik itu dimanfaatkan sebagai obat-obatan maupun 

hanya sebagai tanaman hias. Pada masyarakat Kepulauan Riau, meraka 

sangat menjunjung tinggi budaya upacara makan sirih khususnya saat 

upacara penyambutan tamu, dan juga digunakan  sebagai obat berbagai 

jenis penyakit.  

Budaya makan sirih dapat ditemui di Sumatera, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua yang sudah dikenal ratusan tahun 

yang lalu. Makan sirih selain sebagai adat istiadat juga dipercaya 

mempunyai khasiat (mengobati berbagai jenis penyakit seperti luka bakar, 

mimisan, batuk, sariawan, bau badan, bau mulut dll). Jika dipandang dari 

perspektif kesehatan makan sirih yang dilakukan terus-menerus akan 

menimbulkan penyakit periodontal (peradangan pada gusi). Data ini 

diperkuat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Andi 

Baratu di Tana Toraja pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa 

kebiasaan makan sirih itu dapat menguatkan gigi geligi, menghilangkan 

bau mulut, dan sarinya menjadikan tubuh bersih dari dalam. Namun dari 

kebiasaan ini, masyarakat tidak menyadari bahwa gigi geligi mereka 

berwarna merah kehitaman yang diakibatkan oleh kapur. Penyakit 

periodontal adalah infeksi bakteri gram negatif anaerob pada rongga mulut 

yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan pendukung gigi. 
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Penelitian lain yang terkait dengan  hal itu, dilakukan oleh  

Fatlolona dkk. pada Fakultas kedokteran Universitas Samratulangi yang 

menulis artikel tentang hubungan status kesehatan periodontal dengan 

kebiasaan menyirih pada mahasiswa etnis papua di Manado. Dari hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa keadaan status kesehatan periodontal 

pada mahasiswa etnis Papua yang memiliki kebiasaan menyirih di 

Manado yang termasuk dalam kategori buruk sekitar 76,2%, dan pada 

kategori sangat buruk sekitar 23,8%. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa 

hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kebersihan mulut yang tidak 

terjaga, iritasi zat yang terjadi terus menerus dan faktor usia.  

Tradisi Bersirih atau Menginang (makan pinang) merupakan 

warisan budaya Indonesia yang dilakukan dengan mengunyah bahan-

bahan bersirih seperti pinang, sirih, gambir, tembakau, kapur. Kebiasaan 

menginang telah berlangsung lama, yaitu lebih dari 3000 tahun yang 

lampau atau pada zaman Neolitik, hingga saat ini. Hal ini, dapat dilihat 

dari tradisi Melayu berupa sastra,  misalnya:  Sirih pembuka pintu rumah, 

Sirih pembuka pintu hati. 

Masyarakat Toraja pada masa lampau percaya bahwa sirih akan 

menguatkan gigi, menghilangkan bau mulut dan sarinya bermanfaat bagi 

kesehatan. Kaum perempuan masyarakat Toraja suka mengunyah sirih 

dengan tembakau yang biasa disebut ma’pangngan. Ma’pangngan 

menyebabkan gigi merah kehitaman yang diakibatkan oleh kapur. 

Pangngan (sirih)  merupakan tanaman yang tumbuh merambat 

atau bersandar pada batang pohon lain. Bagi orang Toraja daun sirih 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pinang
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambir
https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapur
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah
https://id.wikipedia.org/wiki/Hati
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beserta buahnya biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau dan 

kapur. Sirih digunakan sebagai  tanaman obat (fitofarmaka), yang sangat 

berperan dalam kehidupan terutama, dalam upacara adat di beberapa 

daerah di Indonesia dan juga digunakan pada masyarakat  Melayu. 

Pada umumnya pangngan pada masyarakat Toraja berfungsi 

sebagai suatu penghargaan kepada kerabat beserta  tamu yang hadir 

dalam pelaksanaan upacara. Kebudayaan yang berlaku dan 

dikembangkan dalam lingkungan tertentu mempunyai dampak terhadap 

pola tata laku, norma, nilai, dan aspek kehidupan lainnya yang akan 

menjadi ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Suku 

Toraja merupakan suku yang menetap di pegunungan bagian utara 

Sulawesi Selatan, yang dikenal memiliki kebiasaan menyirih. Di Toraja, 

pemandangan kaum ibu menyirih atau ma’pangngan (dalam bahasa 

daerah setempat) bukanlah hal asing. Tak heran jika setiap hari kita bisa 

menjumpai ibu-ibu melakukan kegiatan ini, terlebih pada saat  acara 

Rambu Tuka’ (pesta pernikahan dan syukuran), dan Rambu Solo’ 

(upacara kematian masyarakat Toraja). 

Rampanan Kapa’ (perkawinan) di Toraja memiliki dua arti yang 

berbeda yaitu secara etimologis Rampanan Kapa’ berasal dari kata dasar 

rampan dan kapa’. Rampan yang ditambah akhiran-an berubah menjadi 

kata benda yang dalam bahasa Toraja berarti suatu balok besar yang 

merupakan salah satu bagian diantara kerangka-kerangka rumah yang 

mempunyai fungsi yang sangat besar yakni merupakan suatu tempat 

(alat) untuk menghubungkan kerangka lain dari rumah. Sedangkan kapa’ 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman_obat
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(kapas) ini digunakan sebagai lambang kebersihan dan kesucian dari laki-

laki dan wanita yang akan dikawinkan. Jadi dari hubungannya ini 

Rampanan Kapa’  hanyalah semata-mata merupakan arti khiasan bila 

diliat dari segi etimologis. Sedangkan dari segi yuridis, bertolak dari 

pengertian secara Etimologis Rampanan merupakan benda atau alat yang 

berfungsi sebagai suatu tempat untuk melekatkan kerangka-kerangka dari 

suatu rumah, sedangkan kapa’ dalam hubungannya dengan perkawinan 

maka berarti bahwa Rampanan itu merupakan suatu tempat berdirinya 

perkawinan yang didalamnya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan. Tempat ini merupakan tempat yang suci dan bersih, oleh 

sebab itu harus tetap dipelihara dan diperkokoh (Dorce Randan, 1986:16-

17).  Oleh sebab itu, di Toraja bila terjadi suatu perkawinan tidak melalui 

prosedur atau ketentuan menurut hukum adat, maka perbuatan 

Rampanan Kapa’ (Perkawinan) itu oleh masyarakat dipandang sebagai 

suatu perbuatan hina dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap 

hukum adat daerah tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti tentang  

fungsi dan makna sirih dalam upacara perkawinan di Nanggala. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Menurut Firmansyah dkk, dalam penelitiannya di Kalimantan Barat 

tentang “Medan Makna Peralatan Prosesi Adat Perkawinan Melayu 

Sambas” memaparkan bahwa beragam jenis prosesi adat yang masih 
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dipegang teguh dan masih dijalankan oleh masyarakat suku Melayu 

Sambas. Prosesi adat yang paling menonjol dan menarik salah satunya 

adalah perkawinan masyarakat Melayu Sambas. Dalam pelaksanaan 

perkawinan ini terdapat beberapa macam tahapan sebelum 

berlangsungnya acara inti dalam perkawinan yang merupakan tahapan 

praperkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan pascaperkawinan. 

Selain tahapan, perlu juga diketahui bahwa terdapat juga berbagai 

macam alat-alat yang dipakai dalam pelaksanaan acara perkawinan. 

Peralatan tradisional berwujud benda  atau barang pelengkap dan 

perkakas dalam prosesi perkawinan. Peralatan tersebut merupakan satu 

kesatuan sebagai media pokok dalam pelaksanaan upacara perkawinan, 

seperti perlengkapan ritual adat, perlengkapan jamuan, dan peralatan 

pelengkap lainnya. 

Peralatan prosesi perkawinan tersebut terdapat berbagai macam 

jenis dan nama yang berbeda. Jenis dan nama yang digunakan dalam 

peralatan tersebut dipakai menggunakan bahasa daerah. Penggunaan 

bahasa daerah dalam penggolongan jenis dan nama peralatan tersebut 

dilakukan secara turun temurun dari leluhur terdahulu. Hal ini merupakan 

suatu bentuk pelestarian peralatan peninggalan budaya seperti:              

(1) Ceper(talam yang berfungsi untuk menyusun sirih kapur). (2), Cambul 

(tempat tembakau atau gambir). (3) Kepala bintan (talam khusus yang 

berisikan barang hantaran yang baik mutunya (yang paling istimewa). (4) 

ping:an (pinggan besar yang berfungsi sebagai tempat nasi).(5) Batel 

(tempat mencuci tangan yang terbuat dari tembaga).  
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Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sirih pinang dalam 

prosesi adat perkawinan Melayu Sambas merupakan salah satu bentuk 

pelestarian peninggalan budaya yang sampai saat ini masih dibutuhkan. 

Menurut Norhuda (2014) dalam jurnalnya tentang “Tepak Sirih: 

Komunikasi Bukan Lisan Dalam Adat Perkawinan Melayu” bahwa Tepak 

sirih merupakan peralatan adat yang dominan dalam perlakuan adat 

masyarakat Melayu terutama dalam adat perkahwinan Melayu. Bahan 

yang perlu ada di dalam sebuah tepak sirih ialah daun sirih ,pinang, kapur, 

gambir, cengkih dan tembakau.  

Komunikasi bukan lisan menggunakan simbol tepak sirih turut  

ditampilkan dalam ungkapan pantun peminangan yang diungkapkan 

dengan kiasan sebagaimana kutipan pantun:  

Orang Jawa turun ke dusun 
Singgah sejenak di pinggir kota 
Kami bawa sirih tersusun 
Sudilah sepiak pembuka kata 
 

Arti sirih tersusun dalam bait ketiga pantun tersebut sebagai  sirih yang 

diletakkan di dalam tepak sirih. 

Tepak sirih merupakan alat yang digunakan untuk meletakkan sirih 

dan ramuan makan sirih. Pada awalnya tepak sirih  terdiri daripada bakul-

bakul kecil, pinggan dansebagainya, karena apa yang dipentingkan 

adalah fungsinya. Tetapi perlahan-lahan tepak sirih mengalami perubahan 

dari segi bentuk, fungsi, material dan estetika apabila kesenian dalam 

kalangan masyarakat pengamal makan sirih berkembang.  

Dalam adat pertunangan masyarakat Melayu sirih diletakkan dalam 

tepak yang bertekad benang emas. Bersama-sama daun sirih pula 
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disusun Cembul (tempat menyimpan) pinang, kapur, cengkih, gambir dan 

tembakau.  Dalam sejarah, buah pinang mewakili sifat lelaki yang gagah 

dan berani sebagaimana sifat pokok pinang yang tinggi dan lurus. 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Tepak sirih merupakan 

simbol komunikasi bukan lisan dalam adat perkawinan Melayu terutama 

dalam adat meminang. Adat meminang merupakan satu proses untuk 

mendapatkan kepastian permintaan dari pihak lelaki apakah diterima oleh 

pihak perempuan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memfokuskan penelitian 

pada PANGNGAN: Perubahan Fungsi dan Makna Sirih Dalam Upacara 

Perkawinan  Masyarakat Nanggala Di Kabupaten Toraja Utara. 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang dan penelitian terdahulu di atas, maka 

fokus penelitian ini dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, 

yakni :  

1. Bagaimana fungsi sirih  pada upacara perkawinan masyarakat 

Nanggala  di Kabupaten Toraja Utara? 

2. Bagaimana makna sirih pada upacara  perkawinan masyarakat 

Nanggala  di Kabupaten Toraja Utara? 

3. Bagaimana perubahan fungsi dan makna sirih  dalam upacara  

perkawinan masyarakat Nanggala  di Kabupaten Toraja Utara?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan  
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis  fungsi sirih pada upacara 

perkawinan masyarakat Nanggala di Kabupaten Toraja Utara.   

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis  makna sirih pada 

upacara perkawinan masyarakat Nanggala di Kabupaten Toraja 

Utara. 

3. Untuk mendeskripsikan  perubahan fungsi dan makna sirih  pada 

upacara  perkawinan masyarakat Nanggala  di Kabupaten Toraja 

Utara. 

b. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan 

pembelajaran dalam melaksanakan rangkaian upacara perkawinan di 

Toraja Utara  khususnya di Kecamatan Nanggala bahwa  pangngan 

adalah unsur yang masih sangat penting dalam upacara pernikahan. 

 Untuk penulis sendiri, skripsi  ini  sebagai wadah untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan dalam  menulis skripsi.   

E. Sistematika Penulisan 

Tulisan ini disusun secara sitematis ke dalam beberapa bab, dan 

setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan disusun 

sebagai berikut : 

Bab I  : memuat pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai 

latar belakang masalah, penelitian terdahulu, fokus penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : memuat tentang studi pustaka yang berkenaan dengan topik 

penelitian yaitu mengenai “Pangngan: Perubahan Fungsi dan 
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Makna Sirih Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nanggala 

di Kabupaten Toraja Utara. 

Bab III : memuat tentang metode dan proses penelitian.  

Bab IV : menerangkan secara umum lokasi penelitian. 

Bab V : memuat tentang pembahasan yang di dalamnya terkait dengan  

fokus penelitian. 

Bab VI : Terdiri dari kesimpulan dan saran penulis mengenai hasil dari 

penelitian yang telah diuraikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep  Upacara Perkawinan 

Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral atau 

suci sehingga terkadang pernikahan diartikan juga sebuah perayaaan 

cinta di mana dalam peristiwa tersebut terjadi pengukuhan hubungan 

antara dua insan baik secara agama maupun hukum. Menikah juga bukan 

hanya menyatukan dua pribadi saja, tetapi juga dua keluarga, sehingga 

dengan mengadakan pesta pernikahan dianggap sebagai ungkapan rasa 

syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. 

Upacara perkawinan pada masyarakat Toraja termasuk dalam 

kategori Rambu Tuka’.  Upacara ini diatur dalam Aluk Rampe Matallo 

(aturan upacara ini dilakukan pada saat matahari terbit sampai tengah 

hari), dengan tempat pelaksaannya berada pada sebelah timur 

Tongkonan.  

Prosesi pernikahan di suku Toraja sangat sederhana. Bukti  bahwa 

betapa sederhananya pernikahan di suku Toraja adalah tidak ada kurban 

atau sesajen. Mengapa? karena: 1), menurut sejarah perkawinan di  

Toraja dengan dasar pemikiran menurut pandangan hidup  Aluk Todolo, 

bahwa seseorang yang akan menikah baru akan memasuki rumah tangga 

yang baru dan belum memiliki apa-apa, maka dari itu upacara 

pernikahannya sedapat mungkin sederhana saja, tetapi setelah menikah  

dan sudah mendapat berkat, maka barulah mereka mengadakan 

pengucapan syukur dengan kurban kerbau sesuai kemampuan mereka. 
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2), Dalam perkawinan di  Toraja  dikatakan bahwa tidak ada kurban 

persembahan dan kurban sesajen, karena babi dan hewan lainnya seperti 

ayam, ikan dll yang dikurbankan oleh keluarga hanya semata-mata 

menjadi hidangan bagi seluruh orang yang hadir pada pernikahan itu, 

serta diberikan kepada pelaksana upacara pernikahan seperti anggota 

dewan adat, wakil keluarga, serta saksi-saksi lainnya 

Adat dan upacara pernikahan di Toraja dapat dibagi dalam tiga 

tingkatan yaitu Rampo Bobo Bannang (pelamaran), Rompo Karoeng 

(lanjutan dari tahap lamaran) ,Rampo Allo (pesta pernikahan). 

Dalam buku Adat Perkawinan Toraja Sa’dan (1981:76-77), bentuk 

upacara perkawinan yang menjadi teladan bagi anggota masyarakat 

adalah perkawinan pertama yang telah berlangsung di dunia atas 

(perkawinan Dewa utama), yaitu Puang Matua. Menurut mitologi, 

pernikahan tersebut bertujuan untuk mengabtraksikan sifat-sifat utama 

dari lembaga perkawinan seperti:  

1) Perkawinan pertama mengandung prinsip monogami, 

2) Hubungan seksual diantara orang bersaudara kandung 

mengakibatkan bencana,  

3) Sehubungan dengan pokok kedua maka timbul pertanyaan, pada 

derajat manakah perkawinan dapat diperbolehkan diantara  

keturunan dari dua orang saudara kandung? Mitologi menjawab, 

bahwa hal itu baru wajar diantara saudara sepupu derajat ketiga.  

4) Prinsip bahwa pria dapat kawin dengan wanita dari lapisan lebih 

rendah dan sebaliknya tidak dapat dilakukan, 



12 
 

5) Perceraian tidak disinggung, 

6) Ada praanggapan bahwa semua makhluk hidup harus kawin, 

sehingga membujang adalah hal yang tidak wajar.   

B. Konsep  Perubahan  

Menurut Baharuddin dalam jurnal perubahan sosial dan 

kebudayaan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada 

masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari 

suatu masyarakat, atau karena terjadinya perubahan dari faktor 

lingkungan, dikarenakan berubahnya jumlah penduduk, keadaan 

geografis, serta berubahnya sistem hubungan sosial, maupun perubahan 

pada lembaga kemasyarakatannya. Perubahan sosial merupakan sebuah 

keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat.  

Perubahan sosial  terjadi karena adanya perubahan struktur dan 

fungsi sosial dalam masyarakat. Ketika struktur masyarakat berubah, 

maka fungsi dan peran, pola pikir dan pola sikap masyarakat juga ikut 

berubah. Oleh karena itu, perubahan sosial berkaitan erat dengan 

perubahan kebudayaan.   Perubahan sosial budaya terjadi karena faktor: 

1) Faktor internal, seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan 

baru, terjadinya konflik atau resolusi; 

2) Faktor eksternal, seperti bencana alam dan perubahan iklim, 

peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.  

C. Konsep  Fungsi dan Makna  

Dalam ilmu antropologi konsep fungsi dipelopori oleh R. Brown dan 

Malinowski. Menurut R. Brown fungsi adalah kontribusi yang dimainkan 
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oleh sebuah item sosial, atau sebuah institusi sosial, terhadap 

kemantapan suatu struktur sosial. Sementara itu, Malinowski melihat 

fungsi sama seperti guna yang dikaitkan dengan psiko-biologis manusia. 

Fungsi dari sebuah item sosial, atau sebuah institusi sosial menurut 

Malinowski adalah kegunaan dari institusi tersebut dalam memenuhi 

kebutuhan psiko-biologis individu-individu dalam masyarakat.  

Beberapa alasan penting perlunya mengkaji fungsi menurut 

malinowski yaitu : 

1) Fungsi budaya merupakan suatu instrumen atau alat yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan psiko-biologis manusia. 

Artinya pemenuhan kebutuhan psiko-biologis kebutuhan manusia, 

tidak serta merta dilakukan begitu saja tetapi harus melalui 

modifikasi atau proses-proses dari pengaruh sosial. Berikut 

kutipannya dalam jurnal Antropologi Indonesia: 

“Dalam rangka memenuhi kebutuhan nutrition (makanan) 
misalnya, manusia tidak begitu saja menemukan apa yang 
dilihatnya, dengan cara semaunya. Manusia akan memilih di 
antara benda-benda yang dapat dimakan; ada yang ditolak dan 
ada yang diterima, ada yang lebih disukai dan ada yang kurang 
disukai, ada yang dianjurkan dan ada yang dilarang dan 
seterusnya. Begitu juga, manusia tidak hanya memakan apa yang 
disediakan alam, tetapi sebagian diproduksi. Sebagian dari 
makanan itu dimasak sedangkan yang lain dimakan mentah, dan 
seterusnya”. 
 

2) Pentingnya mengkaji fungsi atau guna dari unsur-unsur suatu 

budaya terhadap budaya masyarakat lain secara keseluruhan. 

Unsur tersebut mengacu terhadap konsep fungsi suatu sistem. 

Unsur-unsur tersebut meliputi: sistem politik, sistem ekonomi, 

sistem kepercayaan dan sistem kekerabatan. 
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Berbicara tentang sirih, disamping di pakai sebagai “makanan” oleh 

sebagian besar masyarakat Asia, sirih di pakai sebagai sarana upacara 

adat dan keagamaan. Dalam hal ini sirih biasanya digabungkan dengan 

pinang atau jenis tanaman lainnya. Fungsi sirih dalam upacara 

keagamaan sebenarnya tidak lebih dari simbol tertentu. Di India sirih di 

pakai sebagai bahan persembahan untuk para dewa sewaktu sembayang 

di Kuil. Dalam upacara persembahan tersebut, daun sirih dihidangkan 

bersama buah kelapa yang telah di belah menjadi dua bagian dan dua 

buah pisang emas. 

Fungsi lain dari menyirih, yaitu menyangkut tata pergaulan dan tata 

nilai dalam kemasyarakatan. Hal tersebut tercermin dari adanya 

kebiasaan menginang, bagian dari hidangan penghormatan untuk tamu, 

sarana pengantar bicara, sebagai mahar perkawinan, alat pengikat dalam 

pertunangan sebelum pernikahan, sarana untuk menguji ilmu seseorang, 

dan juga sebagai pengobatan tradisional. Bahkan menginang juga 

digunakan sebagai bagian upacara dan sesaji yang menyangkut adat 

istiadat serta kepercayaan dan religi masyarakat. 

Secara fungsional setiap aspek dari kebudayaan suatu daerah pasti 

mempunyai kaitan dengan aspek kebudayaan daerah lainnya. Menurut 

Raymond Firth (dalam Koentjaraningrat 1987:199) menyatakan bahwa 

fungsi merupakan suatu gejala sosial untuk memelihara kebutuhan 

masyarakat untuk hidup langsung sebagai kesatuan holistik. 

Menurut (Maran 2000:43) yang menyatakan bahwa simbol 

merupakan sesuatu yang dapat mengekspresikan atau memberikan 
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makna–sebuah salib atau suatu Patung Budha,suatu konstitusi, suatu 

bendera. Banyak simbol berupa objek-objek fisik yang telah memperoleh 

makna kultural dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih bersifat 

kultural dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih bersifat simbolik. 

Sebagaimana hasil penelitian Posumah bahwa di daerah Pamona  

Provinsi Sulawesi Tengah, sirih selain sebagai simbol sosial juga memiliki 

makna dalam upacara pernikahan seperti:  

1) Wua mamongo atau buah pinang melambangkan jantung manusia. 

Buah pinang memiliki bentuk yang agak lonjong dan juga warna 

merah yang dihasilkan saat sudah tua kelihatannya seperti jantung 

manusia.  

2) Laumbe atau buah sirih melambangkan daging manusia, karena 

buah memiliki sanga atau isi. Begitu pula dengan bentuk fisik 

manusia yang memiliki daging. Sehingga, buah sirih ini dianggap 

sebagai pelambang daging manusia. 

3) Ira laumbe atau daun sirih melambangkan kulit manusia 

(pembungkus). Kebiasaan masyarakat Pamona dari zaman dahulu 

bahkan sampai saat ini ialah menggunakan daun-daunan sebagai 

pembungkus makanan, dimana makanan sebagai kebutuhan 

primer manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Hal inilah yang 

menjadi dasar bahwa daun sirih dianggap sebagai lambang kulit 

untuk melindungi daging dan tulang manusia.  
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4) Teula atau kapur sirih melambangkan tulang manusia. Warna dari 

kapur sirih yang putih bersihlah yang menjadi dasar kapur sirih 

sebagai pelambang tulang manusia.  

5) Tabako atau tembakau melambangkan rambut manusia. Tembakau 

yang sudah siap untuk digunakan berbentuk helai-helaian seperti 

rambut serta berwarna hitam. Oleh karena itu, tembakau 

dilambangkan sebagai rambut manusia.  

Buah pinang dan daun sirih beserta buahnya harus dalam kondisi 

utuh atau lengkap. Buah pinang muda yang lengkap dengan penutupnya, 

serta buah atau daun sirih yang lengkap dengan tangkai buah atau 

daunnya. Hal ini melambangkan sebuah kesempurnaan. Sehingga dapat 

meyakinkan pihak perempuan bahwa si laki-laki benar-benar tulus dan 

memiliki kesungguhan untuk menikahi perempuan tersebut. Ketika buah 

pinang, buah atau daun sirih, dan kapur sirih digabung dan kemudian 

dikunyah, maka akan menghasilkan warna merah.  

Warna merah yang muncul dari hasil campuran bahan-bahan 

tersebut melambangkan darah manusia. Jadi, pelaksanaan peoa atau 

pertunangan dalam adat Pamona memiliki makna atau tujuan untuk 

menyatukan dua insan manusia yang memiliki kesungguhan untuk 

membentuk sebuah rumah tangga, membentuk suatu kesatuan menjadi 

sedarah-sedaging yang dapat menjaga kesetiaan satu sama lain sepanj 

ang sisa hidup mereka, dan yang pada akhirnya hanya akan dipisahkan 

oleh kematian.  
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Makna dari setiap kelengkapan daun sirih yang diletakkan di dalam 

Tepak Sirih menurut penelitian Maidilla ddk di kepulauan Riau adalah :  

a) Sirih melambangkan sifat yang merendah diri dan senantiasa 

memuliakan orang lain, sedangkan dirinya sendiri adalah bersifat 

pemberi.  

b) Tembakau melambangkan seseorang yang berhati tabah dan sedia 

berkorban dalam segala hal. 

c) Kapur  melambangkan hati seseorang yang putih bersih serta tulus, 

tetapi jika keadaan tertentu yang memaksanya ia akan be rubah 

lebih agresif dan marah. 

d) Pinang digambarkan sebagai lambang keturunan orang yang baik 

budi pekerti, tinggi derajatnya serta jujur, bersedia melakukan 

sesuatu perkara dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh. 

e) Gambir  dengan sifatnya yang kelat kepahit-pahitan memberikan 

arti ketabahan dan keuletan hati.  

Tari makan sirih di daerah ini digunakan untuk menyambut 

kedatangan tamu-tamu istimewa, baik pejabat maupun orang-orang yang 

terpandang di suatu daerah. Setiap daerah di Indonesia, memiliki bentuk-

bentuk tari penyambutan yang berbeda-beda. Di Tanjung Batu Kecamatan 

Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, tari makan sirih ini bisa juga 

disebut Tari Persembahan, karena dalam tari ini selalu membawa tepak 

sirih yang berisi daun sirih dan rempah-rempah lainnya, sebagai 

penghormatan kepada tamu. 



18 
 

Berdasarkan hasil  penelitian Hanis dkk, di desa Teratai Kecamatan 

Tabongo dalam upacara pernikahan di Gorontalo ada beberapa benda 

yang sangat penting  namun juga memiliki makna tersendiri. Adapun 

benda tersebut seperti  1), Pinang (Luhuto) melambangkan daging yang 

berada pada tubuh kita sendiri yang maknanya kesempurnaan atau 

perlengkapan dari luar. 2), Gambir (Gambele) melambangkan darah 

mengalir yang berada dalam tubuh kita yang maknanya semangat atau 

tekat. 3), Sirih (Tembe)  melambangkan urat yang berada pada diri kita 

atau tubuh yang bermakna ukuran hubungan silaturahmi. 4) Tembakau 

(Taba’a) melambangkan bulu roma pada diri atau tubuh kita sendiri, 

dengan makna perasaan keiklasan. 

D. Pengetahuan dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap 

Pangngan 

Pada masyarakat Toraja perkawinan sangat identik dengan 

penyajian sirih  pinang. Dalam buku Toraja dan Kebudayaannya 

(1975:162-163) perkawinan ini lebih banyak memakan waktu karena 

harus melalui beberapa proses seperti: 

1. Palingka Kada artinya mengutus utusan dari pihak laki-laki kepada 

orang tua perempuan sebagai tanda perkenalan dan 

menyampaikan hajat melamar. 

2. Umbaa Pangngan  artinya mengatur sirih pinang dan mengirim 

utusan laki-laki membawa sirih pinang sebagai tanda lamaran yang 

sah, yang dilakukan 3 kali berturut-turut. Perkawinan cara ini hanya 

berlaku bagi kasta Tana’ Bulaan (golongan bangsawan tinggi) dan 



19 
 

Tana’ Bassi (golongan bangsawan menengah) dengan 

pelaksanaan lamaran seperti berikut: 

a) Mengutus 4 orang mengantar sirih pinang sebagai pernyataan 

lamaran. 

b) Mengutus 8 orang sebagai pernyataan lamaran datang 

menunggu jawaban pinangan. 

c) Mengutus 12 orang berarti pinangan sudah diterima dan utusan 

ini datang menunggu waktu pelaksanaan dan pada kesempatan 

ini utusan sudah boleh makan dirumah calon pengantin 

perempuan, dan mulai direncanakan pelaksanaannya 

3. Unrampun Kapa’ artinya membicarakan Tana’ dari perkawinan 

untuk menentukan besarnya hukuman jika dikemudian hari ada 

yang merusak rumah tangga mereka. 

4. Dinasuan/dipandanni langan  artinya perkawinan sudah berjalan 

dan sudah memakan makanan di rumah kedua belah pihak. 

Tiga hari kemudian dilaksanakan jamuan berbalasan (umpasule 

barasang) dimana pengantin perempuan diantar oleh keluarganya ke 

rumah pengantin laki-laki dengan jamuan simbol-simbol rezeki seperti 

bentuk anak, bentuk kerbau, bentuk babi dll yang terbuat dari tepung. 

Sesudah tamu-tamu mencicipi hidangan tersebut, maka keluarga kembali 

dan perempuan tinggal di rumah laki-laki. 
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BAB III 

METODE DAN PROSES PENELITIAN  

A. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu metode 

penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, 

penulis dimudahkan untuk mendapatkan informasi dan data di lapangan 

mengenai kegiatan ma’pangngan dalam upacara perkawinan di Nanggala 

baik dengan melihat secara langsung aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh masyarakat dalam upacara, serta hal-hal yang terkait dalam kegiatan 

ma’pangngan. 

Penelitian  ini juga menggunakan pendekatan holistik untuk 

mendapatkan informasi secara menyeluruh dan mendetail bukan hanya 

pada satu aspek saja, namun bisa menyentuh berbagai aspek yang terkait 

dengan masalah penelitian sehingga penulis bisa mendapatkan informasi 

yang detail. 

B. Proses Penelitian 

1. Teknik Penentuan Lokasi 

Teknik penentuan lokasi dilakukan dengan sengaja (purposive), 

lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Nanggala, Kabupaten 

Toraja Utara. 

Lokasi ini penulis pilih dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Lokasi ini mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti 

tinggal di Kecamatan tersebut. 

2) Di lokasi ini paling sering melaksanakan upacara perkawinan,   
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3)  Pelaku atau pelaksana upacara perkawinan  umumnya 

menggunakan Pangngan (sirih) dalam setiap tahap lamaran. 

Kecamatan Nanggala digelari istilah dengan sebutan “to annan 

karopina na lili misa ba’bana” yang artinya masyarakat Nanggala memiliki 

enam wilayah kesatuan yang di ikat melalui satu pintu. 

2. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

sengaja yaitu dengan cara  menentukan informan yang memiliki peran 

penting dalam masyarakat sebagai informan kunci, serta yang 

bersangkutan  memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam terkait 

fokus penelitian yang ditandai dengan keterlibatan dalam setiap 

pelaksanaan upacara. Informan dipilih berdasarkan kriteria yakni meliputi :  

1) Pemangku adat, memberikan penjelasan tentang perbedaan 

upacara perkawinan pada masa kepercayaan Aluk Todolo dengan 

masa sekarang beserta aturan-aturannya. 

2) Tokoh Agama, memberikan penjelasan tentang tata cara 

pelamaran dalam pernikahan masa kini, serta menjelaskan arti 

Pangngan dalam pernikahan. 

3) Pemuka masyarakat, memberikan berbagai gambaran dalam 

upacara perkawinan di Kecamatan lain serta melengkapi 

penjelasan-penjelasan dari informan lainnya. 

4) Pelaku dan peserta upacara (masyarakat), memberikan penjelasan 

mengenai pengalaman dalam setiap upacara perkawinan yang 
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mereka ikuti serta memberikan penjelasan terkait fungsi  

Pangngan. 

Ada beberapa informan yang penulis pilih dalam penelitian ini, 

namun tidak semua nama informan tersebut penulis sebutkan dalam 

tulisan ini karena mereka tidak ingin namanya dipublikasikan. Adapun 

tabel informan akan dijabarkan sebagai berikut : 

 

No Nama Umur Jabatan  

1 T.B.K 71 tahun Pemuka agama 

2 P.D.P 57 tahun Pemuka masyarakat 

3 S.S.K 74 tahun Pemangku adat 

4 A.W.P 40 tahun Pendeta 

5 R.S 42 tahun Pemangku adat 

6 M.M 49 tahun Pelaku upacara 

 
Tabel 3.1 

 Informan Penelitian 
 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data atau keterangan-keterangan penelitian ini akan diperoleh 

dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu metode yang bersifat 

interaktif dan noninteraktif (Mantja,2007).  Metode yang bersifat interaktif 

yang dimaksud oleh penulis seperti wawancara dan pengamatan yang 

dilakukan langsung oleh peneliti, sedangkan metode yang bersifat non 

interaktif penulis lakukan dengan cara analisis isi dokumen, artikel dan 

berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan  yaitu:  

1. Pengamatan (observation)  
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Pengamatan  dilakukan dengan cara mengamati situasi dan kondisi 

di lingkungan setempat serta perilaku masyarakat yang berkaitan  dengan 

fokus  penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

mencakup sikap, perilaku, kondisi lingkungan upacara serta benda-benda 

yang digunakan dalam upacara perkawinan.  

Observasi yang pertama penulis lakukan pada tanggal 30 Maret 

2017, setelah penulis membawa surat izin penelitian dari kantor Bupati 

Toraja Utara, DANDIM 1414 Tana Toraja, KAPOLRES Tana Toraja, 

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Toraja utara, Kantor 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara, dan Kantor Kecamatan 

Nanggala. Dari semua kantor yang penulis datangi membawa surat 

penelitian, Puji Tuhan mereka semua menyambut dan merespon penulis 

dengan ramah bahkan tak jarang dari mereka menanyakan asal penulis 

dan memberikan dukungan serta motivasi agar penulis lancar dalam 

proses penelitian.  

Di kantor kecamatan, penulis diarahkan ke ruangan Sekretaris 

Camat. Beliau menanyakan data seperti apa yang nantinya penulis 

butuhkan dalam penelitian. Ketika penulis selesai menyebutkannya, tak 

lama kemudian Ibu Sekcam menyodorkan sebuah buku sembari 

mengarahkan penulis  agar bertemu dengan pemuka adat serta 

masyarakat yang mengetahui tentang fokus penelitian penulis. 

2. Wawancara.  

Teknik wawancara yang  dilakukan adalah wawancara antar pribadi 

yang berhadapan muka (face to face) dengan mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan. Teknik ini dilakukan dengan tujuan 

peneliti (pewawancara) bisa memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir 

dari yang diwawancarai dengan relevan sesuai dengan masalah yang 

diteliti.  

Awal melakukan wawancara penulis memulainya dengan cara 

mengajak informan menceritakan pengalamannya dalam mengikuti 

upacara perkawinan. Sebelumnya penulis meminta untuk melakukan 

rekaman. Sambil mendengar informan, penulis mencatat hal-hal yang 

nantinya akan di tanyakan untuk mendapat penjelasan yang lebih jelas 

seperti:  

1) Bagaimana tahap-tahap upacara perkawinan di Nanggala. 

2) Apa arti Kalosi, Kapu’, Bolu, Sambako dalam tahap pelamaran. 

3) Mengapa harus itu yang dipakai saat melamar. 

4) Mengapa masih bertahan sampai saat ini. 

5)  Dimana tempat  berlangsungnya pelaksanaan upacara perkawinan 

pada zaman dahulu. 

6) Adakah aturan-aturan dalam upacara perkawinan. 

Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis (penulis memgambil 

data di kantor Kecamatan) , gambar atau foto (penulis mengambil di lokasi 
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upacara. Dalam karya tulis ini penulis mencantumkan beberapa gambar 

yang berkaitan dengan upacara perkawinan.  

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data akan dilakukan dengan cara menghubung-hubungkan 

berbagai keterangan atau data-data antara satu dengan yang lainnya. 

Setiap keterangan atau data dipandang memiliki makna yang ditentukan 

akan dihubungkan dengan makna-makna lainnya yang pada akhirnya 

akan ditarik makna sampai pada tingkat rangkaian makna yang telah 

dianggap sebagai kesimpulan. 

Dalam menganalisis data, diperlukan beberapa tahap seperti 

mengumpulkan semua data yang diperoleh saat wawancara selama 

berada di lapangan. Setelah itu, peneliti melakukan pengelompokan 

jawaban. Kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah 

ditentukan sebelumnya, dengan cara seperti ini diharapkan akan 

mempermudah penarikan kesimpulan dan tidak dilakukan secara 

berulang-ulang. 
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BAB IV 

GAMBARAN KHUSUS LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Terbentuknya Nanggala 

Pada tanggal 31 Agustus 2008 Kabupaten Toraja Utara resmi 

Terbentuk. Setelah melalui proses yang sempat menimbulkan pro dan 

kontra di antara masyarakat toraja sendiri, pembentukan kabupaten 

Toraja Utara akhirnya ditetapkan melalui sidang paripurna DPR-RI pada 

tanggal 24 Juni 2008. Akan tetapi, peresmian Kabupaten Toraja Utara 

dilakukan dua bulan kemudian, yang dirangkaikan dengan peringatan hari 

ulang tahun kabupaten Tana Toraja yang ke-51, yaitu pada tanggal 31 

Agustus 2008.  

Dasar hukum pemekaran ini adalah Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan kabupaten pemekarannya 

dengan nama Kabupaten Toraja Utara. Proses pengajuan usulan 

pemekaran sendiri melalui jalan yang panjang selama beberapa tahun. 

Dengan dibentuknya kabupaten Toraja Utara, maka wilayah kabupaten 

Tana Toraja terbagi ke menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu 

kabupaten Tana Toraja dengan ibukota Makale, dan kabupaten Toraja 

Utara dengan ibukota Rantepao.  Kabupaten Toraja Utara,  terdiri dari 21 

Kecamatan, 40 Kelurahan dan 111 Lembang (Desa).  

Kecamatan Nanggala adalah salah satu Kecamatan di Toraja Utara 

yang dipilih penulis sebagai lokasi penelitian. Nanggala sendiri berarti 

hamparan tanah yang gembur atau tanah yang subur. Orang yang  

pertama kali menemukan dan menetapkan batas-batas wilayah Nanggala 
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bernama Rare yaitu orang yang berasal dari keturunan puteri kayangan 

yang bernama “Soyan Langi Deatanna”  atau Tomanurun  di langi yang 

turun bersama rumahnya (tongkonan) yang digelari Toma’banua Ditoke’ 

Toma’ Tondok Dianginni,  yang akhirnya menjadi sebuah kecamatan yang 

saat ini bernama kecamatan Nanggala, yang ibukota kecamatannya 

terletak di  Nanggala. Kecamatan Nanggala dibentuk berdasarkan 

peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 79 tahun 2009.  

Kecamatan Nanggala digelar   “to annan karopi’na na lili misa 

ba’bana”  yang artinya kesatuan enam wilayah yang diikat melalui satu 

pintu. Sebelum pemerintahan Belanda, Nanggala merupakan satu 

Komunitas yang berdaulat dengan sumber daya alamnya dalam bentuk 

Hutan seluas ± 20.000 Ha dan persawahan seluas ± 900 Ha. Tahun 1908 

Lembang Nanggala diresmikan menjadi Distrik Nanggala yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Distrik yang digelar Parengnge’. Keenam  Karopi 

tersebut yaitu : 

1) Karopi Kawasik dengan Tongkonan berpusat di Langkanae yang 

dipimpin oleh To Parengnge’ Kawasik. 

2) Karopi Rante dengan Tongkonan berpusat di Tondok Puang  yang 

dipimpin oleh To Parengnge’ Rante. 

3) Karopi Basokan dengan Tongkonan berpusat Belolangi  yang 

dipimpin oleh To Parenge’ Basokan. 

4) Karopi Nanna dengan Tongkonan berpusat di Buntu yang dipimpin 

oleh To Parenge’ Nanna. 
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5) Karopi Alo dengan Tongkonan berpusat di Dalonga yang dipimpin 

oleh To Parenge’ Alo dan. 

6) Karopi Barana’ dengan Tongkonan berpusat di Sendana dipimpin 

oleh To Parenge’ Barana. 

Keenam To Parengnge’ tersebut di atas dinamakan Parengnge’ 

Petulak (penopang atau pilar).  

Struktur Kelembagaan Adat Kecamatan Nanggala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. 

Hasil wawancara dengan pemangku adat, Mei 2017. 

 

To Dua (Dwi Tunggal) 

Petulak Karopi’/Parengnge’ 

Tongkonan Pao Tongkonan Lumika’ 

kawasik Nanna’

k’ 

Basokan Rante Alo Barana’

Alo 

Saroan  Saroan  Saroan  Saroan  Saroan  Saroan  
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Maksud dari struktur di atas bahwa Tongkonan yang paling tinggi di 

Kecamatan Nanggala adalah Tongkonan yang berada di Lumika dan Pao 

yang dipimpin oleh pemangku adat To Dua (Dwi  Tunggal). Tongkonan 

Lumika dan Pao memiliki pilar atau penopang yang disebut To Parengnge’ 

yang terdapat di masing-masing wilayah Nanggala. Wilayah tersebut 

meliputi Karassik, Rante, Basokan, Nanna’, Alo dan Barana’.  Dari 

keenam wilayah tersebut masing-masing terbagi menjadi beberapa 

kelompok yang disebut Saroan yang dipimpin oleh To makaka. Fungsi 

dari : 

1. Tongkonan Lumika dan Pao adalah sebagai tempat To Sikuku 

(pengelola) untuk mengelola sumber daya alam termasuk hutan, 

sebagai tempat Ne’ Bala Tua (toko agama) dalam melaksanakan 

keagamaan dan tempat untuk melaksanakan upacara apabila 

terjadi pelanggaran adat dan sebagai tempat To Bamba Bunga 

Lalan (orang yang menentukan waktu turun sawah dengan ilmu 

perbintangan). 

2. To Dua (Dwi Tunggal) yaitu sebagai penguasa tongkonan tertinggi 

di Nanggala, untuk mengatur serta mengayomi aturan adat yang 

disepakati oleh masyarakat, untuk menyelesaikan perselisihan 

antar To Parengnge’, memimpin seluruh masyarakat Nanggala 

berkaitan dengan evaluasi aturan, mencabut mengubah atau 

membuat peraturan adat yang baru. Mampu bertanggung jawab 

apabila ada pelaksanaan aturan adat yang tidak sesuai dengan 

hasil musyawarah, memimpin sidang adat pendamai atas kasus 
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yang tidak  diselesaikan pada tingkat Karopi’ (wilayah) dan mampu 

menjadi panutan. 

To Parengnge’ mempunyai tugas untuk mengatur serta mengayomi aturan 

adat hasil kesepakatan masyarakat dalam lingkup wilayah masing-

masing, menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat 

dalamlingkup wilayah masing-masing, memimpin dan mengatur serta 

bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara adat dalam wilayah 

masing-masing, memimpin pelaksanaan kerja gotong royong (siarak) 

dalam  penanggulangan bencana, pembuatan pondok upacara dan 

upacara lainnya serta menjadi pengayom masyarakat (untarek lindopia). 

B. Agama dan Kepercayaan 

Pada zaman dahulu masyarakat Nanggala menganut  kepercayaan 

Aluk Todolo, Namun seiring  berkembangnya waktu, pada saat ini 

masyarakat Nanggala hampir semuanya beragama Kristen setelah 

masuknya Injil ke Toraja. Setelah masyarakat beragama Kristen  banyak 

hal dari kepercayaan Aluk Todolo  berubah, namun tidak mengubah nilai-

nilai yang telah berakar dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Seiring 

berjalannya waktu, pembangunan gedung gereja di kecamatan Nanggala 

berkembang pesat seperti dalam tabel berikut: 

NO NAMA GEREJA ALAMAT 

1 Gereja Toraja Jemaat Ba’baba’ba Kel. Nanggala S. Salu 

2 GPDI Potti’ Kel. Nanggala S. Salu 

3 Gereja Toraja Jemaat Palolang Kel. Nanggala S. Salu 

4 Gereja Toraja Jemaat Tanete Kel. Nanggala S. Salu 

5 Gereja Katolik Stasi Kira’ Lembang Lili’kira’ 

6 Gereja Toraja Jemaat Sibukuan Lembang Lili’kira’ 

7 Gereja Katolik Stasi To’yasa Lembang Lili’kira’ 

8 Gereja Toraja Jemaat Barung-
barung 

Lembang Lili’kira’ 
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9 Gereja Katolik Stasi Tiku Lambe’ Lembang Lili’kira’ 

10 Gereja Katolik Stasi To’sarre Lembang Lili’kira’ 

11 Gereja Katolik Stasi Sarambu Lembang Lili’kira’ 

12 Gereja Katolik Stasi Bengkang Lembang Lili’kira’ 

13 Gereja Toraja Jemaat Limbong Lembang Karre Limbong 

14 Gereja GBI Jemaat Limbong Lembang Karre Limbong 

15 Gereja Katolik Stasi Buka Lembang Karre Limbong 

16 Gereja Toraja Jemaat Karre Lembang Karre Penanian 

17 Gereja Toraja Jemaat Panggala’ Lembang Karre Penanian 

18 Gereja Toraja Cab. Kebaktian 
Lempo 

Lembang Karre Penanian 

19 GBI Buntu Puang Lembang Karre Penanian 

20 GPDI Tarian Lembang Karre Penanian 

21 Gereja Katolik Stasi Wai Limbong Lembang Karre Penanian 

22 GBI Elshadai Nanggala Lembang Rante 

23 GBI Visi Pemulihan Lembang Rante 

24 Tempat Kebaktian Buntu Paken Lembang Rante 

25 Gereja Katolik Santo Petrus Lembang Rante 

26 Gereja Toraja Jemaat Nanggala Lembang Rante 

27 Gereja GKSI Lembang Nanggala 

28 Gereja Toraja Kole Lembang Nanggala 

29 Gereja Toraja Jemaat Tambakukuh Lembang Nanggala 

30 Gereja Katolik Stasi Rura Lembang Nanggala 

31 Gereja Toraja Jemaat Rangri’ Lembang Basokan 

32 Gereja Toraja Cabang Kebaktian 
Tambolang Ra’po 

Lembang Basokan 

33 Gereja Toraja Cabang Kebaktian 
Eran Batu 

Lembang Basokan 

34 Gereja Toraja Jemaat Sa’pang Lembang Basokan 

35 GBI Nanna Lembang Nanna’ 

36 GBI Mangli Lembang Nanna’ 

37 GBI Batu Osok Lembang Nanna’ 

38 GBI Bassean Allo Lembang Nanna’ 

39 Gereja Katolik Stasi Asah Lembang Nanna’ 

40 Gereja Toraja To’nangka Lembang Nanna’ 

41 GBT Kalvari Lembang Nanna’ 

42 GBI Hosana Lembang Nanna’ 

43 GBT Alfa Omega Lembang Nanna’ 

44 Gereja Toraja Jemaat Tandung Lembang Tandung 
Nanggala 

45 Gereja Katolik Dewan Stasi 
Tandung 

Lembang Tandung 
Nanggala 

 
Tabel 4.1 

Gereja di Kecamatan Nanggala (Kantor Kecamatan , Mei 2017) 
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Dari tabel di atas,  dapat dilihat bahwa gedung Gereja Toraja yang 

ada di Kecamatan Nanggala ada 18 gedung gereja yang terdiri atas 3 

cabang gedung gereja, kemudian gereja Katholik sebanyak 12 gedung. 

Gereja GBI sebanyak 9 gedung, gereja GPDI sebanyak 2 gedung, gereja 

GBT sebanyak 2 gedung, kemudian gereja GKSI 1 gedung dan gereja 

tempat kebaktian 1 gedung.  

Pada kenyatataannya di Kecamatan Nanggala, ada beberapa 

kepala keluarga yang beragama Islam akan tetapi di Kecamatan ini belum 

ada masjid oleh karena itu jika ada kegiatan keagamaan mereka biasanya 

ke rumah keluarganya yang berada di kota.  

C. Sistem Upacara Lingkaran Hidup  

Siklus hidup manusia terkait dengan proses biologis seperti  

kelahiran,  pertumbuhan, pematangan atau pendewasaan, penuaan dan 

kematian. Siklus hidup adalah sesuatu yang sangat akrab bagi 

kebanyakan orang Barat, oleh karena itu gagasan semacam initidak asing 

lagi bagi orang Toraja sendiri. Ada yang berpendapat bahwa di toraja, 

setiap orang memiliki rentang hidup yang telah ditentukan oleh benang 

kehidupan (dalam bahasa setempat disebut Sunga’).  Siklus hidup orang 

Toraja dalam buku The Thread Of Life: Toraja Reflections on the Life 

Cycle (1996) terdiri dari:   

1) Kehamilan (Ma’Tambuk) dan Kelahiran (Kadadian/Aluk Ma’lolo). 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Alhairini, Sri’ah dkk,pada tahun 2013 

dijelaskan bahwa pada masa kehamilan dibagi menjadi 3 bagian yaitu 

bagian pertama kehamilan triwulan 1 (antara 0 s/d 12 minggu, kehamilan 
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triwulan 2 (antara 12 s/d 28 minggu), dan kehamilan pada triwulan 3 

(antara 20 s/d 40 minggu). Pada masa kehamilan khususnya bagi orang 

Toraja, baik secara sadar atau tidak banyak mitos-mitos yang secara 

turun temurun bertahan dalam masyarakat. Mitos-mitos kehamilan ini 

dapat memberikan pengaruh bagi perilaku ibu hamil baik itu positif 

maupun negatif seperti, tidak boleh duduk lama di depan pintu, jangan 

makan jeruk terlalu sering karena  akan meningkatkan lendir pada paru 

bayi dan risiko kuning saat bayi lahir, sering minum es saat hamil 

menyebabkan bayi besar dan akan sulit lahir, tidak boleh duduk didepan 

pintu terlalu lama ibu susah untuk melahirkan, dan masih banyak lagi 

mitos kehamilan yang beredar di masyarakat. 

Setelah kelahiran, beberapa hari kemudian dilaksanakan Aluk 

Ma’lolo. Aluk Ma’lolo sendiri  merupakan upacara yang dilaksanakan 

ketika ada bayi yang baru dilahirkan secara sah. Upacara ini merupakan 

salah satu bagian dari upacara Rambu Tuka, yaitu upacara syukuran dan 

selamatan. Dalam upacara Aluk Ma’lolo, tali pusar bayi dipotong setelah 

kelahirannya kemudian dikubur di bawah tangga rumah yang terletak di 

sebelah timur. Penguburan tali pusar tersebut diiringi dengan doa agar 

bayi tersebut dapat tumbuh sehat, baik jasmani maupun rohani sehingga 

mampu menjadi orang yang bijaksana saat dewasa kelak. Dan agar si 

bayi bertingkah laku sopan serta dapat menjaga perbuatan maupun 

perkataannya. Selain itu, penguburan tali pusar juga bertujuan agar si bayi 

tidak melupakan tanah leluhur atau kampung halamannya saat dewasa, 

terutama jika dia pergi merantau. 
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Masyarakat Toraja percaya terhadap dalle (rejeki), yaitu takdir 

seorang bayi telah ditentukan oleh dewa sebelum dia dilahirkan, dan 

takdir ini harus digapai dengan melakukan usaha yang maksimal, 

sehingga si bayi mendapatkan kebahagiaan di masa depan Prosesi 

upacara kelahiran suku Toraja atau disebut Aluk Ma’lolo ini selalu 

diadakan di bagian timur rumah Tongkonan, dan diadakan di pagi hari 

atau sebelum siang. Pemilihan waktu ini dikarenakan posisi terbitnya 

matahari yang berada di sebelah timur, karena terbitnya matahari 

dianggap sebagai awal suatu kehidupan baru, sehingga dapat memberi 

cahaya kehidupan terhadap si bayi. bayi biasanya dirawat dengan penuh 

perhatian oleh orang tuanya atau pengasuhnya (orang yang sudah 

dewasa) setidaknya selama satu tahun atau lebih.  

2) Perkembangan dan Permainan masa kecil (Pia’-Pia’) 

Saat anak-anak mengembangkan keterampilan motorik untuk 

memungkinkan mereka melakukan tugas rumah yang sederhana. Setelah 

pengembangan keterampilan tersebut, bagaimanapun anak-anak sangat 

didorong untuk berperan aktif dalam kehidupan rumah tangga. Mulai dari 

belajar mengeringkan padi, memberi makan babi, ayam, kerbau dan 

mencuci pakaian dan piring.  

Usia enam atau tujuh tahun hampir semua anak-anak masuk dunia 

pendidikan. Mereka yang memiliki cukup uang dan sumber daya keluarga 

akan melanjutkan pendidikan melalui pendidikan SMP (Sekolah 

Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), bahkan sampai ke 

perguruan tinggi. Tetapi bagi sebagian masyarakat pendidikan formal 
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akan berhenti di tingkat SMP.  Bersamaan dengan pendidikan di 

Sekolah,anak-anak di dorong untuk mengasumsikan lebih banyak 

tanggung jawab rumah tangga, termasuk memasak, memanen padi,  

berkebun dan mereka mulai mengembangkan jaringan sosial serta 

persahabatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, yang mungkin 

berlangsung sepanjang hidup. Anak-anak mulai belajar merawat dan 

menjaga diri mereka sendiri saat menggiring kerbau atau berkebun, dan 

semakin banyak pekerjaan dan aktivitas santai yang mereka lakukan 

dengan teman sebaya dan bukan dengan orang tua atau pengasuh.  

3) Masa Remaja (Tomangngura) 

Pada masa remaja atau menjelang pubertas, remaja mungkin mulai 

mencurahkan cukup banyak waktu dan energi untuk aktivitas pacaran. 

Dahulu para remaja melibatkan diri untuk menghadiri berbagai ritual 

seperti upacara pernikahan, upacara kematian dan perayaan-perayaan 

lainnya untuk bertemu. Untuk remaja laki-laki biasanya setiap malam 

mengunjungi desa atau bahkan lewat disekitar rumah anak perempuan, 

kegiatan seperti ini masih berlanjut sampai sekarang, namun para 

pemuda sekarang banyak yang menghabiskan waktunya di depan gadget. 

4) Pernikahan (Aluk Rampanan Kapa’) 

Jika seseorang sudah menemukan pasangannya yang sepadan 

atau cocok dengan dia, mereka kemudian melangsungkan pernikahan 

dan siap untuk mendapatkan keturunan.  Rampanan Kapa’ merupakan 

pesta pernikahan adat Toraja dengan menggunakan pakaian adat khas 

Toraja. Keduamempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. 
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Setelah disahkan secara agama, kemudian mempelai akan disahkan 

secara adat dengan suatu perjanjian dihadapan pemerintah adat dan 

seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua 

adat yang disebut Ada’, maka keduanya akan menggelar pesta 

pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir (resepsi). Di 

Toraja sendiri masyarakatnya masih mengenal sistem kasta, dimana 

sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja 

yang akan di gelar. 

5) Masa Tua (To Matua) 

Seiring dengan menurunnya kekuatan fisik, orang tua perlahan 

mulai menghindari pekerjaan yang berat seperti berkebun dan bertani. 

Namun biasanya mereka terus membantu dengan tugas rumah tangga 

yang kurang berat seperti mengeringkan padi, memasak atau mencuci 

piring.  

6) Kematian (Kamatean). 

Jika seseorang yang sudah meninggal dan memiliki beberapa anak 

yang bisa membantu dalam upacara kematian maka upacaranya akan 

dibuat rumit oleh anak cucunya dengan kurban  puluhan bahkan ratusan 

babi dan kerbau. Akan tetapi  beruntung, makmur atau tidak seseorang, 

kematian fisik tidak dipandang sebagai ujung semangat 

seseorang. Setelah kematian, roh seseorang diperkirakan beralih ke alam 

baka yang disebut  Puya atau surga, di mana seseorang terus hidup, 

tanpa batas waktu, sama seperti yang dilakukan seseorang dalam 

kehidupan di dunia. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Upacara Perkawinan 

Di Toraja, perkawinan lasim disebut Rampanan Kapa’ yang 

merupakan suatu adat yang paling dimuliakan karena dianggap sebagai 

awal terbentuknya atau tersusunnya kebudayaan manusia. Jikalau kita 

memperhatikan proses dan pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan 

oleh masyarakat Toraja, maka sangat jelas terlihat perbedaan antara 

proses perkawinan di daerah lain karena yang melakukan atau yang 

menghadapi serta mensahkan perkawinan di Toraja bukanlah penghulu 

agama (pemimpin agama) tetapi dilakukan oleh pemerintah adat yang 

disebut sebagai ada’ (aturan). 

Menurut Tangdilintin (1975) perkawinan di Toraja sangat di 

pengaruhi oleh ketentuan-ketentuan atau aturan dan hukum sebagai 

jaminan dari tiap perkawinan, karena akan menjadi hukuman bagi yang 

bersalah jikalau perkawinan itu mangalami perceraian dan ketentuan dari 

masing-masing kasta itu dijadikan pedoman dalam penyelesaian dan 

menjatuhkan hukuman dari pemerintah adat.  

Seperti halnya pada masyarakat Nanggala, yang paling penting dari 

tingkatan-tingkatan kasta adalah adanya ketentuan nilai dari masing-

masing kasta yang ditetapkan dalam jumlah ekor kerbau. Oleh karena itu 

pada masyarakat Nanggala, setiap tingkatan kasta memiliki nilai dengan 

tingkatan kasta sebagai berikut: 
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a. Tana’ Bulawan adalah kasta orang-orang yang berasal dari 

golongan bangsawan tinggi dan nilai tana’nya (perjanjian/syarat) 24 

ekor kerbau (12 tedong sangayoka, sangayoka berarti di hitung dua 

ekor kerbau atau sepasang). 

b. Tana’ Bassi ialah orang-orang yang berasal dari bangsawan 

menengah yang nilai tana’nya 12 ekor kerbau (6 tedong 

sangayoka). 

c. Tana’ Karurung adalah kasta orang-orang yang berasal dari 

golongan rakyat kebanyakan/merdeka yang nilai tana’nya 6 ekor 

kerbau (3 tedong sangayoka). 

Tana’ Kua-kua adalah orang dari golongan hamba   yang nilai tana’nya 2 

ekor kerbau (1 tedong sangayoka).  

1. Perkawinan  Aluk Todolo 

Perkawinan  menurut Aluk Todolo sangat dihargai dan dihormati, 

karena menurut pemahaman penganut Aluk Todolo, bahwa Allah sendiri 

yang memulai perkawinan itu. Memang perkawinan yang dimaksud dalam 

Aluk Todolo berbeda dengan perkawinan yang dimaksud dalam Alkitab. 

Namun konsep masyarakat tinggal diluruskan dengan menjelaskan 

tentang perkawinan yang dilaksanakan oleh Tuhan Allah sendiri di taman 

Firdaus antara Adam dan Hawa. Perkawinab dalam Aluk Todolo memakai 

Tana’ dengan maksud supaya jangan terjadi perceraian. Tetapi pada 

kenyataannya orang masih bisa cerai sekalipun memakai Tana’ sebagai 

patokan. Apabila terjadi perceraian, maka yang melanggar harus 

membayar Kapa berupa kerbau kepada suami atau isteri yang diceraikan. 
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Suami/isteri yang menerima kerbau sebagai bayaran dari mereka yang 

menceraikannya, dalam bahasa Toraja dinamakan Todikapa’i (suami/isteri 

yang mendapat bayaran karena diceraikan) 

 

Tahap Upacara Perkawinan Aluk Todolo. 

1) Umba Pangngan 

Upacara perkawinan di Nanggala pada mulanya di mulai dari tahap 

mengantarkan sirih pinang . Orang yang mengantar sirih pinang adalah 

orang yang benar-benar di percaya dalam keluarga atau masyarakat. 

Pada saat itu ketika sirih pinang sudah diantarkan ke pihak perempuan 

bukan berarti lamaran itu langsung di terima begitu saja, berbeda dengan 

upacara pernikahan yang berlangsung akhir-akhir ini bahwa ketika sirih 

pinang sudah diantarkan ke pihak perempuan maka otomatis lamaran 

tersebut sudah di terima secara resmi. 

Umba Pangngan atau mengantar sirih pinang dilaksanakan pada 

malam hari, karena pantang bagi keluarga yang akan menikahkan 

anaknya ketika diketahui oleh masyarakat. Sirih pinang yang hendak 

diantarkan ke pihak perempuan disediakan oleh pihak yang dituakan oleh 

utusan laki-laki dengan kriteria bahwa buah pinang  (kalosi) umumnya 

langsung diambil di dekat rumah karena pada umumnya masyarakat 

masing-masing memiliki pohon pinang di sekitar rumahnya. Buah pinang 

(kalosi) dipetik dengan cara  dipanjat untuk memastikan bahwa  buah 

pinang tersebut masih mudah dan masih utuh serta lengkap dengan 

penutupnya. Buah sirih (bolu), karena jarang masyarakat yang menanam 
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maka pada umumnya di beli dipasar oleh seorang lali-laki yang dituakan 

oleh utusan pihak laki-laki. Buah sirih tersebut harus lengkap dengan 

tangkai buahnya atau tangkai daunnya. Kapur (kapu’) umumnya dibikin 

sendiri oleh masyarakat jika bahannya kebetulan ada (dalam bahasa 

setempat disebut suso kapu’), jika tidak maka harus dibeli di pasar. 

Tembakau (sambako) umumnya dibeli dipasar karena tembakau hanya 

ada di daerah tertentu tumbuh. Jika semua sudah lengkap (Kalosi, bolu, 

kapu’, sambako’) maka dibungkus rapi menggunakan pelepah pinang 

kemudian diikat erat  dan dibungkus sarung dan dililit di badan utusan 

yang dipercayakan.  

“Iatu randukna tananan dapo’ di paranduk diomai di sanga to 
mesua ba’tu tola umparampo pangngan. Susinna  iko to 
kedenpi anakku tae na mendapo’ ko nasuamo to tu tau male 
umba pangngan lako to’ttomatuammu. Appa ko inang to di 
patongan liupi to di disua male. Na iya tu pangngan dibawa 
iyamo tu kalosi, sambako, na bolu na mane di putu’ solong 
na di pori. Yanna male mo na bawa to na tarimai ba’tu 
napangngan bangsiamo tomatuanna baine ba’tu yabangsia 
moraka to baine iyato umpangnganni battuananna na 
tarimamo to, nayake tae’ na tarimai ko napasule bangsia mo 
iya to tu pangngan. Sitarru’na to kenatarimami ko nabagi 
duamototu pangngan, misa’ na ben pihak dio muane na 
misa’ na patorro to matuanna baine. Ko sule moto te to disua 
umpokadai kumua natarimamo, sitarru’na to ko na tanda mo 
to tu attu piran na la di pakendek ba’tu piran na larampo 
sipa’kada. Appa iya tonna dolona pasa’ bangpa iya tu 
dipokada dikuaraka pasa’ Bontong, pasa’ Parande, pasa’ 
Pondo’ na pasa’ Kole. Ko di pakande mo to tu tau. Na yamo 
to  ke denpi hubungan keluargana te tola mendapo’ ko bale-
bale bangri na kandean, na yanna dikua to pantan lembang 
ko nakua ta simisai’ bangmi tu bai, misa’diona baine na misa’ 
diona muane . Na yatu bainna baine ko ditunu daomo banua 
to na yatu bainna muane ko napiong moto na bawai sae . 
Yanna kumande mototu tau yatu to muane dolo kumande na 
yatu bo’bona na sesa na benni baine na manne ungkandei”. 
Artinya awal mula upacara perwakinan adalah dengan 
mengantar sirih pinang. Contohnya kamu ketika masih ada 
anak laki-laki saya yang belum menikah, maka dia 
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memerintahkan kepada orang yang dipercaya untuk 
mengantar sirih pinang ke rumah orang tuamu. Pangngan 
yang di bawah berisi buah pinang, tembakau, dan buah sirih 
kemudian di bungkus pelepah pinang kemudian diikat. Ketika 
sirih pinang sudah diantarkan dan sudah di terima pihak 
perempuan terlebih ketika langsung di makan oleh pihak 
perempuan ataukah calon istrinya tersebut yang langsung 
memakan sirih pinang tersebut itu berarti lamarannya sudah 
di terima, akan tetapi jika tidak di terima sirih pinang tersebut 
langsung di kembalikan pada hari itu juga. Selanjutnya ketika 
sirih pinang itu sudah diterima, maka sirih pinang kemudian 
di bagi dua, satu buat pihak atau keluarga laki-laki dan yang 
satunya untuk pihak perempuan. Kemudian orang yang 
tadinya di percaya mengantarkan sirih pinang tersebut 
kembali ke pihak laki-laki untuk menjelaskan bahwa 
lamarannya sudah diterima, kemudian mereka menyepakati 
kapan waktunya mereka untuk datang meresmikan lamaran  
si perempuan tersebut. Akan tetapi waktu itu, orang-orang 
dahulu menentukan hari berdasarkan hari pasar misalnya 
pasar Bontong, pasar Parande, pasar Pondo’ dan pasar 
Kole. Selanjutnya mereka makan bersama akan tetapi jika 
orang yang hendak menikah ini masih ada hubungan 
keluarganya maka mereka hanya menyiapkan ikan saja 
sebagai lauk-pauk, namun apabila mereka tinggal berjauhan 
atau tidak ada hubungan keluarganya maka keluarga 
mereka menyepakati dua ekor babi, satu buat pihak 
perempuan dan satu buat pihak laki-laki. Kemudian babi dari 
pihak perempuan di sembelih dan di masak di atas rumah 
tongkonan, selanjutnya babi dari pihak laki-laki di masak 
dalam bambu (di piong) baru di bawa ke rumah perempuan 
untuk di konsumsi bersama. Aturan makannya pada saat itu 
harus calon laki-laki yang duluan makan makanan yang 
mereka bawa kemudian disisakan sedikit dan di kasih ke 
calon pengantin perempuan untuk di makan (pemangku 
adat, 74 tahun). 
 

Awal mulanya upacara perkawinan itu pantang bagi keluarga untuk 

menyembelih hewan, khususnya ayam dan babi kecuali pada tahap inti 

perkawinan karena ada kepercayaan bahwa, ketika hewan tersebut 

disembelih pernikahan itu tidak akan bertahan lama seperti yang 

diungkapkan pemangku adat.  



42 
 

Yatu disanga tananan dapo’ tonna  dolona randuk diong mai 
bitti’ na yanna dempa hubungan keluarga yamote tu tae’ na 
ma’ din sipantunuan baian yamoto tu nakua biasa tau 
yabang moto bale alangki ke denni yamo di sanga di 
polendong-lendong bangrito, koiya duka iya tonna dolona lai’ 
inang tae na ma’ din launtunu ki manuk ke denni rampanan 
kapa’ saba’ napemali todolo to kumua tae’ na sukses bang to 
ke manukk,i apalagi kedenpi hubungan keluargana saba’ 
nakua to matua lasang apaori to nakaroi susi manuk.” . 
“Artinya pada zaman dahulu upacara perkawinan dimulai 
dari yang terkecil/dari yang paling bawa, apalagi kalau yang 
mau menikah masih ada hubungan keluarga, oleh karena itu,   
pantang bagi mereka untuk menyembelih babi, maka dari itu 
orang tua dahulu berkata ikan saja sebagai laukpauk. Pada 
waktu itu juga pantang untuk menyembelih ayam sebab di 
percaya bahwa pernikahan itu pasti tidak akan sukses dan 
tidak akan bertahan lama (pemangku adat, 74 tahun). 
 

Menurut penjelasan pemangku adat yg lain 

“Yanna inde’ Nanggala den tudikua ma’bo’bo bannang bang, 
den tu tau ma’ kapa’ allo, den tu tau nakua ko male-male 
bangmoko mang issi kayu, yanna melambi’moto ke 
mengkalao mi rokko salian ko na tandai bangsia mo tauto 
kumua torro sangmai’bongi titi’o. Jadi buda iya  rupanna tu 
rampanan kapa’ inde’ Nanggala”.  
Artinya pada awalnya perkawinan di Nanggala banyak 
ragamnya. Ada yang hanya dilaksanakan dengan Istilah Ma’ 
Bo’bo bannang, ada  juga yang dilaksanakan secara adat 
pada siang hari, dan ada yang hanya di suruh datang di 
rumah perempuan untuk membereskan kayu bakar. Jika di 
pagi hari sudah turun ke halaman dan dilihat oleh orang 
maka orang akan tahu  bahwa orang ini menginap semalam 
” (pemangku adat, 42 tahun). 
 

2) Dipakendek atau Rampo Bannang 

Setelah mengantarkan sirih pinang, tahap selanjutnya adalah  

peresmian lamaran yang disebut Rampo Bannang atau Dipakendek yang 

juga dilaksanakan pada malam hari. Disebut  Rampo Bannang atau 

Dipakendek karena pada tahap ini adalah peresmian lamaran secara adat 

dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan menyajikan makanan 
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berupa nasi dan ikan saja (ketika masih ada hubungan keluarga), namun 

ketika mereka sudah tidak memiliki hubungan keluarga maka yang di 

sajikan adalah nasi dan pa’piong (daging babi yang di masak dalam 

bambu). Pada tahap ini yang sangat menarik adalah jika tiba acara makan 

bersama calon pengantin laki-laki bersama utusannya dan juga keluarga 

perempuan menyantap makanan bersama, sedangkan calon pengantin 

perempuan berdiam diri di bagian selatan rumah tongkonan menunggu 

calon pengantin laki-laki selesai menyantap makanannya dan di sisahkan 

ke calon pengantin perempuan untuk di makan. Tujuan hal ini dilakukan 

adalah agar nantinya jika mereka sudah menikah, istri  harus tunduk 

kepada suami. 

“Yanna bagian inde’ to sau’ di sangamo iya rampo karuen to. 
Inde’ motetu nani tau umpokada kapa’ sia umpokada ba’tu 
pira-pira pa’pakilala lako tola mentama tanan dapo’ ba’tu 
bisa duka na pokada tau lan pepasan Toraya susi te: 
 
1. Allonniko batupirri’ 
    Batu tangpolo-polo 
    Polori batu  
    Nala polo inaya 

 

2. Buda bukku’ lako lalan 
     Bukku’ kaundu’-unduk 
     Budamo tau  
     Na pakaundu’ salah



  
Nasenga’-senga’na pa to”. Artinya orang bagian kesana 
(menunjuk ke arah Selatan) menyebut tahap ini  sebagai 
Rampo Karuen (peresmian lamaran). Di tahap ini juga 
mereka membicarakan ikatan perjanjian dalam perkawinan, 
serta menyampaikan beberapa nasehat kepada kedua calon 
mempelai atau orang biasa menyebut sebagai pesannya 
orang Toraja demikian  Pemuka masyarakat, 57 tahun). 
 

Di beberapa daerah di Toraja, khususnya daerah bagian selatan 

Kecamatan Nanggala tahap ini disebut sebagai Rampo Karuen. Di tahap 

inilah mereka membahas Tana’ (ikatan perjanjian dalam perkawinan) dan 

juga ada penyampaian nasehat atau pesan-pesan nenek moyang orang 

Toraja kepada kedua calon mempelai. 

 

Gambar 5.1 
Pemangku Adat, 74 tahun (dokumentasi pribadi) 

 

Pemangku adat kemudian melanjutkan ceritanya demikian: 

“Sitarru’na to kemalemi tu pihak diona muane lako banuanna 
baine, tae’ tau ussa’ding ki yamoto na den malebongi sekitar 
tette’ sangpulo bongi. Na yanna male tu tau harus ganjil tae’ 
na ma’ din ganna’ sia tae’ na ma’din sidoloan lakolalan. 
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Mindanna mo tu dolo ke’de’ diomai banuanna muane ya 
dukamo to tu dolo rampo lako banuanna baine. Na yatu 
dolona yamu tu to manarang ma’ kada-kada namane to 
disolan male, na to ussolan mo muane to ba’ tallu lako boko’ 
yarakanna na lima. Tae’ ya na ma’din male tu baine unsolan 
to muane. Yanna rampomo lako banuanna muane to na di 
tutu’ tu ba’ba kona dedek mo to todoloina’to namekutana tu 
tau lammai banua kumua : mindarakomi tu?                              
Na balimi to dio muane kumua : kami tolu inde’kan diomai 
tondok.. (napokadamo to tu tondong nanirampo sae).             
Mekutana omi tu to lammai banua kumua : na apara mi 
tungkanan? Na balimi to dio muane kumua : yatu 
karampoangki dempara’ simbolong manik inde’ banua yamo 
rampo ki tungkanan to. Ko na bungka mo to lan banua to tu 
ba’ba na kendek tu tau langngan banua. Yatonna dolona den 
tudisanga kapa’ yamo laumpori rampanan kapa’ to. Ko na 
sipa’ kadaimoto kumua umba nakua ke yate mai pia ussisalai 
penawa tana’ apa iya tu laurruai”.                                                                                                                 
Artinya selanjutnya, ketika utusan dari pihak laki-laki 
berangkat ke rumah perempuan sedapat mungkin tidak ada 
orang lain yang megetahuinya oleh karena itu utusan harus 
berangkat sekitar jam sepuluh malam. Utusan yang 
berangkat harus ganjil tidak boleh genap dan juga dalam 
perjalanan tidak boleh ada yang mendahului orang yang 
berjalan di depannya karena sebelum berangkat memang 
sudah diatur bahwa yang berangkat lebih awal dari rumah 
laki-laki itu jugalah yang akan tiba lebih awal di rumah 
perempuan dengan aturan yang paling di depan adalah 
orang yang pintar berbicara adat, kemudian di susul orang 
yang di antar (calon pengantin laki-laki), kemudian di susul 
utusan yang mengantar apakah tiga orang atau lima. Yang 
mengantar harus laki-laki tidaka boleh perempuan. Ketika 
mereka sudah sampai di rumah perempuan dan mereka 
mendapati pintu tertutup maka mereka harus berbalasan 
pantun. Utusan pertama dari laki-laki mengotok pintu lalu 
kemudian utusan dari pihak perempuan bertanya: siapakah 
kalian? Pihak laki-laki menjawab: kami berasal dari 
negeri...(mereka kemudian menyebutkan tempat asal 
mereka).    Pihak perempuan kembali bertanya: ada apakah 
kalian datang ke sini?  Pihak laki-laki menjawab: ke 
datangan kami di rumah ini karena ada perempuan cantik 
atau gadis dalam rumah ini, itulah tujuan kami ke rumah ini. 
Setelah itu pihak perempuan membuka pintu rumah dan 
mempersilahkan utusan pria masuk ke rumah. (Pemangku 
adat, 74 tahun). 
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Pada tahap ini utusan dari pihak laki-laki berangkat ke rumah 

perempuan sedapat mungkin tidak ada orang lain yang mengetahuinya, 

oleh karena itu utusan harus berangkat tengah malam. Utusan yang 

berangkat harus ganjil tidak boleh genap karena orang Nanggala dulu 

percaya bahwa kita manusia awalnya hidup kemudian mati, hidup 

kemudian  mati lagi dan kembali hidup, oleh karena itu apabila mereka 

genap berarti nantinya mereka akan tiba dalam keadaan mati. Utusan 

yang berangkat harus laki-laki tidak boleh perempuan karena harus 

berangkat tengah malam dan perempuan harus tinggal di rumah menjaga 

anak-anaknya di malam hari.  Namun ada juga informan yang 

mengatakan bahwa jika ada perempuan yang ingin ikut, mereka biasanya 

berangkat lebih awal atau mereka akan menyusul karena pada tahap ini 

segala sesuatu harus dibicarakan  dan itu rasanya tidak sopan dan tidak 

menghormati apabila ada perempuan. 

Menurut pemahaman Pemangku adat: 

“Yatu male ussolan toma’ rampanan kapa to  muane pi iya, 
yanna morai male tu baine ko dolo iya ba’tu undi. Saba’ yatu 
lan rampanan kapa’ mintuapa di polulean nasikalongko’’ki 
todio mai sae lako totemo, yamo te tu intinna kumua 
sikalongko’ki saba’ tangdikuanna pi perkawinan, yanta la 
dipoluleanni ke dioilu tuto di kalongko ko masiri’ ki yamoto na 
dikua yanna den to baine ta ma’ lulean susi tomai dikua tabe’ 
lako baine disissing bulawan talinganna artinya kada kumua 
tae’moki’lasikasiri’ pessiparanna molan to nadikua lako 
tomaisiulu’ki sia tomatuangki baine eh disissing bulawan 
talinganmi. Artinya yang  akan mengantar orang yang akan 
menikah harus laki-laki, kalau ada perempuan yang ingin ikut 
berarti mereka harus berangkat lebih awal ataukah mereka 
akan menyusul sebab, dalam aturan pernikahan segala 
sesuatu akan di bicarakan  dan itu yang membuat kita saling 
menghormati dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, 
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intinya bahwa harus ada sikap saling menghormati. Apabila  
ada hal-hal yang ingin di bicarakan oleh laki-laki dan di situ 
ada prempuan, makalaki-laki berkata: permisi kepada 
perempuan yang telinganya di lapisi emas, ini artinya suatu 
kalimat yang intinya saling menghormati dan sudah tidak ada 
sikap malu diantara laki-laki dan perempuan”. (Pemangku 
adat, 42 tahun). 

Ketika utusan laki-laki sampai di rumah perempuan jika mereka 

mendapati pintu rumah tertutup maka mereka harus mengetok pintu dan 

menjelaskan tujuan kedatangan mereka ke rumah itu, oleh karena itu 

utusan yang paling di depan adalah orang yang pandai berbicara adat 

khususnya berbicara  sastra daerah.Di tahap ini juga, mereka membahas 

janji yang akan mengikat kedua mempelai jika di kemudian hari ada yang 

melanggar aturan dalam perkawinan. Ikatan yang mengikat inilah yang 

disebut Kapa’ (aturan) yang nilainya di hitung menurut  jumlah kerbau 

berdasarkan tingkatan kasta. Serta mereka membicarakan kapan waktu 

yang tepat untuk melangsungkan upacara perkawinan.  

 
Gambar 5.2:  

Tongkonan Borong (dokumentasi pribadi) 
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Dalam buku Serigala Berbulu Domba (2013) dijelaskan bahwa 

rumah Tongkonan bagi orang Toraja memiliki arti yang sangat penting. 

Tongkonan bukan sekedar sebuah rumah melainkan sekaligus menjadi 

tempat untuk membina dan memelihara persekutuan dalam sebuah 

keluarga besar (pa'rapuan). 

Dasar persekutuan orang Toraja adalah hubungan darah, sehingga 

Tongkonan menjadi pusat kekeluargaan bagi setiap orang yang 

mempunyai hubungan keluarga  dengan pendirinya. Apabila keluarga 

besar telah berkembang menjadi sebuah komunitas, Tongkonan menjadi 

tempat untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan, serta menjadi 

pusat adat dan tempat untuk membicarakan adat.  Tongkonan dapat 

memberi kehidupan melalui hasil alam disekitarnya, yaitu kayu untuk 

bahan bakar dan bangunan, serta bahan pangan dan minuman. Hal ini, 

dikatakan menurut falsafah Toraja sebagai “Padangna dikumba, kayunna 

di re’tok, utanna dikalette’uainna di timba”. Artinya tanah milik tongkonan 

diolah, kayu yang ada dapat ditebang untuk bahan bangunan hingga 

rantingnya berguna untuk kayu bakar, sayur mayur dipetik, sementara air 

yang ada disekitarnya diambil untuk diminum. Hal ini, menandakan bahwa 

tongkonan adalah sumber kesejahteraan bagi pemilik dan orang disekitar 

3) Ma’ Kapa’Allo 

Tahap ini adalah tahap inti dari upacara perkawinan pada 

masyarakat Nanggala berdasarkan kepercayaan Aluk Todolo. tahap ini 

dilaksanakan dari pagi sampai siang dan sudah dihadiri oleh keluarga 
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bahkan masyarakat. Pada tahap ini berbeda dengan tahap sebelumnya 

dimana pada tahap ini babi sudah banyak yang di kurbankan untuk 

menjamu tamu yang hadir.  

“Yanna kendek allo ba’tu disanga mo ma’ kapa’ allo, rampo 
duka mo to tu to buda saba’ allo mo to na di pogau’ appa ya 
iya tu tola ma’ kapa’ allo sola utusanna tarru’ ya langngan 
banuanna baine appa tae’na ma’din ganna’ nayatu to sae 
pira to ko torro moya to diong to’alang ma’ dokko. Allo iya mo 
te tu buda-buda mo bai ditunu to saba’ buda duka mo to tu 
tau rampo, koyatu bai tunu ba’tu a’pa yaraka na lima”. 
Artinya ketika  tahap Rampo Allo berlangsung, masyarakat 
sudah banyak yang berdatangan karena tahap ini 
dilaksanakan pada siang hari, akan tetapi utusan dari pihak 
laki-laki langsung naik ke rumah perempuan dengan syarat 
harus ganjil dan utusan yang lain beserta keluarganya duduk 
di lumbung. Ditahap ini, ada sekitar empat atau lima babi 
yang di kurbankan sebagai lauk pauk bagi orang yang hadir. 
(Pemangku adat, 74 tahun).  

Upacara perkawinan di Nanggala berdasarkan Aluk Todolo 

merupakan suatu upacara yang sangat dimuliakan. Menurut penjelasan 

dan pengalaman yang penulis dapatkan dari beberapa informan bahwa 

upacara perkawinan yang berlangsung pada saat itu sudah sangat 

berbeda dengan pelaksanaan upacara yang berlangsung sekarang ini, 

karena pada zaman itu masyarakatnya masih sangat   percaya dan 

meyakini adanya pantangan-pantangan yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap rumah tangganya. Seperti halnya dilarang menyembelih ayam 

karena hubungan dalam rumah tangga mereka nantinya tidak akan 

bertahan lama, kemudian utusan dari pihak laki-laki harus ganjil 

dansebagainya. 
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2. Perkawinan  Agama Kristen  

Persiapan setiap pasangan dalam memasuki pernikahan berbeda-

beda. Ada yang secara matang mempersiapkannya, terutama ketika 

hubungan mereka sudah serius. Bukan hanya hari pernikahan yang 

dipersiapkan dan semua acara pada hari istimewa tersebut, tetapi juga 

bagaimana menjalani kehidupan pernikahan. Situasi apapun yang 

dihadapi calon pasangan suami istri,  bagaimanapun tingkat kesiapan 

mereka untuk memasuki pernikahan, gereja perlu membantu mereka 

untuk memahami makna pernikahan Kristen dengan harapan setiap 

pasangan yang akan menikah dapat menghayati bagaimana menjadi 

pasangan suami istri yang mewujudkan kasih Kristus dalam keluarganya.  

 

Tahap Perkawinan Agama Kristen 

1) Ma’ Parampo Pangngan 

 Ma’ Parampo Pangngan yang saat ini lazim disebut pertemuan 

keluarga di tandai dengan datangnya utusan dari pihak laki-laki untuk 

melamar yang dilengkapi dengan sirih pinang  (kalosi, bolu, kapu’, 

sambako’) sebagai barang bawaan.  Ma’parampo Pangngan  biasanya 

dilaksanakan di sore hari (sesuai kesepakatan keluarga dan itu biasanya 

dilaksanakan sekitar pukul 16.00 WITA) di rumah calon mempelai 

perempuan. Di tahap ini,  calon mempelai laki-laki  diarak oleh beberapa 

utusan dan juga keluarga (rombongan) ke rumah mempelai perempuan . 

Di depan rumah mempelai perempuan, rombongan  diberikan pertanyaan 

dalam bahasa Toraja, bahasa dengan teknik kesusastraan yang sangat 
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tinggi. Awalnya  utusan dari pihak laki-laki  Ma’dedek Ba’ba (mengetuk 

pintu) rumah perempuan kemudian mereka memulai percakapan. 

Utusan dari pihak perempuan bertanya: 

“Mindarakomi tu?” artinya siapakah kalian? 

Utusan laki-laki menjawab: 

“Kami toludiokan mai tondok To Annan Karopina Na Lili Misa 

Babana” ”. Artinya kami berasal dari negeri yang memiliki enam wilayah 

kesatuan yang di ikat melalui satu pintu. 

Utusan dari pihak  perempuan bertanya : 

“Lamekutana pakan lako batang dikalemi kumua To lendu’ 

kauranan rokomika ba’tu tu lempang kabongian rokomika”? yang artinya: 

“adakah kamu ini singgah karena hujan atau karena kemalaman”?. 

Utusan dari pihak laki-laki menjawab: “tae’ra kami kilendu’ to 

kauranan ba’tu tae’ra ki lempang to kabongian apa lama’ulukan tama 

alukna rampanan kapa’ la tu’tun tama sangkana bisara passulean allo”. 

Yang artinya: “kami tidak singgah karena kehujanan, tetapi kami akan 

datang untuk mengadakan pernikahan sesuai aturan dari dahulu kepada 

nenek moyang kita”.  

Setelah menjawab kalimat tersebut, maka dibukalah pintu rumah 

mempelai wanita. Namun pada saat ini di Nanggala sendiri kegiatan 

mengetok pintu (ma’dedek ba’ba dalam bahasa setempat) sudah jarang 

dilaksanakan kecuali jika calon mempelai laki-laki itu berasal dari luar 

Nanggala sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa mereka yang masih berada 

di Lingkupan Kec. Nanggala sendiri masih ada hubungan darah daging. 
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Ma’dedek ba’ba adalah sekedar adat sopan santun dalam acara 

pertemuan calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan 

beserta keluarga, sehingga terkesan sangat formal. 

Ma’dedek ba’ba adalah simbol  niat baik atau luhur tamu yang 

datang (pihak laki-laki). Kemudian Ma’bukka ba’ba dalah simbol ketulusan 

atau keterbukaan hati (pihak perempuan) menerima tamu yang datang. 

Karena itu, ungkapan-ungkapan dialog dari yang mengetuk pintu dan 

yang membuka pintu haruslah berisi niat baik pihak laki-laki dan ketulusan 

hati pihak perempuan. 

Menurut Pemangku adat: 

“Iyatu To ma’ dedek ba’ba kasisiparan, kasianggaran dan 
ada’to dan harus ladipogai lan rampanan kapa’ ke inde’ 
Toraya pa yakatu lino totemo na kadang kala ya saba’tae’mo 
temai tau unnissani.tae’na ganna tumai rampanan kapa’ke 
tae’ tumai dedekan ba’ba sitongnna saba’ pessiparan iya te. 
Ya tudinima’ dede’ ba’ba ma’ parampo pi iya, artinya di 
parampo secara adat. Yanta ma’ parampo mo  ba’tu 
ma’pertemuan keluarga sah mo iya tau sibali situru’ada’ tama 
omira ya aluk kasaranian sola parenta to na dikua tang ganna 
porinna  rampanan kapa’ ke tae’ta di passakke sola 
pencatatan sipil yamoto nadikua tipori tallu.  
Ya iya to diomai ya iyantama’parampo moko inan sah 
moiyato. Na yamo titi’  dedekan ba’ba tu umpa sah i  saba’ 
sikutana ki kumua apara tumi tungkanan rampo, dipokamo to 
kumua rampokan laumparo alukna rampanan kapa’. Jadi iyatu 
ma’ dedek ba’ba sitonganna di pogau’ saat ma’parampo ki, 
apa biasa tae’na pogaui tau ke ma’ parampoki iyamo to  
nakuai saba’ biasa duka mane di soting na kuami tau ko 
tapasundun mikianu’ . tapi den kupasalah mo tu solaku totemo 
,ma tumbai ku pasalai, mekutana pa kumua  apara tu mi 
potungkanan . SALAH!  Umbapa dikua laumpotungkananni 
kumua tolempang kauranan rakomika tolendu’ melayo 
rakomika eh, apara tu mipotungkanan . na mangka moki’ 
sipa’kada. Latibasse mira iya kumua kamo moraka tu kisisolan 
allo angina’ma’ballaran ampa’ to kulla pura di pelendu ’ kumua  
allo mate dini untannda balo’ ladini unnaluk bulo alukna 
passakkena rampanan kapa’. Yanna kua i kamimo to ko di 
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kuamoto  komelo-melosiaraka tae’ siaraka apa diomai lalan. 
Artinya kada pessiparan mo lan to kumuatae’ siaraka ramba-
ramba . jadi yanasanmo to tu tujuan saba’ salah .ko yapi iya 
ke ma’ dedek ba’baki ke pertama na dikua  apara tu mi 
potungkanan rampo pa buda mo to tu apa di pokada dolo, arti 
variasi bahasa rite tapi yatu intinna te kumua apara tumi 
potungkanan rampo undede’ ba’ba mali’kiuntumpumata eranki 
kamite to ma’ rapu tallang belanna malinlin kami langi’langi’ 
pi’tuk’pa karangan pa’ inayang ki iyamo patu borongki  
pakirangngan mekutana  lombok ‘ artinya tae kita ta tandai 
apa te walaupun denmo te tomatua. Talalo duka orake tangla 
siap moki’’ tapi dalam segi kasisiparan, kasianggaran sia segi 
bahasa iyamo to na diputa’susi to kumuatolempang kauranan 
rakomika to lalendu’ melayo rakomika denrakato mamma’ 
bongimmi rampo lamipasitollongan ba’tu latarru rakomika 
tama pangngala’ tamman launtanda kayu melo? Apara 
mipotungkanan?.  Yang artinya kebiasaan mengetok pintu 
adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai dan 
itu adalah adat yang harus dilaksanakan dalam upacara 
perkawinan di Toraja, namun pada saat ini sudah jarang 
dilaksanakan karena jarang yang mengetahui. Upacara 
pernikahan sebenarnya tidak lengkap apabila tidak ada acara 
mengotok pintu karena itu adalah sikap saling menghargai. 
Tahap yang ditempati untuk melaksanakan acara mengetok 
pintu adalah pada tahap pertemuan keluarga yang artinya di 
pertemukan secara adat. Apabila sudah di pertemukan secara 
keluarga dan adat berarti pasangan suami istri sudah sah 
menikah secara adat. Setelah masuknya Injil dan aturan 
pemerintah maka ikatan pernikahan tidak cukup apabila tidak 
ada pemberkatan Nikah dan pencatatan sipil. Oleh karena itu 
pernikahan dikatakan diikat oleh tiga (3) aturan. 
Pada mulanya pertemuan keluarga sudah dinyatakan sah 
secara adat dan acara mengotok pintulah yang mensahkan 
karena pada acara ini banyak pertanyaan yang dilontarkan 
seperti apakah tujuan kedatangan andah? Maka dijawab 
kami datang menurut aturan perkawinan. Jadi acara 
mengetok pintu sebenarnya dilaksanakan pada saat 
pertemuan keluarga. Tapi ada yang saya salahkan buat 
teman-teman saya sekarang, kenapa saya menyalakan 
mereka karena, mereka masih bertanya apakah tujuan 
kedatangan kalian. SALAH ! bagaimana kita bertanya bahwa 
adakah kalian singgah karena kehujanan atau orang yang 
singgah berteduh apakah tujuan kedatangan anda?, karena 
sebelumnya kita sudah membicarakannya. Sebenarnya 
mereka akan berkata apakah kalian yang kami temani hari 
yanglalu duduk  beralaskan tikar beberapa hari yang lalu 
membicarakan upacara perkawinan? Jika mereka 
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menjawabya,kamilah orang itu makadi jawablah bagaimana 
dari perjalanan apa semua baik-baik saja?. Arti dari kalimat 
ini bahwa suatu kalimat yang saling menghargai bahwa 
selama ini tidak adajikah larangan-larangan. Itulah tujuannya 
supaya kita saling menghormati dan saling menghargai 
(pemangku adat, 42 tahun). 
 
Di tahap ini utusan dari pihak laki-laki menyerahkan sirih pinang 

(kalosi, bolu, kapu’ dan sambako) yang  disimpan dalam  sepu’ kepada 

utusan pihak perempuan dengan cara berhadapan sambil mengucapkan 

bahasa sastra setempat. 

Sambil menyerahkan sirih pinang, pihak laki-laki berkata: 

“Kukua inde’mo kalosi ponno issinna, bolu malolo ura’na 
kapu’ ma’lite bumbungan, sambako’ ma’gallang. Kikua 
ponno penawa, malolo tangnga’ki sae, kikua yatu kapu’ ladi 
pangngan na malite ara’ta, marudinding solanasang laku 
sorongmo rokko limammu diong taruno sisambung, diong 
rakka sitadoan. Tarima mi”!. Yang artinya inilah buah pinang 
yang isinya penuh daging, buah sirih yang tulangnya lurus, 
kapur yang putih, tembakau seperti emas dengan harapan 
bahwa kami datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati 
yang penuh ketulusan, pikiran yang jernih kami berharap 
sirih pinang yang akan di makan menghasilkan getah yang 
akan membuat kita hidup kekal bersama, saya akan berikan 
kepadamu dengan tangan yang terbuka. Terimalah!. 

 

Gambar 5. 3:  
Utusan dari pihak laki-laki (dokumentasi pribadi) 
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Kemudian utusan pihak wanita mengambilnya serta menjawab: 
“Kitarimamo diong taruno sisambung sola rakka sitadoan, 
ponno penangki untarimai”. Yang artinya: kami telah 
menerimanya dengan tangan terbuka dan hati yang tulus 
iklas. 

 
Gambar 5. 4 

 Utusan dari pihak perempuan (dokumentasi pribadi) 
 

“Yanna lino totemo ke dikuami ma’ parampo pangngan ko 
jelas bangmo iya di tarima to, tae’ na susi tonna lino dolopa 
kumua tae’ pa iya na matantu di tarima to. Yatu pangngan di 
patama sepu’ ba’tu diputu’ raka kain mabusa,”. Artinya Kalau 
di tahapan Ma’parampo Pangngan sekarang ini, berarti 
lamaran itu sudah pasti diterima berbeda dengan dunia 
dahulu bahwa ditahap ini lamarannya belum tentu di terima. 
Sirih pinang di simpan didalam Sepu atau biasa juga di 
bungkus kain putih’”.(pemuka agama, 71 tahun). 
 
Sirih pinang yang diantar berisi buah pinang, buah sirih, tembakau 

dan kapur kemudian disimpan di Sepu’ (tas khas orang Toraja). Seperti 

yang diungkapkan oleh pemuka agama dan informan lainnya bahwa di 

Nanggala sekarang ini jika acara Ma’parampo Pangngan (tahap lamaran) 

maka sudah jelas lamarannya  akan diterima dengan alasan bahwa kedua 
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calon mempelai ini sudah saling mengenal lebih dalam dan sudah 

memikirkan dengan matang sebelum  memutuskan untuk menikah.  Sirih 

pinang yang dibawa melamar pada saat ini semuanya dibeli di pasar 

dengan ketentuan bahwa buah pinang dan buah sirih harus lengkap 

dengan tangkai daun atau tangkai buahnya. Sirih pinang tersebut sebagai 

tanda ketulusan laki-laki kepada perempuan dan sikap saling 

menghormati dan saling mengasihi. Melihat dari nenek moyang orang 

Toraja dahulu bahwa jika mereka datang bertamu ke rumah saudara atau 

kerabat mereka duduk makan sirih bersama dan sampai sekarang di 

Toraja khususnya di kehidupan masyarakat  Nanggala sirih pinang masih 

bertahan dalam segala aspek dan itu menunjukkan sikap saling 

mengasihi, menghormati satu sama lain. 

Menurut pemangku adat: 

“Yatu pangngan di baa tanda bahwa  inan tulus ki, ponno 
penawa, ponno malita’, yamoto na, dipolulean biasa ke 
disorongngi kumua apara mipokinalloi lalan lalan,lamendadi 
pori manda’na rampanan kapa’pemakidinna sangkana 
passulean allon tama sakkanaada’ dua na rua to, tana’ raka 
ba’tu apara tu di bawa, kikua mo tokianu’pokinalloi lalankan 
kalosi ponnoissinna ponnoi mali’lasipamatua induk 
lasipabanu’karurungan rokko ballaran ampa’na rampanan 
kapa’.bolu sitammuura’na dikuaden noupa’na sitammu 
mali’tasitoe lima sideken lego-lego tama sangkana 
passulean allo. Kapu’pambura bumbungan iyaraka na 
sambako pa’ronting tougi digirik ngallang  artinya ponno 
penawa dan ada’na mo pessiparanna morampanan 
kapa’tosaba’ yanna kada to matua apa oraya tuna pake 
tomatua dolo sipakaboro’sikambaroan ketae’nakuainde’komi 
tama’ pangngan. Kada pessiparanna mo sia carana mo 
toraya sisipa’siangga’lan rampanan kapa’to kumua ko inan 
ponno penawa, taera ki paningoanni rampo”. Yang artinya 
sirih pinang yangdibawa sebagai suatu tanda bahwa dia 
sangat tulus dari hati, dan saling mengasihi (saling 
merindukan), oleh karena itu jika sirih pinang akan di 
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sedorkan/diantarkan maka dikatakan apakah bekal dalam 
perjalanan anda yang akan menjadi pengikat dalam 
pernikahan?. Kami menjawab sirih pinanglah yang menjadi 
bekal kami, buah pinang yang penuh daging yang akan 
mengisi kasih sayang  dalam pernikahan dan yang akan 
menuntun kedua mempelai dalam bahtera rumah tangga 
sampai maut memisahkan. Kapur yang putih dan tembakau 
yang dililit emas sebagai tanda hati yang penuh ketulusan 
dan itu sudah menjadi adatdalam upacara perkawinan 
bahwa kami datangdengan hati yang sangat tulus kamitidak 
main-main. ( pemangku adat, 42 tahun) 
 

Di tahap ini juga, rumpun keluarga beserta utusan dari kedua belah 

pihak mengadakan musyawarah untuk membahas kapan 

pelaksanaan upacara Rampo Allo (upacara inti), pemberkatan 

nikah dilaksanakan di gereja mana, dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan upacara selanjutnya seperti berapa babi yang harus 

disiapkan dari kedua belah pihak. Setelah semua sudah 

dimusyawarakan, barulah mereka menikmati makanan yang di 

sajikan oleh pihak perempuan. 

2) Pra-nikah 

Tahap Pra-nikah dilaksanakan di rumah kedua calon mempelai 

sesuai dengan kesepakatan keluarga dari masing-masing pihak. Tahap 

Pra-nikah  adalah suatu ibadah yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 

persiapan kepada kedua calon mempelai untuk mempersiapkan diri 

mereka menuju bahtera rumah tangga yang dipimpin oleh seorang 

pendeta dan dihadiri oleh keluarga dan kerabat dari mempelai. Ibadah 

Pra-nikah adalah ibadah yang dilakukan sebagai persiapan untuk menuju 

ke  Pernikahan kudus. 
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Gambar 5.5 

Ibadah Pranikah  (dokumentasi pribadi) 
3) Rampo Allo 

Rampo Allo adalah inti dari upacara perkawinan.  Di tahap ini 

acaranya lebih meriah dari tahap sebelumnya karena sudah dihadiri oleh 

rumpun keluarga kedua belah pihak serta tamu undangan dan kerabat-

kerabat kedua mempelai, dan juga tahap ini dilengkapi dengan tari-tarian 

Toraja serta pengadaan alat musik (elekton). 

Tahap Rampo Allo acaranya dimulai dari pagi sampai siang hari 

(sekitar pukul 08.00-13.00). Awalnya, tahap ini dimulai dari:  

a) Pemberkatan Nikah, 

Menurut pemangku adat: 
“Yatu pemberkatanko gereja mo to. Yanna to islam to ke 
akad nikah ko imam iya to, hanya bedanya disitu kalau orang 
toraja akad nikahnya. Akad nikah di lakukan oleh imam 
seturut dengan ajaran islam . yanna to sarani, pendeta 
secara gereja. Masalah pencatatan sipilsama, ma’ parampo 
pun sama. Yang artinya kalo secara Kristen, perberkatan 
nikahdilakukan di gereja oleh Pendeta. Kalodalam Islam 
disebut Akad Nikah yang dipimpin oleh Imam di Masjid. 
Masalah pencatatan sipil dengan Ma’ Parompo pun sama. 
(pemangku adat, 42 tahun). 



59 
 

 
Di pagi itu sekitar pukul 07.30 penulis beserta keluarga awalnya 

berangkat ke rumah pengantin laki-laki bersama utusan dan pihak-pihak 

lainnya (tamu undangan) untuk mengantar pengantin laki-laki menjemput 

pengantin perempuan di Kota Palopo. Ketika semuanya sudah berkumpul 

di rumah pengantin laki-laki dan telah mempersiapkan hal-hal yang di 

perlukan, Pendeta lalu memimpin doa sebelum berangkat. Kira-kira pukul 

08.00 tepat, pengantin Laki-laki diarak oleh keluarga dan utusan-utusan 

menuju Kota Palopo untuk menjemput pengantin perempuan. Sekitar dua 

jam lamanya menempuh perjalanan dari Nanggala maka  tiba pengantin 

laki-laki di rumah pengantin perempuan. Tak lama kemudian pengantin 

laki-laki turun dari mobil dengan diantar wakil atau utusan pengantin laki-

laki beserta utusan pengantin perempuan mempersilahkan pengantin laki-

laki menjemput pengantin perempuan di kamarnya, setelah itu, salah satu 

dari majelis gereja setempat atau pendeta memimpin doa sebelum kedua 

mempelai di arak ke gereja. Setelah berdoa, pengantin di arak ke gereja 

dan beberapa dari keluarga beserta tamu undangan ikut mengantar 

pengantin dan sebagiannya menuju ke gedung tempat berlangsungnya 

upacara perkawinan sambil menunggu pengantin pulang dari gereja.  
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Gambar 5.6  

menjemput pengantin perempuan (dokumentasi pribadi) 
 
 

Dalam buku Katekisasi Pranikah Gereja Toraja: Bertumbuh 

Bersama dalam Kesetiaan (2010:31) dikatakan bahwa pernikahan Kristen 

adalah suatu peristiwa liturgis (liturgis adalah orang yang memimpin puji-

pujian atau lagu dalam ibadah) khususnya bagi yang percaya bahwa 

pernikahan adalah ketetapan atau kehendak Allah sendiri. Dalam 

pernikahan, pengantin merayakan cinta kasih sejati yang mereka jalin 

sebagai anugerah Allah. Karena itu, pernikahan wajib diperhadapkan oleh 

pengantin bersama keluarga kepada Allah dan dilaksanakan di tengah-

tengah ibadah jemaat melalui sebuah liturgi  (liturgi adalah perayaan kasih 

dan kemuliaan Allah yang berdaulat dalam kehidupan umatNya. Dalam 

kata lain, liturgi adalah tata ibadah). Liturgi atau  ibadah yang 
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sesungguhnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Karena itu, 

liturgi/ibadah meliputi dua aspek yaitu : 

Aspek aksi (praksis= hidup sehari-hari), maksudnya iyalah ibadah sejati 

dan aspek perayaan (selebrasi) dilaksanakan berdasarkan tata 

liturgi/ibadah/kebaktian. 

Menurut hasil wawancara penulis dengan Pendeta, beliau 

mengatakan bahwa tata liturgi pernikahan adalah perayaan bagi kedua 

mempelai, keluarga dan jemaat tentang kasih Allah dan menjadi awal dari 

jalinan cinta kasih abadi yang diberkati Allah bagi kehidupan kesaksian 

dan pelayanan mereka selanjutnya. 

Dalam kehidupan kita umat manusia, kehidupan kita selalu di 

penuhi dengan simbol. Simbol berfungsi untuk membantu manusia dalam 

menghubungkan realitas sehari-hari dengan kenyataan abstrak dalam 

hubungan spritual dengan sang illahi dan sesama. Simbol memperkaya 

realitas kehidupan karena orang sering kerurangan kata-kata untuk 

mengungkapkan perasaan, itu dapat terjadi baik dalam gereja maupun 

dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, liturgi sebagai sebuah 

perayaan “cinta kasih” Allah dengan umatNya, penuh dengan simbol, 

bahkan liturgi itu sendiri adalah simbol. Dalam sejarah liturgi, simbol 

mengalami perkembangan, baik dari tradisi gereja maupun simbol budaya 

menurut konteks masyarakat dimana gereja itu bertumbuh.  

Setelah seluruh rangkaian ibadah pemberkatan nikah dilalui, 

selanjutnya pengantin di arak kembali ke rumah pengantin perempuan  

untuk mengganti busana bersama dengan orang tua kedua mempelai dan 
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utusan dari kedua belah pihak sementara keluarga yang lain beserta tamu 

undangan menuju ke gedung tempat pelaksanaan resepsi. Sambil 

menunggu pengantin menuju gedung resepsi,  pembawa acara 

membacakan susunan acara yang akan di lalui. 

Tempat pelaksanaan upacara pada saat ini disesuaikan dengan 

kemampuan kedua belah pihak. Biasanya tempat pelaksanaannya 

berlangsung di rumah Tongkonan mempelai perempuan, namun upacara 

yang kebetulan penulis hadiri saat itu pelaksaannya di  Gedung Balai 

Rasdiana Center kota Palopo.. 

 
Gamba5. 7  

Gedung pelaksanaan resepsi (dokumentasi pribadi) . 
 

 

b) Pencatatan Sipil dan Resepsi Pernikahan 
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Gambar 5. 8 

Pengantin memasuki gedung resepsi (dokumentasi pribadi) 
 
 

 
Gambar 5. 9 

Tarian Pa’ Gellu’ (dokumentasi pribadi) 
 

Sambil pengantin memasuki gedung resepsi, keluarga dari pihak 

perempuan mengiringi dengan tarian Toraja dan pemangku adat  42 tahun 

berkata-kata dalam bahasa Toraja membacakan Pelambe’ Situru’ 

Rampanan Kapa’ (makna upacara yang dilangsungkan oleh keluarga 

beserta tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan) hingga pengantin 

dan orang tua kedua belah pihak  sampai di pelaminan dengan posisi 
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“Basse Situka”. Menurut informan  ketika To Minaa berbicara pada tahap 

ini, tidak semua kata bahkan kalimat dapat mereka sampaikan, karena itu 

To Minaa harus mengetahui siapa sebenarnya  keluarga yang menikah 

ini. Setelah  para penari mengiringi pengantin menuju pelaminan, 

selanjutnya dilanjutkan oleh ambe’ Tomina mempersilahkan pengantin 

dan kedua Orang Tua duduk di pelaminan.  

Menurut pemangku adat : 

Yanta male ma’ uleleanlan rampanan  kapa’ inan ditandai 
minda tu tau.  Ko yamo to tana’ to. Yanta ma’ ulelean lan 
rampanan kapa’tae’ na mintu’ ulelean ta poulelean  si misa’ ri 
ki polulean tukada na kapua battuananna, contoh yang ki 
kuai, (Yang artinya kalau kita berbicara dalam upacara 
perkawinan, kita harus tahu siapaorang itu sebenarnya. Itu 
kembali ke kasta. Kalau  berbicara dalam upacara 
perkawinan, tidak semua dapat kita katakan,hanya satu 
kalimat yang kami katakan dan mempunyai makna  yang 
sangat besar . contohnya jika kami berkata) : 

 Pantaranakna padang di Nanggala koto biasa lan 
Nanggala , ba’ tu gayang sang kalamma’na, ba’ tu dikua 
simbolong manikna ko orang biasa di Nanggala, (istilah 
bagi masyarakat biasa). 

 Yang kikuai anak pare-pare nangka bati’ passasaran 
tulluk to sugi’ kapualan Nanggala to, (julukan bagi orang 
terkemuka di masyarakat) 

 Yang kikuai balo’siosso’to sugi’ pa to. 

 Yanna tama mo salombe’ sia matasaksia bulawan ko 
kalangan atas (tana’bassi mo to). (Julukan bagi golongan 
kasta menengah atau Tana’ bassi). 

 Bulaan tasak (tana’ bulawan ) anak pare-pare nangka to 
di garaga  masuli’ to dikombong darang buntu. (Julukan 
bagi kasta golongan bangsawan atau tana’ Bulawan) 

 
Kalau di Nanggala tana’ ada dua versi 

 Dentu tau  lan nanggala belanna rara buku di polulean 
nakua yatu tana bulawan  bisa bangsia iya dikuaba’tu 2 
tatau 3 ayoka. (Ada masyarakat berkata bahwa di 
Nanggala kita  berbicara dalam lingkup hubungan darah 
daging, bisa kita bicarakan kasta golongan Bangsawan 
cukuplah 2 atau 3 pasang kerbau). 
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 Den oiya tu tau ta taloi ya umpolulean tana’ bulaan 
kelatang lapura direken walaupun rara bukunta pa 
batunnaiya te tumawatang. (Ada juga masyarakat yang 
berkata kita membicarakan golongan bangsawan karena 
sebelumnya kita  telah memikirkannya, walaupun masih 
ada hubungan keluarga namun resikonya sangat besar). 

saya sepaham kumua iya iyana rarabuku tana’ ta polulean 
ko yabangomo iya tu tana’ bassi di polulean keanu’ ko 
nabua’. Tae’ ta lalo umpoluluen tana bulawan ke tae’ tala 
mampu umbatui. Susi bangsia pakean yantapakei , yan ta 
pake pakean talalo umpake pakean ke tangla mampuki , 
appa yanna lino to tema ada 2 versi  
susinna karena seragam akonabua’ toda’ ke dibengki’  saba’ 
buda temai keluarga kumua haruski ma’ bayu susi 
yanna to Nanggala tae na pake punalai tu pakean 
ketangpadai sukai kalena tu tau ke napake pumalai tapi 
yaiannya tugas ko minta maaf. Yatuapa mabusa ko bisa ki 
umpemoloi tau, to bisaki ma’ ulelean ,bisaki umpemeloi 
tondok. Kita tu nani tau mekutana ke denni apa . tatantai tu 
jawaban . baraniki tu umbatui”.  Yang artinya saya sepaham 
bahwa jika hubungan darah daging jika membicarakan kasta, 
cukuplah kita berbicara pada kasta golongan menengah ya 
apa boleh buat. Kita tidak bisa membicarakan kasta 
golongan bangsawan jika kita tidak mampu. Begitu juga 
dengan pakaian yang kita pakai. Kita memakai pakaian 
sesuai dengan kemampuan kita, namun sekarang ada dua 
versi seperti karena seragam apa boleh buat jika kita dikasih 
sebab banyak keluarga berkata bahwa harus memakai 
seragam (pemangku adat , 42 tahun).  
 

Pemangku adat menjelaskan bahwa dalam masyarakat Nanggala, 

masyarakat tidak sembarang memakai pakaian karena mereka tahu diri 

dan posisinya  dalam masyarakat. Akan tetapi jika tugas, ya  minta maaf 

itu adalah suatu keharusan. Di jelaskan pula bahwa orang berpakaian 

putih berarti mereka bisa mendamaikan orang,  bisa berbicara, bisa 

memperbaiki/ memimpin dalam masyarakat. Mereka adalah tempat 

masyarakat bertanya, serta mampu menjawab dan berani  menyelesaikan 

masalah dalam masyarakat. 
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Gambar  5.10  

 Posisi pengantin di pelaminan (dokumentasi pribadi) 
 

Setelah itu, acara selanjutnya adalah pencatatan sipil kemudian 

dilanjutkan dengan ucapan terima kasih dari keluarga kedua belah pihak 

atau yang mewakili. Pencatatan sipil dilakukan oleh pemerintah yang 

sudah ditugaskan sebelumnya. Pencatatan sipil adalah suatu tanda 

bahwa pernikahan ini telah disahkan oleh pemerintah. Pada ucapan 

terima kasih dari keluarga kedua belah pihak atau yang mewakili, banyak  

berisi nasihat yang disampaikan kepada pasangan suami istri  untuk 

mengemban tanggung jawab kedepannya selaku pasangan suami istri. 

Setelah itu, dilanjutkan dengan acara resepsi.  

Resepsi pernikahan adalah acara dimana semua keluarga, kerabat, 

dan tamu undangan yang hadir menikmati makan siang bersama yang 

telah dihidangkan oleh keluarga yang bersangkutan. Sudah itu dilanjutkan 

acara bersalam-salaman kepada pasangan suami istri yang baru beserta 
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kedua orang tua kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan acara foto 

bersama yang dipandu oleh pembawa acara.  

4) Ma’ Matusai 

Tahap ini dilakukan 3 hari sesudah acara inti pernikahan. Tujuan 

dari tahap ini adalah untuk lebih mendekatkan hubungan antara keluarga 

perempuan dengan keluarga laki-laki bahwa mereka sudah sah dalam 

ikatan pernikahan, oleh karena itu kedepannya jika ada urusan mereka 

sudah bersatu hati.  Setelah itu, acara ini ditutup dengan acara makan 

bersama yang dihidangkan oleh keluarga laki-laki.  

‘’Yatu disangama’ matusai maleki ussolan baine lako 
to’tomatuanna muane, male di pasitandan kumua mangka 
moki’ ma’dokko allo agina’. Ko yanna den apa dilambi’ kotae’ 
mo tala magasa  sikambaroan’’.yang artinya Ma’ matusai 
adalah mengantar perempuan ke rumah orang tua laki-laki 
dengan tujuan agar mereka lebih mengenal lebih dekat lagi 
dan jika ada sesuatu dikemudian hari mereka tidak segan-
segan lagi untuk menyapa (pemuka masyarakat, 57 tahun). 
 

 
B. Fungsi Dan Makna Pangngan Dalam Upacara Perkawinan  
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Gambar 5.11 

Sirih pinang (dokumentasi pribadi) 
 
 

Bahan-bahan yang biasa digunakan pada saat upacara  

perkawinan yaitu: 

1) Kalosi (buah Pinang) battuananna sitammu issinna, sitammu 

penawa. Yang artinya seperti buah pinang yang penuh daging 

begitu juga manusia yang akan menyatukan hati meraka harus 

sehati sepikir.  

2) Bolu (buah Sirih) battuananna malolo ura’na tu bolu na lamalolo 

duka penanta. Yang artinya seperti sirih yang lurus uratnya  dan 

tulangnya demikian juga manusia harus penuh dengan ketulusan 

dan keiklasan. 

3) Kapu’ (Kapur) malite ara’ta marudindin penanta. Yang artinya kapur 

yang putih bersih yang apabila dimakan bersama sirih akan 

menghasilkan getah yang akan membuat manusia bersatu seumur 

hidup sampai maut yang akan memisahkan  
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4) Sambako pa’ronting Tougi’ nagirik gallang (Tembakau) yang artinya 

tembakau yang berwarna kekuning-kuningan seperti emas yang 

berarti kemurniaan dan kesucian hati manusia. 

5) Solong (pelepah Pinang) adalah sebagai tempat membungkus sirih 

pinang saat masyarakat masih menganut kepercayaan Aluk Todolo 

karena pada saat itu pelepah pinang masih muda di jumpai. 

6) Sepu’ (tas Khas Toraja) sebagai tempat menyimpan sirih pinang 

saat ini yang terbuat dari kain tenun Toraja dengan berbagai model 

dan motif. 

Pada masa kepercayaan Aluk Todolo, sirih pinang satu-satunya 

yang digunakan saat upacara perkawinan. Sirih pinang tersebut 

dibungkus menggunakan pelepah pinang dan disimpan di sarung 

kemudian diikat erat-erat di badan orang yang hendak melamar. Namun 

seiring berkembangnya waktu ketika ajaran Kristen masuk dalam 

masyarakat,  sirih pinang tetap ada pada tahap lamaran.   Kemudian pada 

tahap selanjutnya yang diperlukan dalam upacara perkawinan juga harus 

ada Cincin Emas, Lilin dan Alkitab. Maksud dari benda tersebut yaitu: 

a) Sissin Bulaan (Cincin emas). Cincin berarti cinta kasih setia baik 

antar kedua mempelai maupun Cinta Kasih abadi dari Tuhan Yesus 

yang telah mempersatukan, sedangkan emas berarti kemurnian 

dan kesucian.  

b) Lilin yang dinyalakan sebagai sebuah komitmen bahwa pasangan 

suami istri ini sehati akan menjalani kehidupan pernikahannya 

dalam terang Kristus. 
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c) Alkitab berisi ajaran Firman  Tuhan yang akan menjadi pedoman 

dalam kehidupan pernikahan yang akan dijalani. 

Seperti yang dikatakan Malinowski bahwa inti dari teori fungsional 

tentang kebudayaan bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya 

bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri 

makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. 

Beberapa contoh dari unsur kebudayaan yaitu :1). Kesenian, terjadi 

karena awalnya manusia ingin memuaskan kebutuhan nalurinya akan 

keindahan, 2).ilmu pengetahuan, timbul karena adanya kebutuhan naluri 

manusia untuk tahu (Koentjaraningrat, 2010:171).  

C. Fungsi Pangngan Bagi Kesehatan  

Bagi orang tua masyarakat Toraja pada masa lampau mereka 

mengakui bahwa mengunyah sirih pinang itu banyak manfaatnya bagi 

kesehatan kita. Dalam buku Moeljanto, Rini Damayanti (2003: 34-64) 

dijelaskan bahwa mengonsumsi daun sirih itu dapat mengobati penyakit 

seperti asma, rematik, sakit gigi, sariawan, dan sinusitis. Selain itu juga, 

dalam artikel keterkaitan mengunyah sirih pinang dengan kesehatan gigi 

yang ditulis oleh Iptika, Amalia dijelaskan mengenai kepercayaan 

masyarakat bahwa mengunyah sirih pinang itu dapat memperkuat gigi, 

menghilangkan bau mulut dan dapat menyehatkan tubuh. Kepercayaan 

tersebut muncul pada pengunyah sirih pinang melalui proses sosialisasi 

yang diajarkan oleh orang tua. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan turun 

temurun pada masyarakat pengunyah dan menjadi sebuah kepercayaan 

yang diyakini hinggga saat ini. 
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“yatu  Pangngan buda saki nadampi, yamoto na yatu todolo-
dolo jarang iyana masaki saba’birisan ma’pangngan tae’ na 
susi lino totemo kumua simisa’-misa’nora iya tu tau ma’ 
pangngan”. Yang artinya jika mengonsumsi sirih pinang 
banyak penyakit dia obati, oleh sebab itu orang dulu-dulu 
jarang yang sakit karenamereka rajin mengonsumsi sirih 
pinang tidak seperti dunia sekarang sudah sangat jarang 
orang yang mengonsumsi (Pelaku upacara, 49 tahun). 
 

D. Fungsi Pangngan Dalam Pemeliharaan Pola 

Yang dimaksudkan dengan pemeliharaan pola dimana, dimana 

Pangngan diaplikasikan dan diteruskan dan diwariskan melalui suatu 

proses budaya dalam masyarakat Nanggala baik Rambu Tuka’ maupun 

Rambu solo . 

“Kada to matua apa oraya tuna pake tomatua dolo sipa 
kaboro’sikambaroan ketae’nakuainde’komi tama’ pangngan. 
Kada pessiparanna mo sia carana mo toraya sisipa’ 
siangga’lan rampanan kapa’to kumua ko inan ponno 
penawa, taera ki paningoanni rampo”. Yang artinya omongan 
orang tua bahwa apalagi yang dipakai untuk menghargai dan 
menghormati kalo bukan sirih pinang. Iniadalah salah satu 
carayang ada dalam masyarakat Toraja (pemangku adat, 42 
tahun). 

Selain sebagai adat dan budaya, masyarakat Nanggala membawa 

sirih pinang juga merupakan suatu simbol untuk mempertahankan 

kebiasaan nenek moyang mereka bahwa  sirih pinanglah yang di pakai 

orang dulu-dulu untuk menjalin keakraban, saling menghormati dan 

menghargai dalam masyarakat. Pemeliharaan pola diawali dari tindakan 

hingga menjadi suatu adat istiadat yang masih dilakukan oleh mayarakat 

Toraja khususnya di Nanggala. 
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E. Perubahan Fungsi dan Makna Sirih Dalam  Upacara 

Perkawinan 

Pada masa kepercayaan Aluk Todolo, sirih pinang merupakan 

tanda bahwa lamaran sudah diterima baik secara adat maaupun keluarga. 

Oleh karena itu, orang yang mengantar sirih pinang saat lamaran adalah 

orang yang benar-benar bisa dipercaya karena pada saat itu, jika lamaran 

diterima maka sirih pinang tersebut diambil oleh keluarga pihak 

perempuan dan jika di tolak maka sirih pinang tersebut diantar kembali ke 

keluarga pihak laki-laki.  

Berbeda dengan lamaran saat ini (sejak masyarakat sudah 

mengenal injil), bahwa jika acara ma’ parampo pangngan (tahap lamaran 

atau mengantar sirih pinang) maka sangat jelas bahwa lamarannya pasti 

diterima dengan alasan bahwa keduanya sudah dewasa dan sudah 

mempersiapkan diri masing-masing sebelum memutuskan untuk menikah. 

Sirih pinang yang dibawa merupakan suatu tanda ketulusan seorang laki-

laki kepada seorang perempuan dan juga sirih pinang tersebut merupakan 

simbol untuk saling menghargai, menghormati dan mengasihi. Melihat 

bahwa nenek moyang masyarakat Toraja dahulu sangat gemar makan 

sirih oleh karena itu sirih pinang masih bertahan dalam masyarakat 

Nanggala sampai saat ini dengan tujuan sebagai simbol saling 

menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.  

Jelas bahwa dalam penelitian ini fungsi sirih dalam upacara 

perkawinan masyarakat Nanggala dari kepercayaan Aluk Todolo  dengan 
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kepercayaan  agama Kristen sudah memiliki perubahan. Namun jika 

dilihat  dari segi makna, penulis tidak menemukan perubahan makna sirih 

dalam upacara perkawinan. 
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BAB VI 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada 

masyarakat Nanggala, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Upacara perkawinan (Rampanan Kapa’)  di Kecamatan Nanggala 

saat ini sudah memiliki banyak perbedaan dengan kepercayaan Aluk 

Todolo. Baik dari segi tahapannya maupun dari segi pelaksanaannya 

yaitu: 

Upacara perkawinan berdasarkan Aluk Todolo 

a) Umba Pangngan (mengantar sirih pinang), dilaksanakan 

pada malam hari. 

b) Dipakendek atau Rampo Bannang (peresmian lamaran), 

dilaksanakan pada malam hari. 

c) Ma’kapa Allo (upacara inti), dilaksanakan dari pagi sampai 

siang hari. 

Upacara perkawinan setelah masuknya agama Kristen 

a) Ma’parampo Pangngan (mengantar sirih pinang atau 

pertemuan keluarga), dilaksanakan pada sore menjelang 

malam hari. 

b) Pra nikah dilaksanakan sehari sebelum tahap Rampo Allo di 

rumah kedua calon mempelai, dan biasanya dilaksanakan 

menjelang siang hari berdasarkan keputusan dari yang 

bersangkutan.  
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c) Rampo Allo (upacara inti Perkawinan), dilaksanakan dari 

pagi sampai siang hari. Di tahap ini terdiri dari beberapa 

bagian yaitu:  

 Ibadah pemberkatan nikah yang dilaksanakan oleh 

gereja yang dipimpin oleh Pendeta jika dia beragama 

Protestan, dipimpin oleh Pastor jika Katholik dan jika 

Islam dipimpin oleh Uztad atau Imam di mazjid. 

 Pencatatan sipil (dilakukan oleh pemerintah yang 

sudah ditentukan, dan 

 Resepsi  

d) Ma’ Matusai (mengantar perempuan ke rumah orang tua 

laki-laki) 

Seperti yang diungkapkan pemangku adat  bahwa bagi suku Toraja 

maupun bagi yang bukan suku Toraja, perlu kita dipahami bersama 

bahwa di suku Toraja itu memang terdapat beraneka ragam agama. 

Semua agama ada  di Toraja, tetapi orang Toraja itu bukan orang Bugis 

tetapi dia adalah orang Toraja yang beradatkan adat Toraja. Islam adalah 

Islam Toraja, bukan Islam Bugis yang datang di Toraja tetapi mereka  

adalah Islam Toraja . begitupun dengan Kristen mereka bukan Kristen 

Israel atau Kristen suku lain tetapi mereka adalah Kristen Toraja yang 

berbudaya Toraja. Ini adalah kata kunci yang ada di suku Toraja oleh 

karena itu, orang Toraja dimanapun berada pasti selalu akur.  

2. Fungsi dan makna pangngan di masyarakat Nanggala pada 

upacara perkawinan. 
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Fungsi Pangngan (sirih) dalam upacara perkawinan pada 

kepercayaan Aluk Todolo di masyarakat Nanggala adalah sebagai tanda 

lamaran diterima secara adat, selanjutnya hal ini dibaharui sejak 

masuknya injil dan masyarakatnya sudah beragama Kristen. Mereka 

mengakui bahwa dalam upacara perkawinan tidak cukup bila hanya 

diterima secara adat saja, tetapi juga harus di bantu oleh gereja dan 

pemerintah. Dalam masyarakat Nanggala disebut Dipori Tallu (diikat oleh 

tiga aturan). Setelah masuknya Injil dalam masyarakat, Pangngan  bukan 

lagi sebagai alat untuk menerima lamaran secara resmi tetapi sudah 

menjadi suatu simbol untuk saling menghargai dan menghormati antar 

kedua belah pihak bahwa mereka dengan tulus dan dengan sungguh-

sungguh akan melangsungkan upacara perkawinan.  

Selain fungsi, makna dari pangngan (sirih) tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 Kalosi (Pinang) battuananna sitammu issinna, sitammu penawa. 

Yang artinya seperti buah pinang yang penuh daging begitu juga 

manusia yang akan menyatukan hati meraka harus sehati sepikir. 

 Bolu (buah Sirih) battuananna malolo ura’na tu bolu na lamalolo 

duka penanta. Yang artinya seperti sirih yang lurus urat  dan 

tulangnya demikian juga manusia harus penuh dengan ketulusan 

dan keiklasan. 

 Kapu’ (Kapur) malite ara’ta marudindin penanta. Yang artinya kapur 

yang putih bersih yang apabila dimakan bersama sirih akan 
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menghasilkan getah yang akan membuat manusia bersatu seumur 

hidup sampai maut yang akan memisahkan.  

 Sambako pa’ronting Tougi’ nagirik gallang (Tembakau).yang artinya 

tembakau yang berwarna kekuning-kuningan seperti emas yang 

berarti kemurniaan dan kesucian hati manusia. 

  Solong (pelepah Pinang) adalah sebagai tempat membungkus sirih 

pinang saat masyarakat masih menganut kepercayaan Aluk Todolo 

karena pada saat itu pelepah pinang masih muda di jumpai 

Selain sirih pinang di atas, hal-hal yang berhubungan dengan 

upacara perkawinan saat ini adalah  

  Sissin Bulaan (Cincin emas). Cincin berarti cinta kasih setia baik 

antar kedua mempelai maupun Cinta Kasih abadi dari Tuhan Yesus 

yang telah mempersatukan, sedangkan emas berarti kemurnian 

dan kesucian.  

 Lilin yang dinyalakan sebagai sebuah komitmen bahwa pasangan 

suami istri ini sehati akan menjalani kehidupan pernikahannya 

dalam terang Kristus. 

 Alkitab berisi ajaran Firman  Tuhan yang akan menjadi pedoman 

dalam kehidupan pernikahan yang akan dijalani. 

 Sepu’ (tas Khas Toraja) sebagai tempat menyimpan sirih pinang 

saat ini yang terbuat dari kain tenun Toraja dengan berbagai model 

dan motif. 

Sampai saat ini, Pangngan  masih bertahan dalam masyarakat 

Toraja karena ini adalah salah satu makanan yang sangat digemari oleh 
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nenek moyang masyarakat Toraja pada zaman dahulu dan sangat mudah 

di jumpai, karena dulunya ketika datang bertamu di setiap rumah, orang 

selalu menyuguhkan sirih pinang untuk di makan sembari bercerita. Oleh 

karena itu, sampai sekarang Pangngan masih digunakan dalam 

masyarakat khususnya dalam upacara perkawinan selain sebagai adat, 

juga sebagai suatu alat untuk saling menghargai dan menghormati. 

B. Saran  

Setelah mengetahui perubahan fungsi dan makna sirih dalam 

upacara perkawinan pada masyarakat Nanggala, kiranya kita semua 

dapat memahami dan mengerti apa tujuan yang sebenarnya keberadaan 

Pangngan dalam kehidupan kita jangan hanya kita maknai sebagai suatu 

keharusan dan rutinitas keseharian saja.  
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