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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dewasa ini tengah menghadapi masalah berat terkait dengan pembangunan

manusia yang disebabkan oleh krisis multidimensi terlihat pada maraknya praktek korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN), kriminalitas, pengedaran dan penggunaan narkoba, cara hidup

yang hedonis dan serba instant. Krisis multidimensi tersebut ditengarai bermuara pada

kualitas moral bangsa Indonesia yang semakin menurun, dibuktikan dengan banyaknya

laporan dan pemberitaan media tentang dekadensi moral yang melanda generasi muda

Indonesia, seperti (a) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (b) penggunaan bahasa

dan kata-kata yang memburuk, (c) pengaruh peer-group dalam tindakan kekerasan, (d)

cenderung merusak diri, (e) makin kaburnya pedoman moral, (f) menurunnya etos kerja, (g)

rendahnya rasa hormat pada orang tua dan guru, (h) rendahnya rasa tanggung jawab individu

dan warga negara, (i) membudayanya perilaku tidak jujur, dan (j) timbulnya rasa curiga dan

saling benci di antara sesama (Megawangi, 2007: 7-10). Penanda-penanda dekadensi moral

sebagaimana yang diidentifikasikan di atas sejalan dengan yang tesis dikemukakan Lickona

(1992) bahwa ada hubungan signifikan antara aspek moralitas dengan kemajuan bangsa.

Tidak hanya berhubungan secara signifikan dengan kemajuan bangsa, Benninga (dalam

Ghufron, 2011) menggarisbawahi bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan atau memberi

nilai tambah bagi capaian prestasi akademik peserta didik.

Dalam praktiknya pendidikan yang terjadi di Indonesia cenderung menjejali peserta

didik dengan pengetahuan semata (kognitif) tanpa menyeimbangkannya dengan emosional

(afektif) dan pengamalan (psikomotor). Jika pun ada, aspek afektif dan psikomotor cenderung

memiliki porsi yang sedikit dibandingkan dengan aspek kognitif. Pengembangan peserta

didik cenderung mementingkan capaian kompetensi akademik ketimbang capaian kompetensi

karakter. Akibatnya, anak didik boleh saja memiliki ketajaman otak, tetapi tumpul kepekaan

sosial dan perilakunya menghawatirkan. Pembelajaran konvensional masih sangat

mendominasi pembelajaran di kelas dan menjadi indikator penghalang berkembangnya

pendidikan karakter peserta didik. Belum lagi, orang tua dan sekolah lebih mendorong anak

untuk selalu berkompetensi, bukan dengan cara berkolaborasi dan berbagi dengan sosialnya.

Melihat fenomena mundurnya moralitas generasi muda dewasa ini, sudah saatnya ada

alternatif model pendidikan yang tidak hanya mengasah kemampuan kognitif peserta didik,

tetapi juga melatih kepekaan emosional dan membudayakan kebiasaan-kebiasaan baik yang
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akan menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan membanggakan sekaligus

juga kepedulian dan penghayatan akan nilai-nilai yang baik. Salah satu alternatif yang bisa

ditawarkan adalah model pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.

Nilai-nilai kebangsaan tersebut dapat ditemukan dalam budaya lokal yang sarat akan nilai-

nilai pendidikan karakter.

Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya dapat ditemukan dalam salah satu

tradisi etnik Muna yang disebut dengan katoba. Katoba adalah upacara inisiasi kedewasaan

yang dilaksanakan pada anak laki-laki dan perempuan pada usia sekitar 7-14 tahun.

Masyarakat Muna menyebut tradisi ini sebagai upacara pengislaman. Dalam pelaksanaanya,

tradisi katoba menonjolkan aspek pertobatan dan pengislaman yang dilakukan anak secara

lisan dengan tuntunan imam. Tradisi katoba mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang

tergambar dalam keseluruhan rangkaian prosesi katoba, mulai dari ikrar lisan diucapkan

anak, petuah yang disampaikan imam, performa dalam katoba, hingga peran-peran yang

terlibat aktif dalam katoba. Tidak berhenti sampai di situ, nilai-nilai pendidikan karakter tetap

tergambar dalam konsekwensi dan tanggung jawab yang diterima pelaku katoba setelah

tradisi itu berakhir, bahkan sepanjang hidup anak.

Penggalian nilai-nilai dalam tradisi katoba sebagai model pendidikan karakter

menjadi hal yang penting mengingat tradisi ini memiliki muatan karakter yang terdapat dalam

keseluruhan rangkaian proses pelaksanaan, dalam performa, dalam pesan-pesan lisan yang

diberikan, bahkan setelah katoba dilaksanakan. Penanaman karakter anak tidak hanya secara

vertikal berhubungan dengan Allah (teologis), tetapi juga secara horisontal (sosial), bahkan

juga pada kearifan lingkungan (ekologis). Penelitian ini juga tidak hanya mengidentifikasi

nilai-nilai pendidikan karakter pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter anak

secara emosional-afektif, dan melalui pembiasaan-pembiasaan dan penghayatan yang baik

(psikomotor), akan dapat membentuk karakter/kepribadian yang baik pula.

Sasaran pendidikan karakter berbasis nilai budaya katoba diberikan kepada peserta

didik pada sekolah menengah pertama (SMP) mengingat secara psikologis, anak-anak pada

usia ini berada pada masa transisi antara telah lepas dari kanak-kanak tetapi belum juga bisa

disebut dewasa (Amriel, 2008: 19). Pada masa inilah anak-anak sedang dalam masa

pencarian jati diri dan sedang dalam masa pembentukan karakter yang lebih matang, oleh

sebab itu ia juga sangat rentan terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang cenderung

negatif. Usia SMP termasuk dalam fase genital di mana pada masa ini, proses psikoseksual

seseorang mencapai “titik akhir”. Fase ini juga sering disebut dengan masa pubertas, yaitu
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masa terjadinya perubahan-perubahan dalam tubuh yang mengiringi rangkaian pendewasaan,

baik fisik maupun psikis. Masa ini disebut ahli psikologi sebagai masa yang sarat akan badai

dan tekanan (storm and stress). Untuk itu, perlu dirancang model pendidikan karakter yang

digali dari nilai-nilai tradisi katoba dalam etnik Muna, dapat diterapkan dalam mata pelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosdial (IPS) di sekolah menengah pertama (SMP) atau yang sederajat.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi eksistensi dan praktek katoba pada etnik Muna di Sulawesi

Tenggara

2. Mendeskripsikan makna dan nilai-nilai katoba pada etnik Muna di Sulawesi Tenggara

3. Merancang model kurikulum pendidikan karakter berbasis nilai-nilai tradisi katoba

guna diterapkan pada mata pelajaran IPS pada jenjang sekolah menengah pertama

atau yang sederajat.

1.3 Keutamaan Penelitian

Penemuan nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi katoba pada etnik Muna

menjadi penting dengan berpijak pada beberapa fakta sebagai berikut: pertama; katoba

menjadi istilah dominan yang selalu dilekatkan pada moralitas dan perilaku anak. Jika

masyarakat Muna menemukan perilaku anak yang tidak baik atau jika ditemukan orang-

orang yang berperilaku semena-mena terhadap orang lain, akan dikatakan sebagai “mina

namangkafie wambano tobanoa” artinya, “tidak mengikuti petuah katoba-nya” atau dengan

ungkapan yang lain “pasae mieno mina nitoba” artinya “seperti orang yang tidak melakukan

katoba”; kedua, tradisi katoba pada etnik Muna adalah upacara publik yang melibatkan

banyak orang, tidak hanya keluarga dekat, tetangga, kenalan, tetapi juga masyarakat secara

keseluruhan; ketiga, katoba menjadi ritual life-cycle yang dominan dalam masyarakat Muna

dan dirayakan secara besar-besaran baik penyelenggaraannya dilakukan secara individu

maupun kolektif.

Berangkat dari fakta-fakta tersebut, penelitian ini mencoba merancang salah satu

model kurikulum pendidikan karakter melalui nilai-nilai katoba untuk dimasukan dalam mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP),

sehingga anak diperkenalkan bukan saja pada aspek pengetahuan kognitifnya (headstart),

tetapi juga aspek emosional-afektifnya (hearthstart) dan pengamalan nilai-nilai dalam

kehidupan nyata.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Studi tentang katoba dengan berbagai aspek telah dilakukan oleh beberapa peneliti

meskipun masih dalam jumlah terbatas dan tinjauan yang berbeda-beda. Penulis menemukan

beberapa tulisan yang merupakan koleksi pribadi dari para imam yang biasa memimpin

katoba, bahkan ada yang ditulis dalam bahasa Wuna. Beberapa tulisan yang relevan dengan

penelitian ini di antaranya adalah tulisan pribadi La Mokui (2009) yang menerangkan tahap-

tahap pelaksanaan katoba, hingga isi nasihat yang diberikan imam kepada anak. Dalam

tulisan ini juga mengulas isi katoba dalam pandangan Islam. Ia juga menjelaskan bahwa jika

nasehat dalam katoba dipahami dengan sebaik-baiknya dan dihubungkan dengan syari’at

Islam, maka tidak akan ada orang yang berbuat jahat.

Tata cara pelaksanaan katoba secara lebih lengkap ditulis dalam bahasa lokal oleh La

Ode Ngkalusa (imam Masjid Wuna) dengan judul “Langku-Langkuno Dadi Tutura Pakalente

Bae Kafoenaghuno Toba” (tt). Tulisan ini menjelaskan secara detil dan bertahap tata cara

pelaksanaan katoba dari awal hingga akhir, bahkan posisi duduk para pegawai sara dan anak

yang di-katoba. Tulisan lepas lain dibuat oleh La Niampe (2008) dengan judul “Tuturan

tentang Katoba dalam Tradisi Lisan Muna Disertai Komentar”. Tulisan ini disajikan dalam

Seminar Internasional Lisan VI di Wakatobi pada tahun 2008. Dalam tulisannya, La Niampe

menjelaskan bahwa di samping menunjukkan ciri tradisionalnya, katoba juga banyak

menggunakan perumpamaan yang merupakan ciri tasawuf tradisional. Perumpamaan tersebut

pada dasarnya untuk mendekatkan pemahaman anak akan kepatuhan kepada Sang Pencipta

sekaligus juga kepatuhan kepada kedua orang tua yang merupakan penanaman budi pekerti

yang bersifat Islami.

Zainal (2013) menjelaskan nilai-nilai moralitas dalam katoba dengan tulisannya

berjudul “Kontestasi Islam dan Tradisi Lokal; Katoba dalam masyarakat Muna Sulawesi

Tenggara”. Katoba menurutnya adalah komunikasi dengan cara penanaman nilai-nilai

keteladanan dan transformasi nilai antar generasi. Nilai keteladanan yang ditemukan dalam

katoba sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada keluarga biologis, akan tetapi pada

peran-peran sosial semua orang yang terlibat aktif dalam katoba, bahkan masyarakat secara

keseluruhan. Di samping itu, nilai-nilai moralitas yang ditanamkan dalam katoba meliputi

tiga moralitas sekaligus, yaitu moralitas ketuhanan (teologis), moralitas kemasyarakatan

(sosial), dan moralitas lingkungan (ekologis). Dengan demikian, katoba adalah ajaran
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keberimbangan hidup yang menyatukan antara nilai dan kepentingan sosial-kemanusiaan,

ekologis-lingkungan, dan nilai teologis-ketuhanan. Sayangnya, nilai-nilai tradisional

pendidikan moral tersebut telah tergantikan oleh media pendidikan modern yang menggerus

habis modal sosial pembentukan karakter peserta didik.

Dengan tinjauan lebih luas dan detil, Zainal (2015) dalam disertasinya berjudul

“Menjadi Muslim Muna; Katoba Reproduksi identitas yang tak pernah Usai” menemukan

bahwa nilai-nilai dalam katoba membentuk proses konstruksi moralitas anak lewat ajaran-

ajaran dalam narasi yang dipetuahkan imam pada anak. Moralitas tersebut dibangun dalam

ajaran keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam.

Konstruksi moralitas tersebut akan semakin solid lewat konsekwensi personal dan sosial yang

harus dilakukan oleh anak setelah menjalani katoba. Dalam tulisannya, Zainal (2015) juga

mengemukakan bahwa meskipun pembelajaran etika dan agama bisa didapatkan di sekolah

formal, akan tetapi nilai-nilai pendidikan, terlebih lagi kontrol moralitas anak lewat

konsekwensi dan tanggung jawab yang dipikul anak dan peran-peran aktif dalam katoba tidak

bisa dihilangkan, apalagi tergantikan oleh media pendidikan modern. Oleh sebab itu, penting

untuk terus melestarikan bahkan merevitalisasi tradisi katoba dalam kebudayaan Muna,

bahkan bisa bersifat kontekstual dan dibutuhkan dalam kehidupan anak-anak dewasa ini.

La Fua (2013) melakukan penelitian tentang “Etnopedagogi Katoba sebagai Model

Pendidikan Karakter pada Etnis Muna”. Ia menemukan bahwa katoba dalam masyarakat

Muna merupakan pedoman dan ajaran hidup berbasis budaya lokal sebagai upaya untuk

membentuk moral anak. Pedoman hidup untuk membentuk moralitas ini dilatarbelakangi

oleh ajaran Islam, sehingga diharapkan anak dapat kembali pada kedalaman spiritual berbasis

nilai-nilai agama, kehalusan nurani, dan ketajaman hati yang berbasis budaya lokal. Nilai-

nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi katoba terdiri atas ketaatan atau kepatuhan

(neangkano wamba), tanggung jawab (notintara pogauno), nilai keteladanan (tiangkati),

kasih sayang (dotimasighoo), kejujuran (notiparasaea), dan kecintaan pada alam dan

lingkungan (notiasigho nedhunia balano).

Tulisan-tulisan di atas dengan berbagai tinjauannya mengulas tentang katoba dengan

berbagai macam penekanan. Beberapa tulisan telah menemukan nilai-nilai pendidikan

karakter dalam katoba, baik diungkapkan secara eksplisit maupun implisit. Meskipun

demikian, tulisan-tulisan tersebut belum menyentuh secara detil makna dan nilai-nilai

pendidikan karakter dalam katoba, terutama bagaimana nilai-nilai dalam katoba dijadikan

model kurikulum pendidikan karakter pada jenjang sekolah menengah. Dengan latar referensi
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awal tulisan-tulisan yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan secara detil

memetakan makna dan nilai pendidikan dalam tradisi katoba pada etnik Muna. Selanjutnya

akan merancang suatu model kurikulum pendidikan karakter sebagai aplikasi makna dan nilai

katoba untuk diterapkan dalam mata pelajaran IPS pada jenjang sekolah menengah di

Kabupaten Muna.

2.2 Konsep Katoba pada Etnik Muna

Pada usia transisi dari kanak-kanak menuju usia remaja dan dewasa, anak-anak di

Muna menjalani tradisi untuk merayakan tahap peralihan mereka dari usia kanak-kanak

menuju dewasa. Upacara inisisasi kedewasaan yang dijalani anak-anak di Muna terdiri atas

tiga tahap, yaitu dua tahap untuk anak laki-laki dan anak perempuan dan tiga tahap khusus

untuk anak perempuan. Tiga tahap tersebut adalah kangkilo, katoba, dan karia. Anak laki-laki

menjalani upacara kangkilo dan katoba, sementara anak perempuan menjalani upacara

kangkilo, katoba dan ditambah dengan karia.

Upacara kangkilo adalah sunat adat yang biasa dilaksanakan sebelum usia pubertas

anak. Praktek kangkilo atau sunat adat adalah praktek sunat secara simbolis, ketika darah

sudah keluar dan anak sudah merasakan sakit, maka prosesi melukai dihentikan. Tujuan

upacara ini adalah meneteskan darah sebagai simbol menghilangkan kotoran. Keluarnya

darah adalah simbol keluarnya kotoran dari badan manusia. Melihat prakteknya bersifat

simbolis dan fungsinya tidak benar-benar membersihkan, banyak masyarakat Muna beralih

ke alternatif yang lain, dengan memilih khitan Islam. Setelah anak menjalani sunat adat

kangkilo atau khitan Islam, anak menjalani upacara katoba yang dilangsungkan pada usia

pubertasnya. Pada anak perempuan, upacara yang dijalaninya tidak hanya dua, kangkilo dan

katoba tetapi juga karia. Ritual karia adalah upacara khusus untuk anak perempuan yang

menandai kedewasaannya atau sebelum ia menikah.

Tiga tradisi tersebut dalam masyarakat Muna adalah upacara yang saling berangkaian

dan berkesinambungan satu sama lain. Yang satu tidak mendahului yang lain dan yang

sebelumnya menjadi syarat bagi pelaksanaan upacara sesudahnya. Kangkilo menjadi syarat

bagi dilaksanakannya katoba dan katoba menjadi syarat bagi dilaksanakannya karia untuk

anak perempuan. Katoba bisa dilaksanakan bersamaan dengan kangkilo tetapi prosesi

kangkilo selalu mendahului meski jarak waktunya berdekatan. Di antara tiga rangkaian

upacara anak tersebut, katoba memiliki posisi yang berbeda dalam pandangan masyarakat

Muna. Katoba menjadi upacara sentral dan penegas bagi tahap-tahap sebelumnya dan
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menjadi syarat bagi tahap sesudahnya (Zainal, 2015). Tradisi katoba dengan demikian

menjadi sentral, sumbu, dan poros di antara rangkaian ritual sebelum dan sesudahnya.

Tradisi katoba dirayakan pada usia 7-14 tahun, sebuah usia pubertas. Pubertas dalam

masyarakat Muna bersifat biologis, akan tetapi juga bersifat sosial. Katoba tidak hanya

menandai datangnya pubertas pada diri seorang anak, tetapi juga perubahan status oleh

karena ia menjalani inisiasi sebagai seorang muslim. La Fontaine (1985: 14) dalam studinya

tentang ritual inisiasi dalam banyak kebudayaan dunia menegaskan bahwa meskipun ritual

inisiasi bisa saja dilakukan pada usia pubertas, akan tetapi ritual lebih difokuskan pada

perubahan sosial daripada perubahan natural. Katoba dilaksanakan pada usia pubertas anak,

ia tidak dilaksanakan pada usia sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa status keislaman

seorang perlu ditegaskan pada usia yang dianggap matang sebagai penanda kedewasaan.

Dalam prosesi pelaksanaan katoba terdiri atas tiga hal utama, yaitu pertama, tata cara

bertobat (dotoba); kedua, ikrar pertobatan dan pengislaman; dan ketiga adalah petuah katoba

yang terdiri atas tiga nasehat utama, yaitu kepatuhan kepada kedua orang tua (lansaringino),

tata cara bersuci (kaalano oe), dan keberimbangan hubungan tiga subyek (manusia, Allah,

dan alam). Peran katoba tidak hanya berhenti pada proses pelaksanaan, tetapi juga peran-

peran aktif yang terlibat dalam katoba. Peran-peran aktif tersebut adalah kedua orang tua,

imam atau salah satu pegawai sara yang memimpin katoba atau ustadz, dan pendamping

(kafoghawi).

Peran-peran ini tidak hanya aktif dan penting dalam proses pelaksanaan katoba, tetapi

juga memiliki tanggung jawab untuk mengontrol dan mengingatkan perilaku anak dalam

kehidupannya. Merekalah yang menegur dan memperbaiki perilaku anak yang dirasa

menyimpang dari nilai-nilai ajaran katoba yang telah diterimanya. Tidak heran jika banyak

pelaku adat dan tokoh masyarakat yang meyakini bahwa jika nilai-nilai ajaran katoba

didengar oleh semua orang Muna dan dihayati maknanya, tidak akan ada kejahatan dan

kriminalitas dalam masyarakat. Masyarakat juga tidak membutuhkan polisi, jaksa atau hakim,

sebab polisi dan perangkat hukum tersebut sudah lebih dahulu dimiliki oleh manusia sendiri,

yaitu hati nurani dengan cara menghayati ajaran toba yang telah diterimanya.

Perilaku anak juga akan dikontrol lewat konsekwensi yang harus dilakukan anak

setelah menjalani katoba, yaitu konsekwensi personal dan konsekwensi sosial. Konsekwensi

personal berhubungan dengan tanggung jawab pribandinya untuk menjaga kehormatan dan

martabat diri. Penanda menjaga kehormatan dan martabat diri yang paling minimal adalah

tidak dibolehkannya seorang anak yang telah katoba telanjang di depan orang lain, jika tidak
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ia harus menjalani katoba ulang. Sementara itu, konsekwensi sosial terkait dengan

kewajibannya untuk menjalankan ajaran Islam dan nilai-nilai tradisi Muna.

Katoba disebut masyarakat Muna sebagai upacara pengislaman. Melihat pada

bentukan katanya, katoba adalah nominalisasi dari akar kata toba dan prefix ka- yang

membentuk makna “pertobatan atau proses untuk bertaubat”. Kata “toba” atau “taubat”

berasal dari bahasa Arab “taubat” yang dalam bahasa lokal dilisankan dengan “toba”. Katoba

pada masa lalu dianggap sebagai kewajiban orang tua sebagai salah satu cara melunasi

hutang (odosa) atau dosa (odhosa) yang dianggap sebagai kotoran/daki yang melekat di

tubuh mereka. Karena itulah, menjadi wajib bagi setiap orang tua untuk melaksanakan ritual

katoba bagi anak-anaknya. Kewajiban tersebut ikut melekat bersamaan dengan label nama-

nama mereka, yaitu La untuk anak laki-laki dan Wa untuk anak perempuan. Label la dan wa

yang dilekatkan pada nama depan anak-anak di Muna merupakan representasi dari dua

kalimat syahadat; (La)ilaaha illallah, (Wa)asyhadu anna muhamaddarrasulullah, sehingga

masyarakat Muna menganggap bahwa setiap nama la dan wa di Muna harus di-toba.

Melihat pada akar katanya, maka dalam prakteknya, aspek yang paling dominan

dalam pelaksanaan katoba adalah pada mengucapkan kata-kata taubat dan diikuti dengan

syahadat. Dalam prosesi katoba, titik tekannya terletak pada praktek lisan berupa pengucapan

kata-kata taubat dan kalimat syahadat. Bertobat memerlukan kondisi-kondisi tertentu agar

permohonan dan tujuan bertobat dapat tercapai. Oleh sebab itu, ada tahap-tahap yang harus

dilalui anak sebelum mengikrarkan toba. Sebelum mengucapkan istighfar dan syahadat,

imam terlebih dahulu memberitahukan dan mengajarkan tata cara bertobat. Petunjuk tata cara

bertobat ini menjadi penting dan menjadi bekal pengetahuan dalam proses kehidupan anak

nantinya. Setelah anak diajarkan tentang tata cara bertobat (isaratino toba), imam menuntun

anak untuk mengucapkan lafadz pertobatan (istighfar) dan pengislamannya (dua kalimat

syahadat). Pertama-tama, imam menuntun anak membaca surat Al Fatihah hingga selesai.

Sesudah itu, anak dituntun untuk membaca istighfar. Istighfar biasanya diucapkan dalam

bentuk istighfar panjang, tetapi ada pula yang mengucapkan istighfar pendek sebanyak tiga

kali. Setelah mengucap istighfar, anak dituntun mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat.

Tahap selanjutnya dalam prosesi katoba adalah pemberian nasehat yang meliputi tiga

hal utama, yaitu ajaran untuk patuh kepada kedua orang tua (lansaringino), nasehat tentang

tata cara bersuci (kaalano oe), dan nasehat tentang menjaga keseimbangan hubungan antara

sesama manusia, Allah, dan alam sekitar. Pemberian nasehat katoba menjadi bagian dominan

dari katoba disamping ikrar pertobatan dan pengislaman. Namun demikian, nilai-nilai
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pendidikan dalam katoba tidak hanya ditemukan dalam praktek lisan, tetapi juga dalam

performa katoba, dan dalam peran-peran aktif yang terlibat dalam katoba. Kata-kata memang

penting dan menjadi titik utama dalam katoba. Akan tetapi, kata-kata tersebut dikuatkan

dengan tindakan dan aksi dalam katoba yang mendukung keseluruhan makna katoba tersebut

bagi masyarakat Muna.

Prosesi katoba diakhiri dengan baca doa atau dalam masyarakat Muna disebut dengan

baca-baca. Baca-baca biasanya dipimpin langsung oleh imam atau orang lain yang

memimpin katoba. Baca-baca secara sederhana adalah acara pungkas ritual. Beberapa ritual

hanya berakhir dengan baca-baca yang lalu diikuti dengan makan bersama di antara keluarga

saja. Akan tetapi, lebih banyak lagi masyarakat yang melanjutkan prosesi ritual dengan

perayaan atau resepsi yang meriah dengan mengundang tamu dan para kerabat serta sahabat.

Pesta resepsi atau perayaan ritual menjadi tahap akhir dari ritual. Ia menjadi penanda

kembalinya anak ke tengah masyarakatnya. Ucapan selamat, setting tempat dan kondisi untuk

menerima ucapan selamat, aksi jabat tangan, suguhan makanan dan minuman dan pemberian

(gift) adalah penanda diterimanya kembali anak tidak hanya bagi orang tuanya, keluarga,

kerabatnya, tetapi juga oleh masyarakatnya.

2.3 Pendidikan Karakter

Kata karakter berasal dari kata Yunani, “charassein” yang berarti mengukir sehingga

terbentuk sebuah pola (Bohlin dalam Megawangi, 2004). Pendidikan karakter jika merujuk

pada definisi katanya berarti memberikan bekal pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan

nilai-nilai pembelajaran yang akan membentuk pola kepribadian pada diri individu. Karakter

lebih identik dengan hal-hal posistif, jadi orang yang memiliki sifat-sifat baik dikatakan

sebagai orang yang berkarakter. Definisi karakter sendiri banyak dikemukakan oleh para ahli

pendidikan. Ada yang mendefinisikan karakter sebagai kualitas moral, sebagian lainnya

menghubungkannya dengan kualitas mental, dan ada pula yang merangkum keduanya.

Karakter menunjukkan jati diri, kepribadian, dan watak yang melekat pada diri seseorang.

Megawangi (2003) menjelaskan bahwa kualitas karakter meliputi sembilan pilar,

yaitu (1) cinta Tuhan dan segenap cipataan-Nya, (2) tanggung jawab, disiplin, dan mandiri,

(3) jujur/amanah dan arif, (4) hormat dan santun, (5) dermawan, suka menolong, dan gotong

royong, (6) percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, (7) kepemimpinan dan adil, (8) baik dan

rendah hati, (9) toleran, cinta kasih, dan kesatuan. Orang yang memiliki karakter baik adalah

orang yang memiliki sembilan pilar tersebut. Tentu saja tidak semua sembilan pilar tersebut

bisa dimiliki oleh setiap orang. Akan tetapi karakter-karakter yang digambarkan di atas paling
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tidak jika dimiliki oleh seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter baik

atau orang yang berkarakter.

Megawangi (2014) menjelaskan bahwa penanaman sembilan pilar karakter di atas

haruslah dilakukan secara eksplisit dan sistematis, yaitu dengan cara knowing the good,

reasoning the good, feeling the good, dan acting the good. Cara-cara tersebut dalam banyak

penelitian telah berhasil membangun karakter anak.  Dengan knowing the good anak terbiasa

berpikir hanya yang baik-baik saja. Reasoning the good perlu dilakukan supaya anak tahu

mengapa dia harus berbuat baik dan alasan ia harus berbuat baik, sehingga anak tidak hanya

menghafal kebaikan tetapi juga tahu alasannya. Dengan feeling the good, perasaan anak

tentang kebaikan akan terbangun, sehingga anak-anak diharapkan mencintai kebaikan.

Kemudian, dengan acting the good, anak bisa mempraktekkan kebaikan. Jika anak terbiasa

melakukan knowing, reasoning, feeling, dan acting the good lama kelamaan anak akan

terbentuk karakternya. Karakter dengan demikian dibentuk dalam semua aspek diri manusia,

yaitu aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual peserta didik secara

optimal.

Lickona (dalam megawangi, 2004) menyebutkan ada tiga komponen karakter yang

baik, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Moral knowing adalah tahap

mengetahui apakah itu perilaku karakter. Ia terdiri atas enam hal, yaitu moral awareness,

knowing moral values, perspective taking, moral reasoning, decision making, dan self

knowledge. Moral feeling adalah tahap merasakan perilaku karakter. Ia merupakan aspek

yang harus ditanamkan pada diri manusia yang merupakan sumber energi untuk bertindak

sesuai prinsip-prinsip moral. Moral feeling merupakan aspek emosi yang harus mampu

dirasakan seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu (a) conscience (kesadaran), (b)

self esteem (harga diri), (c) empathy (empati), (d) loving the good (mencintai kebaikan), (e)

self control (kontrol diri), (f) humility (rendah hati). Sementra moral action adalah tahap

menerapkan perilaku karakter, bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan

menjadi tindakan nyata. Perbuatan moral ini merupakan hasil dari dua komponen karakter.

Ada tiga asek yang mendorong seseorang melakukan perbuatan baik, yaitu (a) competence

(kemampuan), (b) will (keinginan), dan (c) habit (kebiasaan). Tiga komponen moral ini harus

diterjemahkan menjadi nilai-nilai utama yang ditanamkan dengan cara melatih peserta didik

untuk mengetahui, mencintai, menginginkan, dan menerapkan kebaikan. Salah satu cara

untuk mewujudkan moral action tersebut adalah dengan cara menerapkan pendidikan

karakter berbasis nilai budaya pada peserta didik pada masa-masa pembentukan dan
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perkembangan moralnya, yaitu pada masa sekolah menengah pertama.

Sementara itu, Crisiana (dalam Rimbawan, 2011) menyebutkan enam karakter yang

menunjukkan karakter baik adalah (a) trustworthiness, bentuk karakter yang membuat

seseorang berintegritas, jujur, dan loyal, (b) fairness, karakter yang membuat seseorang

memiliki pemikiran terbuka, adil, dan bijaksana dalam mengambil keputusan, serta tidak suka

memanfaatkan orang lain, (c) caring, karakter yang membuat seseorang memiliki sikap

peduli dan perhatian kepada orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar, (d) respect,

karakter yang membuat seseorang menghargai dn menghormati orang lain, (e) citizenship,

karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan peraturan, cinta pada negara/lembaga,

dan loyal, (f) responsibility, karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin,

dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin.

2.4 Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Tradisi Katoba

Membangun bangsa yang tertib, aman, dan sejahtera terlebih dahulu haruslah

membangun moral atau akhlak manusianya. Aspek moralitas ini haruslah menjadi nilai utama

dalam pendidikan bangsa. Menurunnya moralitas generasi muda ditengarai merupakan akibat

dari proses pendidikan di Indonesia yang cenderung konvensional dan struktural dengan lebih

mengedepankan pengetahuan kognitif peserta didik dan mengabaikan perkembangan

karakternya.

Menghadapi fakta di atas, pendidikan formal yang masih dianggap sebagai institusi

pengemban pendidikan karakter secara mikro perlu melakukan pembenahan diri. Beberapa

hal yang perlu dilakukan untuk membenahi institusi pendidikan; pertama, mendesain peran

pendidikan karakter dengan pola integralistik dalam mengembangkan kecerdasan moral

sebagai upaya pengkondisian moral (moral conditioning); kedua, mengembangkan

pembelajaran inovatif dalam pendidikan karakter sebagai upaya aplikatif dalam pelatihan

moral (moral training) (Setiawan, 2013).

Perkembangan karakter tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat. Ia harus dilakukan

secara bertahap, tersistimatis, dan terkontrol. Perkembangan karakter dalam setiap individu

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu aspek bawaan (nature) dan aspek lingkungan (nurture)

(Megawangi, 2004: 23). Karakter juga bersifat kontekstual dan kultural. Oleh sebab itu, lewat

pendidikan yang sistematislah peserta didik dapat terbentuk karakternya dengan baik. Potensi

kebaikan yang dimiliki setiap individu (nature) haruslah didukung oleh lingkungan dan

materi pendidikan (nurture) yang baik dan berimbang. Dengan demikian, karakter merupakan
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kualitas moral dan mental yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan dan

lingkungan pendidikan.

Oleh sebab itu, pembangunan karakter lewat kurikulum pendidikan sangat penting

dan signifikan. Davis (dalam Rimbawan, 2011) menegaskan bahwa karakter menggambarkan

suatu watak yang bersifat tetap, sehingga sekali terbentuk karakter akan bertahan lama.

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter berbasis nilai budaya akan lebih efektif dalam

membangun moralitas generasai muda Indonesia mengingat sifatnya yang bersifat tetap dan

bertahan lama tersebut.

Pendidikan karakter perlu melibatkan tiga aspek sekaligus, yaitu aspek pemikiran

(cognitive), perasaan (feeling), dan perbuatan (action) (Goleman, 2001). Dewasa ini telah ada

perubahan paradigma berpikir dalam pendidikan yang awalnya era headstart (lebih

mementingkan kecerdasan otak kiri atau IQ) berpindah ke era hearthstart (mementingkan

kecerdasan emosi otak kanan) (Megawangi, 2004). Era headstart menekankan bahkan

memakasakan anak harus bisa. Anak lebih dipaksa untuk belajar bahkan pada usia yang

masih sangat dini. Akibatnya anak cenderung antisosial, mengalami gangguan kepribadian,

dan kesulitan belajar. Sementara era hearthstart memberikan perhatian lebih besar kepada

penyiapan kecerdasan emosi sehingga anak diberi kesempatan untuk berkembang secara

alami. Anak pada era heartstart ini belajar dengan suasana menyenangkan sehingga mereka

termotivasi dan semangat untuk belajar sesuai keinginan dan bakatnya.

Pendidikan karakter merupakan model pendidikan pembentukan watak dan

kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai luhur bangsa

dapat ditemukan dalam budaya lokal yang sangat kaya dimiliki oleh berbagai etnik di

Indonesia. Alwasilah (2009: 50) menyebutkan bahwa ada sejumlah praktik pendidikan

tradisional (etnodidaktik) yang terbukti ampuh menanamkan nilai-nilai yang baik bagi

pembentukan karakter peserta didik. Dalam tradisi masyarakat, terdapat nilai-nilai

keteladanan, transformasi nilai dan moralitas dalam keluarga dan masyarakat yang bias

dijadikan sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai keteladanan dan moralitas tersebut sebagaimana

ditegaskan Gluckman&Crocker (dalam Wagner, 1984) memberikan pesan yang jelas secara

positif. Pendididkan dengan basis budaya dipandang relevan digunakan karena pendidikan

dengan pendekatan struktural disinyalir telah mengalami banyak kegagalan. Dengan

pendekatan budaya, diharapkan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan

menyeimbangkan keseluruhan aspek pendidikan, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga

emosional dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.
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Ghufron (2011) memaparkan ciri-ciri kurikulum berbasis budaya adalah (1)

berorientasi pada pembentukan manusia berwatak, beradab, dan bermartabat; (2) materi

pembelajaran dikembangkan dari berbagai sumber; (3) menekankan pada pembudayaan

segenap potensi peserta didik, dan (4) sistem penilaiannya menekankan pada dimensi proses

dan hasil. Lebih lanjut, Ghufron (2011) menjelaskan bahwa secara sosiologis, kurikulum

berbasis budaya akan dapat menyiapkan warga masyarakat yang menghargai nilai-nilai

budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga lulusan suatu jenjang pendidikan

diharapkan tidak terasing dengan lingkungannya. Sementara secara psikologis, kurikulum

berbasis budaya mengutamakan pengembangan potensi peserta didik yang lebih manusiawi.

Kurikulum berbasis nilai budaya merupakan bentuk inovasi kurikulum yang

mengedepankan pengembangan segenap potensi peserta didik atas dasar watak, peradaban,

dan martabat. Oleh sebab itu, kurikulum perlu dikaitkan dengan tatanan nilai-nilai

kemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat. Tilaar (1999) menegaskan bahwa prioritas

utama pengembangan pendidikan bukan lagi pada banyaknya materi pelajaran, tetapi

bagaimana mengembangkan dimensi-dimensi kurikulum yang mampu membuka kekangan-

kekangan yang menghalangi perkembangan potensi peserta didik.

Salah satu budaya yang banyak mengandung nilai-nilai universal bagi pendidikan

karakter ditemukan dalam tradisi katoba pada etnik Muna di Sulawesi Tenggara. Nilai-nilai

pendidikan karakter berbasis budaya katoba terdapat dalam narasi lisan, performa yang

ditampilkan, dan dalam peran-peran aktif dalam katoba. Nilai-nilai pendidikan karakter

dalam katoba memuat nilai-nilai sosial (hubungan manusia dengan manusia), nilai-nilai

teologis (hubungan manusia dengan Allah), dan nilai-nilai ekologis (hubungan manusia

dengan alam lingkungan). Nilai-nilai katoba tersebut menjadi modal sosial bagi pendidikan

karakter yang bisa dimasukan sebagai media dan materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS) pada jenjang sekolah menangah pertama atau yang sederajat.

Moralitas dibangun secara perlahan dari individu peserta didik melalui pembelajaran

nilai-nilai budaya yang diberikan lewat institusi pendidikan formal. Dalam sebuah upacara,

tiap individu ditempatkan pada kategori-kategori moral (Swantz, 1970). Dengan demikian,

maka setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga moral. Jika moralitas individu-

individu mulai terbentuk, akan makin membentuk moralitas keluarga dan pada akhirnya

mengkostruk sosial dalam masyarakat. Mulder (1999) menegaskan bahwa sebuah keteraturan

sosial sangat ditentukan oleh moralitas orang-orang yang berperan di dalamnya. Moralitas

yang terbangun dari tatar yang paling rendah akan makin solid secara perlahan-lahan. Sebab
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sebagaimana ditegaskan Dhavamony (1995: 183) bahwa sebuah tradisi atau tepatnya upacara

dapat memperbaharui fungsi-fungsi dan hidup anggota masyarakatnya. Dengan demikian,

disain kurikulum berbasis nilai budaya sangat penting diterapkan dalam membentuk karakter

peserta didik dalam upaya mewujudkan bangunan moralitas masyarakat yang solid dan

kokoh.

Berikut ini akan diuraikan alur pemikiran sebagaimana dalam bagan berikut:

Bagan 1; Alur Kerangka Pemikiran Penelitian

Nilai
Pendidikan
Teologis

Pendidikan Karakter Melalui Nilai-Nilai Tradisi Katoba

Ikrar Petuah Orang
Tua

Pegawai
Sara

Pendamping
(Kafoghawi)

Narasi Lisan Katoba Peran Aktif Katoba

Nilai Pendidikan
Sosial (Hubungan
Manusia dengan

Manusia)

Nilai Pendidikan
Ekologis (Hubungan

manusia dengan
Lingkungan)

Karakter yang Seimbang
antara Harmonisasi Sosial, Teologis

dan Harmonisasi Ekologis
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Tabel: Road Map Penelitian Tahun 2017

Kegiatan

Prapenelitian
Kegiatan Penelitian Tahun I

Kegiatan

Penelitian Tahun

II

Kegiatan

Pasca

Penelitian

Mencermati

gejala

keberadaan

katoba yang

memuat anjuran

pendidikan

moral dan

pendidikan

karakter dalam

maasyarakat

Muna

1. Mengidentifikasi,

mendokumentasikan praktek

katoba seperti ikrar lisan

disampaikan imam, anjuran

moral, seperti bersikap jujur,

cinta bangsa, memelihara

lingkungan hidup, kerja

keras, menghormati orang

tua dan orang lain, disiplin,

kerjasama, tidak sombong

dan takabur.

2. Menganalisis makna, nilai

pendidikan karakter dalam

katoba.

3. Menjadi pemakala seminar

nasional.

4. Membuat jurnal nasional dan

internasional.

1. Merumuskan

pendidikan

karakter

dalam katoba.

2. Menyusun

kurikulum

dengan guru-

guru SMP

untuk bahan

ajar

pendidikan

IPS SMP di

Kabupaten

Muna.

3. Membuat

buku.

Melakukan

pengabdian

kepada

masyarakat di

beberapa SMP

di Kabupaten

Muna,

memberikan

pelatihan

kepada guru-

guru mengenai

metode dan

strategi

pelaksanaan

pendidikan

karakter dalam

katoba.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan antropologis.

Penelitian kualitatif didasarkan pada data-data yang didapatkan tentang makna dan nilai

budaya yang mencerminkan sistem ide/gagasan manusia dan termanifestasikan dalam praktek

tradisi katoba. Pendekatan antropologis digunakan untuk mencermati tradisi katoba sebagai

bagian dari sistem kebudayaan dalam etnik Muna. Ciri deskriptif dalam penelitian ini

dilakukan dalam cara penyajian data secara apa adanya. Identifikasi dan deskripsi data-data

tersebut selanjutnya dijadikan bahan untuk merancang model kurikulum pendidikan karakter

berbasis nilai-nilai katoba pada etnik Muna.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Muna yang difokuskan pada tiga

kecamatan, yaitu Kecamatan Katobu, Kecamatan Tongkuno, dan Kecamatan Maligano

sebagai representasi dari masyarakat Muna. Kecamatan Katobu representasi dari masyarakat

perkotaan, Kecamatan Tongkuno representasi masyarakat multikultural, dan Kecamatan

Maligano yang menjadi representasi masyarakat pesisir. Pemilihan tiga kecamatan ini sebagai

lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang praktek pelaksanaan

katoba dalam masyarakat Muna. yang mengalami perubahan terus menerus. Hal ini penting

untuk mengidentifikasi dan memetakan nilai-nilai yang masih harus terus dikembangkan dan

dilestarikan dalam bentuk rancangan kurikulum pendidikan karakter yang bisa diterapkan

dalam mata pelajaran IPS di tingkat sekolah menengah atau yang sederajat.

3.3 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa narasi yang dilisankan dalam katoba, baik narasi

yang diikrarkan anak maupun pesan-pesan imam pada anak, performa yang muncul dalam

katoba, dan peran-peran yang terlibat dalam katoba. Sumber data ada dua, yaitu sumber lisan

dan sumber tertulis. Sumber lisan berasal dari wawancara dengan para tokoh adat, pemimpin

dan pelaku katoba. Sementara sumber tertulis didapatkan dari video dan foto-foto

pelaksanaan katoba, rekaman hasil wawancara atau percakapan sehari-hari yang terkait

langsung atau tidak langsung dengan data penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:
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1. Pengamatan (observation). Pengamatan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu Participant

observation dan observasi biasa. Participant observation berupa keterlibatan peneliti

secara langsung dalam proses katoba. Peran yang dilakonkan peneliti dalam teknik ini

ada dua, yaitu sebagai subyek (researcher) sekaligus obyek penelitian (bagian dari

masyarakat dan bagian dari prosesi katoba). Pengamatan dilakukan terhadap performa

katoba dan proses pelaksanaan katoba secara keseluruhan.

2. Wawancara. Wawancara dilakukan dalam dua cara, yaitu wawancara mendalam (indepth

interview) dan wawancara biasa. Wawancara mendalam dilakukan secara terus menerus

dan berulang kepada informan utama (para pegawai sara, tokoh adat, tokoh agama,

orang tua anak yang melakukan katoba). Wawancara terhadap berbagai informan yang

berbeda tersebut untuk mengkonfirmasi data pada tataran maknanya yang bisa jadi sama

dan bisa jadi pula berbeda orientasi.

3. Dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan adalah catatan hasil wawancara, transkrip

wawancara; momen dan peristiwa dalam katoba; dan rekaman video tentang prosesi

katoba. Hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasikan data yang satu dengan data lainnya

demi memperkaya dan memperluas data-data penelitian.

4. FGD (focus group discussion). FGD dilakukan guna menkonfirmasikan data penelitian

yang terkait dengan katoba dan juga dalam upaya untuk merancang disain kurikulum

pendidikan karakter yang bisa diterapkan pada jenjang sekolah menengah. FGD diikuti

oleh para guru SMP dan yang sederajat untuk mensosialisasikan sejak awal temuan hasil

penelitian dan menindaklanjutinya dalam bentuk disain kurikulum pendidikan karakter

berbasis nilai-nilai katoba.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara mengkategorikan/

mengklasifikasikan, menentukan relasi-relasi, dan menafsirkan makna dalam data, sehingga

akhirnya dapat menemukan nilai-nilai edukatif dalam katoba. Selanjutnya dijadikan sebagai

bahan bagi penyusunan rancangan kurikulum pendidikan karakter yang bisa digunakan dalam

mengajarkan mata pelajaran IPS di sekolah menengah pertama (SMP).
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BAB IV

EKSISTENSI, MAKNA, DAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER

DALAM TRADISI KATOBA PADA ETNIK MUNA

A. Eksistensi dan Praktek Katoba

A.1 Eksistensi Katoba

Tradisi katoba merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan oleh orang Muna untuk

anak-anaknya. Oleh sebab itu, maka setiap anak yang kedua orang tuanya bersuku Muna,

maka mereka wajib menjalani katoba. Upacara ini ditujukan pada anak laki-laki dan

perempuan yang berusia 7-14 tahun. Kata katoba adalah nominalisasi dari akar kata toba dan

prefix ka- yang membentuk makna “pertobatan atau proses untuk bertaubat”. Kata “toba”

atau “taubat” berasal dari bahasa Arab “taubat” yang dalam bahasa lokal dilisankan dengan

“toba”. Masyarakat lokal Muna menyebut katoba sebagai upacara pengislaman. Oleh sebab

itu, katoba hanya dilaksanakan oleh orang-orang Muna yang muslim.

Katoba pada masa lalu dianggap sebagai kewajiban orang tua sebagai salah satu cara

melunasi hutang (odosa) atau dosa (odhosa) yang dianggap sebagai kotoran/daki yang

melekat di tubuh mereka. Karena itulah, menjadi wajib bagi setiap orang tua untuk

melaksanakan upacara katoba bagi anak-anaknya. Kewajiban tersebut ikut melekat

bersamaan dengan label nama-nama mereka, yaitu La untuk anak laki-laki dan Wa untuk

anak perempuan. Label la dan wa yang dilekatkan pada nama depan anak-anak di Muna

merupakan representasi dari dua kalimat syahadat; (La)ilaaha illallah, (Wa)asyhadu anna

muhamaddarrasulullah, sehingga masyarakat Muna menganggap bahwa setiap nama la dan

wa di Muna harus di-toba.

Bentuk pelaksanaan katoba ada dua macam, yatu katoba yang dilaksanakan secara

individu, dalam arti hanya satu orang anak yang menjalani upacara katoba; dan ada pula yang

melaksanakan dengan lebih satu atau dua orang. Katoba yang diselenggarakan secara

bersama-sama ini biasanya terdiri atas kerabat, atau tetangga. Baik penyelenggaraan katoba

secara individu maupun kolektif tetap melibatkan banyak pihak di dalamnya. Tidak hanya

orang tua yang menyelenggarakan, tetapi juga keluarga luas, kerabat dekat maupun jauh,

tetangga, pegawai sara, bahkan masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada perbedaan antara

pola dan tahap-tahap pelaksanaan katoba individu dan katoba kolektif. Yang

membedakannya hanyalah jumlah peserta, fokus perhatian, dan penanggung jawab upacara.
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Katoba yang dilaksanakan secara individu hanya melibatkan satu orang anak dalam

keluarga tertentu. Mereka biasanya adalah keluarga yang mapan secara ekonomi. Meskipun

dilakukan secara individual, akan tetapi perayaannya dapat dilaksanakan secara meriah dan

besar-besaran. Oleh sebab dilaksanakan secara individu, maka fokus perhatian upacara hanya

pada satu-satunya peserta. Oleh sebab itu, maka tanggung jawab, kerepotan, dan kesulitan

menjadi beban tunggal bagi orang tua tersebut. Pertimbangan keluarga untuk

menyelenggarakan katoba secara individu ini biasanya adalah perhatian yang terpusat hanya

pada satu anak, mudah mengontrol, dan tidak terlalu repot dibandingkan dengan menangani

lebih banyak anak.

Selain secara individu, katoba juga banyak dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam

penyelenggaraan secara bersama ini melibatkan banyak orang, banyak pihak, banyak hal,

banyak kerepotan, dan banyak biaya. Oleh karena bersifat kolektif, maka kerepotan dan

permasalahan diatasi dengan cara bersama-sama. Termasuk di dalamnya adalah persoalan

biaya, tempat, waktu, bentuk, peserta, pemimpin, dan sebagainya menjadi keputusan bersama

para orang tua anak yang akan dikatoba. Dengan penyelenggaraan secara bersama-sama,

maka beban tanggung jawab menjadi lebih ringan, karena dipecahkan bersama-sama pula.

Penyelenggaraan secara bersama-sama ini pula yang menyebabkan pelaksanaanya

dilangsungkan secara meriah dan semarak.

Untuk penyelenggaraan katoba secara bersama-sama, biasanya keluarga yang

memiliki hajat akan menginformasikan kepada keluarga, kerabat dekat atau tetangga

sekaligus mengajak untuk menyelenggarakan upacara secara bersama. Peserta yang ikut

dalam katoba bersama biasanya masih keluarga dekat, tetangga, orang-orang yang memiliki

hubungan sosial yang dekat, ataupun yang masih tinggal dalam satu kampung/desa.

Dalam pelaksanaan katoba secara bersama-sama, salah seorang menjadi penanggung

jawab (puuno/parapu) dan menanggung biaya yang lebih besar dari keluarga lainnya. Ia

mengambil tanggung jawab lebih banyak dalam pelaksanaan upacara. Penanggung jawab

utama biasanya adalah seseorang yang secara ekonomi dan sosial lebih mapan dari keluarga

lainnya, bisa pula anak pertama dalam keluarga besar. Meskipun penentuan jumlah biaya

yang dikeluarkan dalam upacara, waktu, tempat, dan hal-hal lain dimusyawarahkan secara

bersama-sama antara keluarga atau menurut kebiasaan di daerah tersebut, tetapi biasanya

menjadi wewenang orang yang bertanggung jawab, sementara keluarga yang lain membantu

semampu mereka. Bantuan tersebut bisa sama besar dengan yang dikeluarkan, lebih sedikit

atau bahkan hanya membantu semampunya saja.
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Seorang penanggung jawab memiliki wewenang untuk menentukan tempat

pelaksanaan upacara, sebab ia adalah subyek sentral upacara. Subyek sentral upacara ini

memiliki hak pula untuk menjadi yang pertama dan utama dalam penyelenggaraan upacara,

meskipun semua anak akan mengalami prosesi yang sama. Anak si tuan rumah biasanya

ditempatkan di urutan depan, berhadapan langsung dengan imam ketika menerima petuah

katoba, haroanya-lah yang dibaca (sebagai perwakilan dari keseluruhan haroa anak), dan

perlakuan-perlakuan utama dan pertama lainnya.

Berbagai macam alasan diadakanya upacara secara bersama-sama; baik alasan sosial,

psikologis, ekonomis, dan praktis. Bagi si penanggung jawab

(parapu/puuno/pohonya/pokoknya), secara psikologis, terdorong oleh rasa membantu orang

lain atau kerabatnya sendiri. Secara sosial, penyelenggaraan katoba secara bersama-sama

adalah cara untuk merekatkan kembali ikatan kekerabatan dan ikatan komunal. Di samping

itu, secara sosial, tanggung jawab yang lebih besar yang dipikul seorang penanggung jawab

mencerminkan pula prestise dan martabat sosialnya di mata masyarakat. Alasan praktisnya

adalah meminimalisir kerepotan dan kesulitan penyelenggaraan acara dibandingkan dengan

pelaksanaan secara individual.

Bagi keluarga yang kurang mampu secara ekonomi atau orang-orang yang merasa

terbantu, alasan pelaksanaan katoba secara bersama juga mencakup alasan psikologis, sosial,

dan praktis. Secara psikologis, kesempatan tersebut memudahkan baginya untuk menunaikan

kewajibannya sebagai orang tua tanpa perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar (alasan

ekonomis) dibandingkan jika ia menyelengggarakan upacara tersebut secara sendiri. Dengan

penyelenggaraan sekaligus, akan dapat menekan biaya pesta seminim mungkin sebab

ditanggung secara bersama-sama. Bantuan pikiran, tenaga dan katersediaan material sangat

banyak menolong meringankan biaya pesta jika dibandingkan dengan penyelenggaraan

secara individual. Secara sosial dan praktis, dengan penyelenggaraan secara bersama-sama

ikut menularkan kemeriahan dan kebanggaan sosial, terutama jika upacara tersebut

dilaksanakan oleh keluarga bangsawan atau yang memiliki posisi sosial dan ekonomi yang

mapan dalam masyarakat.

A.2 Pelaksanaan Katoba

A.2.1 Prosesi Katoba

Pada hari-hari sebelum pelaksanaan katoba, kemeriahan dan kerepotan sudah tampak

di rumah orang tua yang menyelenggarakan upacara ini. Apalagi jika pelaksanaanya

dilaksanakan secara bersama-sama yang melibatkan lebih dari dua atau tiga anak. Orang tua,
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laki-laki dan perempuan, para remaja akan hadir membantu semampu mereka sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraaan katoba.

Sebelumnya, para orang tua dengan dihadiri kepala desa dan didampingi ketua-ketua

adat dan tokoh masyarakat membicarakan soal penetapan biaya, waktu, tempat pelaksanaan,

pemimpin katoba dan siapa-siapa saja yang bertugas dalam pelaksanaan katoba. Setelah

disepakati, maka pelaksanaannya tinggal menunggu hari.

Pada hari pelaksanaan, tempat anak-anak yang akan dikatoba telah disiapkan.

Biasanya untuk menampung banyak tamu undangan, maka didirikan bangsal di depan atau

samping rumah. Dalam bangsal tersebut biasanya dibuat pula panggung yang lebih tinggi

sebagai tempat anak-anak yang akan menerima nasehat katoba oleh imam. Bangsal biasanya

dibuat jauh hari sebelum pelaksanaan katoba, sebab persiapan katoba juga memerlukan

tenaga, waktu dan kerepotan tersendiri. Pada dinding dan langit-langit bangsal biasanya juga

dihias dengan kain-kain berenda dan ornamen adat Muna, dan pada panggyung bagian depan

dihias layaknya pelaminan pengantin.

Sehari sebelum pelaksanaan katoba, anak-anak yang akan dikatoba telah berkumpul

di rumah penanggung jawab dengan diantar dan didamping kedua orang tua masing-masing.

Pada malam hari atau sehari sebelumnya, anak-anak dibawa ke suatu tempat yang akan

dijadikan sebagai tempat sementara yang disebut kaghombo (pingitan) menunggu

pelaksanaan katoba. Sebelumnya, anak-anak diberikan minum air putih yang sudah

dibacakan oleh imam. Selanjutnya dengan dipimpin imam, anak-anak berjalan menuju rumah

yang ditempati sebagai tempat kaghombo (pingitan). Sampai di sana, mereka harus menjalani

upacara pensucian, yaitu dimandikan dengan air yang sudah dibacakan oleh imam. Air mandi

terdiri atas dua tempat, yaitu air mandi pertama anak-anak harus menghadap ke arah barat.

Ketika dituangkan di atas kepala, anak-anak diperintahkan untuk menangkis air tersebut

sebanyak tiga kali. Setelah semua anak-anak dituangkan air, mereka disuruh untuk memutar

badan ke arah kanan dan menghadap ke arah timur. Dengan menggunakan air yang satu lagi,

satu persatu anak disiramkan air dari atas kepala mereka masing-masing. Kali ini mereka

tidak boleh menangkis air tersebut, tetapi mengusapkan air ke seluruh wajah dan badan.

Imam yang memandikan anak-anak dalam sebuah peleksanaan katoba di Desa lapole tanggal

1 Juli 2017 menjelaskan bahwa air mandi pertama dimaksudkan untuk menghilangkan

kekotoran-kekotoran yang melekat pada diri anak. Sementara air mandi kedua adalah

pengharapan agar dalam perjalanan hidupnya kelak ketika selesai menjalani katoba, anak-

anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan.
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Selesai mandi mereka berganti pakaian yang sudah dipersiapkan oleh orang tua atau

kerabat masing-masing. Oleh orang tua yang sduah ditunjuk, mereka diberi makanan dan

disuapi oleh orang tua. Anak laki-laki biasanya disuapi oleh imam laki-laki dan anak

perempuan disupai oleh orang tua perempuan. Jumlah makanan yang diberikan ini tidak

banyak, hanya segenggam nasi putih ditambah satu butir telur rebus. Cerita para orang tua

mengatakan bahwa dahulu makam telur rebus tidak diberikan satu butir, tetapi satu butir

dibagi empat bagian dan masing-masing anak mendapatkan jatah satu genggam nasi putih

dan seperempat bagian telur rebus. Makanan tersebut hanya diberikan sebanyak tiga kali

sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Mereka juga tidak makan sendiri, ada yang datang khusus

membawakan makanan dan orang tua akan menyuapi anak-anak yang dikatoba sama dengan

porsi sebelumnya, satu genggam nasi dan satu butir telur. Oleh sebab banyak anak yang

protes masih merasakan lapar dengan jatah yang terbatas tersebut, maka mereka kini tidak

hanya diberikan satu genggam tetapi satu piring nasi beserta dengan satu atau dua butir telur

rebus atau yang digoreng. Agaknya orang tua yang menyuapi tidak tega kalau hanya memberi

anak-anak dengan jatah makan yang sangat sedikit tersebut. Selama waktu dipingit tersebut,

mereka tidak boleh buang air besar. Perut mereka kata orang tua sudah dikunci sehingga

tidak merasakan ingin buang air besar. Disamping memang karena jatah makanan mereka

dibatasi tidak seperti porsi makan yang mereka dapatkan sehari-hari.

Pada tahap ini, waktu pelaksanaanya tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya.

Ada yang meringkaskan waktunya hanya sehari atau bahkan pagi hari anak-anak dimandikan

lalu diberi pakaian untuk siap mengikrarkan katoba dan mendengarkan nasehat dari imam.

Pelaksanaan model demikian adalah katoba yang diselenggarakan secara sendiri atau secara

bersama-sama tetapi jumlah anak sedikit (hanya 2-4 orang saja). Waktu bermalam yang

diberikan pada anak untuk dipingit biasanya tidak terlalu lama, hanya satu hari paling lama

dua malam. Ada pula yang lebih dari tiga malam, tetapi sekarang sudah sangat jarang ditemui

terutama di kota, karena dianggap kurang efektif dan terlalu merepotkan.

Setelah mandi, mereka didandani oleh juru rias yang sudah ditunjuk dan dipakaikan

pakaian adat Muna. Jika jarak antara tempat pingitan cukup jauh dari tempat anak-anak akan

dikatoba, maka anak-anak akan dipanggul oleh laki-laki dewasa. Dalam kasus yang lain,

anak-anak perempuan dipanggul sementara anak laki-laki berjalan kaki. Dalam katoba yang

dilaksanakan secara bersama, maka yang lebih dahulu keluar adalah kedua anak tuan rumah

menyusul anak-anak lainnya. Jika katoba terdiri atas anak laki-laki dan perempuan, maka

yang keluar lebih dahulu adalah anak laki-laki baru kemudian anak perempuan. Pentingnya



23

dipanggul ini dimaksudkan agar mereka tidak menyentuh tanah. Anak-anak yang menjalani

katoba tidak diperbolehkan bersentuhan dengan bumi sebelum menjalani prosesi upacara.

Anak-anak lalu diperhadapkan kepada imam. Jika jumlah anak-anak yang dikatoba sedikit,

maka anak laki-laki dan perempuan dihadapkan bersama-sama, laki-laki di sebelah kanan dan

anak perempuan di sebelah kiri. Tetapi jika jumlahnya cukup banyak, maka yang

diperhadapkan kepada imam adalah anak laki-laki lebih dahulu baru kemudian anak

perempuan. Ketika duduk, maka yang didudukan di depan imam adalah anak penanggung

jawab (puuno).

Di depan anak-anak dibentangkan kain putih dan diikatkan di jari masing-masing

anak. Di atas kain putih tersebut diletakkan sebuah mangkuk putih polos yang berisi beras

dan sebutir telur mentah di atasnya. Beras dan telur mentah ini disebut dengan pitara. Pitara

yang terdiri atas telur mentah dan beras mentah adalah symbol asal usul dan sumber

kehidupan manusia. Manusia berasal dari indung telur yang dikandung sang ibu, beras adalah

simbol bahan pokok manusia untuk menjadikannya hidup. Pada masa lalu beras awalnya

adalah jagung atau ubi yang merupakan makanan khas orang-orang tua di Muna. Seorang

tokoh adat, P KD menjelaskan makna dari beras dan telur dalam pitara sebagai berikut:

…Mengapa harus beras? Karena beras adalah perwakilan dari pangan. Semua orang
mencari, jabatan, uang kembalinya semua kemana? Semua itu kembalinya ke perut.
Perut adalah kehidupan, pangan. Sebenarnya beras itu hanya mengikuti tren, dulu juga
biar jagung juga bisa.
Kedua unsur beras dan telur mentah dalam katoba harus diusahakan keberadaannya

dan harus pula disyukuri jika ada. Oleh sebab itu, tanda kesyukuran bagi manusia atas rezeki

yang diberikan kepadanya, maka ia harus mau berbagi dengan sesama yang dihadirkan lewat

pitara.

Unsur yang penting yang harus hadir dalam pelaksanaan katoba adalah haroa. Haroa

berisi makanan tradisional Muna yang terdiri atas lapa-lapa, ayam kampung yang dimasak

dengan kelapa goreng, sayur kelapa masak santan, telur rebus, nasi putih. Terdapat pula kue-

kue tradisional seperti srikaya, wajik, cucur, pisang goreng, pisang raja masak, dan lain-lain.

Di samping tudung besar tersedia air minum dalam gelas besar dan mangkuk berisi air

mentah. Jumlah makanan haroa bisa saja berbeda antara perayaan katoba yang satu dengan

lainnya tergantung kemampuan penyelenggara, akan tetapi jenisnya hampir selalu dipastikan

sama. Masyarakat meyakini bahwa makanan tersebut adalah makanan yang memenuhi syarat

kesehatan. Beberapa jenis makanan haroa adalah makanan khas tradisional Muna yang boleh

jadi tidak ditemukan di daerah lain di luar Sulawesi Tenggara. Di Buton masih bisa
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ditemukan jenis makanan yang sama, oleh sebab Muna dan Buton memiliki garis historis dan

kultur yang kurang lebih sama.

Makanan haroa yang diletakkan dalam sebuah nampan khusus menyimbolkan

perannya yang penting dalam upacara. Ia juga biasa diletakkan dalam dullah yang tinggi

untuk menunjukkan penting dan signifikannya elemen ini dalam upacara. Perlakuan khsusus

menandakan sakral dan istimewanya hal tersebut, sebab selalu ditutup dengan kain berwarnah

putih menyimbolkan kesucian dari haroa dan kesucian yang diharapkan setelah menyantap

makanan haroa.

Tidak hanya haroa yang wajib dihadirkan, bara api dan dupa atau kemenyan juga

diletakkan di samping haroa. Dupa ini yang akan dibaca oleh imam atau moji pada saat

membaca doa ketika katoba selesai dilaksanakan. Bagi kebanyakan masyarakat Muna, dupa

adalah elemen wajib yang harus hadir dalam setiap kesempatan perayaan adat dalam

masyarakat Muna, demikian pula halnya dengan haroa. Ketika mebaca doa, dupa akan

dibakar untuk menimbulkan asap dan aroma khas. Unsur-unsur haroa, dupa, dan pitara

menjadi sesuatu yang sakral dan wajib dihadirkan dalam setiap upacara adat yang

diselenggarakan masyarakat Muna. Sebelum memulai prosesi biasanya imam akan

menanyakan lebih dahulu elemen-elemen tersebut.

Pada hari pelaksanaan katoba, didalam bangsal biasanya teah diramaikan oleh para

keluarga, kerabat, tetangga, para tamu, dan masyarakat sekitar. Selain itu, hadir pula para

tokoh adat yang duduk berjejer ditempat yang sudah disiapkan khusus, tokoh masyarakat dan

perangkat desa. Yang harus hadir dalam upacara tersebut adalah imam yang diminta oleh

tuan rumah untuk memimpin upacara katoba.

Saat anak didudukan di depan imam, maka mereka tidak boleh bersuara dan tidak

diperbolehkan untuk menoleh kesana kemari. Di belakang anak yang dikatoba duduk para

remaja yang perannya adalah yang menggendong (kafoghawi). Jika anak yang dikatoba

adalah laki-laki maka kafoghawi haruslah laki-laki, begitu pula sebaliknya. Remaja yang

menjadi kafoghawi ini disyaratkan yang masih memiliki ayah dan ibunya serta sudah pula

menjalani katoba. Oleh sebab namanya adalah kafoghawi, maka jarak duduk antara anak

dengan dia haruslah bersentuhan. Pada masa lalu, seorang kafoghawi benar-benar

menggendong anak yang di-katoba sebagaimana perannya sebagai seorang foghawi (yang

menggendong).

Untuk memulai upacara, biasanya seorang tua yang sudah ditunjuk oleh tuan rumah

maju menghadap imam dan menyampaikan maksud tuan rumah agar berkenan memimpin
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katoba. Orang tua tersebut adalah juru bicara (pabitara) sebagai perwakilan pihak yang

punya hajat. Tidak hanya kepada imam, ia juga menghaturkan maksud dan izin

dilaksanakannya katoba kepada kepala desa, pegawai sara, dan para undangan. Pabitara bisa

juga diwakilkan oleh seorang khatibi. Jika imam setuju maka akan diberitahukan kepada

semua yang hadir, bahkan prosesi upacara katoba segera dimulai, oleh sebab itu, maka semua

harus diam mendengarkan.

Puncak pelaksanaan katoba adalah ketika anak diperhadapkan di depan imam. Tahap

ini terbagi tiga, yaitu pra-katoba berupa proses persiapan, upacara inti berupa proses

pertobatan dan pemberian nasehat, dan penutup upacara berupa baca-baca dan dilanjutkan

dengan resepsi atau pesta perjamuan makan untuk para tamu. Tahap-tahap upacara tersebut

diberi istilah yang berbeda-beda dalam masyarakat Muna. Ada yang membaginya menjadi

pra-katoba, prosesi katoba, dan pasca katoba. Ada pula yang menyebut tahap-tahap tersebut

dengan isaratino toba, ihino toba, pakeno toba. Apapun perbedaan istilah

Pada tahap ini, imam memiliki kewenangan penuh untuk memimpin katoba. Setelah

dipersilahkan oleh perwakilan tuan rumah (pabitara) untuk memulai pelaksanaan katoba,

maka imam mengajarkan kepada anak tata cara bertobat atau yang disebut dengan isaratino

toba. Ada empat isaratino toba, yaitu dososo (menyesali kesalahan/dosa), dofekakodoho

(menjauhi kesalahan/dosa), dofomiina (meniadakan kemungkinan melakukan kesalahan/dosa

yang sama atau yang lain). Semua kesalahan/dosa setelahnya dipertobatkan dan diserahkan

kepada Allah. Penyerahan semua kesalahan dan dosa kepada Allah disebut dengan botuki.

Selesai menjelaskan tentang isaratino toba, prosesi selanjutnya adalah anak dituntun

imam mengucapkan secara berturut-turut Surat Al Fatihah, lafadz istighfar, dan syahadat

yang dibaca sebanyak tiga kali. Tidak selesai sampai disitu, imam lalu memberikan nasehat

kepada anak-anak. Anak diminta untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Banyak hal

yang diajarkan dalam nasehat tersebut yang berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan

tentang agama Islam. Nasehat pertama yang diberikan imam adalah tata cara membersihkan

diri dan mengenal air yang dapat dan tidak dapat digunakan untuk bersuci, hal-hal yang wajib

dilakukan anak dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan anak. Nasehat lainnya adalah

kewajiban bagi anak untuk patuh dan berbakti kepada orang tua, menjaga pergaulan dan

hubungan baik kepada sesama manusia, dan ajaran-ajaran normatif Islam seperti kewajiban

anak untuk mengaji, sholat, puasa, dan seterusnya. Pemberian nasehat ini memakan waktu

yang cukup lama.
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Urutan-urutan cara imam menuntun anak dan pemberian nasehat tidaklah sama. Ada

imam yang memulai dengan memberikan nasehat lebih dahulu baru menuntun anak

mengucapkan surat Al Fatihah, istighfar, dan syahadat. Tetapi ada pula yang memulai lebih

dahulu dengan mengucapkan tiga lafadz tersebut dan dilanjutkan dengan pemberian nasehat

oleh imam. Begitu pula halnya dengan memberikan nasehat, antara imam yang satu dengan

yang lain berbeda. Ada pula yang menambah nasehatnya tentang akhlak yang lain. Meskipun

berbeda urutan atau penambahan materi dalam nasehat, akan tetapi selalu nasehat utama yang

biasa diberikan pada anak adalah nasehat tentang kewajiban untuk taat kepada orang tua, tata

cara membersihkan diri, dan nasehat untuk tidak mengambil hak orang lain (hakkunnaasi).

Prosesi katoba diakhiri dengan baca doa atau dalam masyarakat Muna disebut dengan

baca-baca. Baca-baca biasanya dipimpin langsung oleh imam atau orang lain yang

memimpin katoba. Ia memberitahukan pula tujuan baca-baca tersebut dan mengajak yang

hadir untuk berniat dan membaca doa sendiri pula dalam hati. Baca-baca berakhir ketika

imam mengusapkan tangan kanan ke wajahnya dan menyentuh dullah berisi haroa. Selesai

baca-baca, imam akan menjabat tangan anak yang di-katoba dan anak-anak lainnya, orang

tua anak, dan seluruh yang hadir. Para hadirin di ruangan tersebut juga saling berjabat tangan

satu sama lain. Baca-baca secara sederhananya adalah acara pungkas upacara katoba.

Beberapa perayaan katoba hanya berakhir dengan baca-baca yang lalu diikuti dengan makan

bersama di antara keluarga saja. Kondisi ini bisa terjadi pada keluarga yang

menyelenggarakan katoba individual dan tidak mampu menyelenggarakan perayaan secara

publik dengan mengundang banyak orang. Dewasa ini, pola katoba demikian sudah jarang

ditemui. Jikapun keluarga tidak mampu menyelenggarakan katoba secara individual untuk

anaknya, maka ia biasanya akan mengikutkan dengan anak-anak dari kerabat lainnya, hingga

katoba bisa diselenggarakan secara kolektif dengan perayaan yang meriah pula.

Meskipun baca-baca menjadi penanda pamungkas, akan tetapi setelah itu, dilanjutkan

dengan perayaan atau pesta resepsi yang meriah dengan mengundang tamu dan para kerabat.

Pesta resepsi berlangsung dalam suasana meriah dan penuh hiburan. Masyarakat kembali

berkumpul dalam suasana yang lebih santai dan akrab. Resepsi ini berlangsung dari siang

hingga sore bahkan malam hari. Musik organ tunggal biasanya disewa untuk menghibur para

tamu. Pesta perayaan ini biasanya berlanjut hingga menjelang tengah malam. Pada malam

hari, hiburan lebih diperuntukkan bagi para pemuda pemudi yang merayakan pesta untuk

menghibur diri mereka sendiri. Para remaja putra dan putri dan masyarakat sekitar datang

berbondong-bondong melakukan tarian masal molulo atau berjoget.
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A.2.2 Nasehat-Nasehat dalam Katoba

Sebuah upacara terdiri atas banyak elemen. Koentjaraningrat (1972: 243) menjelaskan

bahwa elemen-elemen upacara terdiri atas tempat upacara, waktu upacara, benda-benda dan

alat-alat upacara, serta orang-orang yang melakukan dan memimpin upacara. Sementara itu,

Tremmel (1976: 129) menyebutkan bahwa upacara memiliki elemen-elemen berupa aksi dan

narasi dalam upacara. Elemen-elemen upacara tersebut ada yang semuanya ada dan

mendominasi, tetapi ada pula yang hanya menonjolkan beberapa elemen saja. Komponen-

komponen ritual sebagaimana yang disebutkan. Upacara katoba disamping memiliki elemen-

elemen sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat, tetapi yang paling menonjl adalah

elemen narasi, berupa lafadz yang dilisankan dan berupa petuah yang dinasehatkan imama

kepada anak. Hal ini tidak berarti bahwa elemen dan komponen yang lain tidak penting.

Elemen upacara yang, seperti pemimpin, alat-alat (dalam teori Koentjaraningrat) dan elemen

tindakan serta drama partisipasi (dalam teori Tremmel) adalah elemen-elemen yang

menyokong dan menguatkan elemen narasi katoba.

Titik utama katoba terletak pada narasi, yaitu berupa pengucapan kata-kata atau oral

symbolic, yang terdiri atas dua hal, yaitu pertama, lafadz yang diucapkan anak berupa

pengucapan surat Al Fatiah, istighfar, dan dua kalimat syahadat; dan kedua adalah petuah

yang diberikan imam pada anak yang dikatoba, berupa tata cara bertobat, nasehat untuk patuh

kepada kedua orang tua, cara mensucikan diri, dan menjaga orang lain. Narasi berupa lafadz

dan petuah katoba akan diuraikan berikut secara lebih rinci.

1. Tatacara Bertobat (Dotoba)

Dalam prosesi katoba, titik tekannya terletak pada praktek lisan berupa pengucapan

kata-kata taubat dan kalimat syahadat. Pengucapan kata-kata taubat tidak cukup hanya

melafadzkan permohonan ampun dengan istighfar saja. Bertobat memerlukan kondisi-kondisi

tertentu agar permohonan dan tujuan bertobat dapat tercapai. Beberapa tokoh adat dan agama

di Muna membagi proses pengucapan lisan bertaubat dalam beberapa tahap. Ada yang

membaginya menjadi isaratino toba (petunjuk toba) dan ihino toba (isi katoba). Ada yang

membagi menjadi pra-katoba, katoba, dan pasca-katoba. Ada lagi yang menyebutnya sebagai

isaratino toba (petunjuk taubat), wambano toba (mengucapkan taubat), dan kafoenaghuno

toba (nasehat tentang perilaku yang baik  dan yang tidak baik dalam katoba). Apapun

pembagian-pembagian tahap-tahap dalam pengucapan lisan katoba semua mengacu kepada

penekanan yang utama pada dua hal, pertama adalah tahap persiapan mental anak sebelum

mengucapkan kata-kata taubat; dan kedua tindakan atau praktek mengucapkan kata-kata
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taubat. Mengucapkan ikrar bertobat bukan hanya mengucapkan secara lisan, tetapi juga

penghayatan akan makna dan konsekwensi-konsekwensi setelahnya.

Sebelum mengucapkan istighfar dan syahadat, imam terlebih dahulu memberitahukan

dan mengajarkan tata cara bertobat. Petunjuk tata cara bertobat ini menjadi penting sebab

menurut tokoh adat dan agama bertobat tanpa mengetahui tata caranya, tidak akan diampuni

atau dikabulkan oleh Allah SWT. Petuah ini menjadi bekal pengetahuan dalam proses

kehidupan anak nantinya. Maka, ketika anak berbuat kesalahan nantinya, ia diharapkan akan

melakukan hal-hal sebagaimana yang sudah didapatkannya dalam ritual katoba.

Tata cara bertobat sebagaimana wawancara dengan para imam dan tokoh adat

menjelaskan bahwa isaratino toba terdiri atas empat. Tiga hal berhubungan dengan manusia

dan satu hal berhubungan dengan Allah. Tiga hal yang berhubungan dengan manusia adalah;

(a) Menyesali hal-hal yang pernah atau yang telah dilakukan (dososo), baik kesalahan yang

disadari maupun tidak disadari. Penyesalan ini melingkupi tiga hal, yaitu kesalahan yang

timbul dari niat dalam hati yang tidak baik (dukuno lalonto modaihano), kesalahan yang

timbul oleh karena perkataan (pogau modaihano), dan kesalahan yang timbul dari

perbuatan (feelino podiu modaihano). Penyesalan atas kesalahan-kesalahan tersebut

berhubungan dengan tiga hal, yaitu sesama manusia, alam, dan Allah SWT.  Semua

kesalahan-kesalahn tersebut disesali dan ditekadkan dalam hati untuk tidak diulangi.

(b) Menjauhi perkara atau hal yang dapat menjerumuskan kepada kesalahan yang sama atau

kesalahan yang baru (dofekakodoho), yaitu menjauhi hal-hal yang bisa timbul dari hati,

perkataan, dan perbuatan, serta menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan hak manusia

(hakkunaasi). Hakkunaasi berhubungan dengan hak asasi orang lain dan menabrak

hakkkunaasi dalam ajaran katoba adalah sesuatu yang dijaga agar jangan sampai

dilanggar; tidak hanya mengambil hak manusia tetapi juga menyinggung hal-hal yang

menimbulkan ketersinggungan hati, pendengaran, maupun penglihatan.

(c) Meniadakan atau menghilangkan kecenderungan untuk melakukan kesalahan

(dofomiina), baik menyangkut kesalahan dalam hati, kesalahan akibat perkataan,

maupun kesalahan akibat perbuatan.

Satu hal yang berhubungan dengan hak Allah SWT adalah keputusan dan ketentuan

Allah (botuki). Keputusan untuk diampuni adalah hak dan wewenang Allah dan hamba hanya

berhak untuk memohon ampun. Setelah manusia menyesali semua kesalahan, menjauhi hal-

hal yang tidak baik dan menghilangkan kecenderungan perbuatan tidak baik, maka manusia
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memasrahkan seluruh pertobatan tersebut kepada Allah yang memiliki hak mutlak untuk

memutuskan; menerima tobat hamba-Nya atau tidak.

2. Ikrar Istighfar dan Dua kalimat Syahadat

Prosesi katoba memiliki tahapan yang tertata rapi, sehingga urutan-urutannya terpola

secara runtut. Setelah anak diajarkan tentang tata cara bertobat (isaratino toba), tibalah

giliran bagi anak untuk mengucapkan lafadz pertobatan dan pengislamannya. Dalam

mengucapkan ikrar pertobatannya, anak terlebih dahulu dituntun oleh imam. Akan tetapi, ada

pula imam yang menyuruh anak mengucapkannya sendiri jika anak tersebut dirasa oleh imam

sudah mampu mengucapkannya sendiri. Imam akan memperbaiki jika lafadz yang diucapkan

anak salah.

Anak juga akan ditanya apakah ia dapat berbahasa atau mengerti bahasa Muna atau

tidak. Katoba yang diselenggarakan di desa-desa ada yang masih menggunakan bahasa Muna

meskipun ada banyak pula katoba yang imamnya memberikan nasehat dalam bahasa

Indonesia. Katoba yang dilaksanakan di kota lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia.

Setiap memberikan pengetahuan dan ajaran tertentu, imam akan selalu bertanya kepada anak,

apakah ia mengerti atau tidak. Maka anak akan menjawab “iya” atau “umbe”. Kadang kala

pula imam akan menanyakan apakah anak sudah pernah belajar tentang pengetahuan yang

akan diberikan kepadanya atau tidak. Jika anak menjawab “iya” maka imam hanya akan

menegaskannya lagi dan menambahkan dengan pengetahuan baru. Tetapi, jika anak

menjawab “tidak” maka imam akan mengajarkan hal tersebut.

Imam meminta anak untuk menirukan kata-kata atau lafadz yang diucapkannya.

Lafadz yang pertama kali diucapkan adalah membaca surat Al Fatihah hingga selesai. Jika

anak sudah hafal surat ini, maka biasanya imam akan menyuruh anak untuk mengucapkannya

sendiri. Akan tetapi jika anak belum hafal, imam akan menuntun ayat demi ayat hingga

selesai. Lafadz selanjutnya yang dituntunkan imam adalah melafadzkan istighfar sebanyak

tiga kali. Lafadz istighfar ini ada yang pendek dan ada pula yang panjang, tetapi umumnya

diucapkan dalam istighfar panjang, sebagai berikut:

Astaghfirullahal adhim 3x.  Alladzi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu waatuubu
ilaihi min kulli zanbi aznabtuhu ‘amdan aw khataan sirran aw ‘ala niyatan
shaghiiran aw kabiiran innaka anta hgaffarudzunuubi, fattaahul quluubi, sattaarul
‘uyuubi, kaasyiful kuruub waatuubu ilaihi mina dzunuubillati a’alamu
waddzunuubillati laa a’alamu, innaka anta ‘allamul ghuyuubi, laa haula walaa
quwwata illa billahil ‘aliyyul ‘adhiimu.

Arti lafadz tersebut adalah:
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Aku memohon pengampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang
Maha Hidup dan Berdiri Sendiri dan aku bertaubat kepada-Nya dari segala dosa-dosa
yang telah aku lakukan baik sembunyi maupun terang-terangan, dosa kecil ataupun
dosa besar. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa, Maha Pembuka hati,
Maha Penutup cacat, Maha Penyingkap kesedihan/kegelisahan dan aku bertaubat
kepada-Nya dari dosa-dosa yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui.
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui segala yang tersembunyi, tidak ada daya
dan kekuatan kecuali Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Praktek lisan selanjutnya yang dituntunkan imam adalah mengucapkan dua kalimat

syahadat, yaitu “Asyhadu anlaa ilaaha illallah, waasyhadu anna muhammadarrasulullah.”.

Artinya adalah “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah

utusan Allah”. Sebagaimana mengucapkan istighfar, imam akan menuntun anak

mengucapkan kalimat demi kalimat hingga selesai yang diikuti oleh anak. Dalam kasus yang

lain, jika anak sudah mampu mengucapkannya dengan lancar, maka biasanya imam akan

menyuruhnya mengucapkannya sendiri dan imam hanya membenarkan ucapan yang keliru

saja. Setelah anak menirukan ucapan syahadat, imam akan menyebutkan pula artinya dan

kembali diikuti oleh anak.

A.2.3 Patuh kepada kedua orang tua dan hormat pada sesama (Lansaringino)

Nasehat yang diberikan imam kepada anak selain tentang tata cara bertobat adalah

nemotehi bhe nemokado. Nemotehi bhe nemokado artinya adalah hal-hal yang harus

dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan (dijauhi). Salah satu ajaran kebaikan

(nemokado) adalah nasehat untuk bersikap baik kepada anggota keluarga dekat atau keluarga

inti. Sebaliknya, ajaran tentang hal-hal yang harus dijauhi (nemotehi) adalah hal-hal

sebaliknya dari ajaran nemokado.  Terkait dengan ajaran nemokado dalam katoba, imam

memberikan nasehat sebagai berikut:

Ayahmu atau yang seumur dengan ayahmu, hendaknya kamu takuti, hormati, hargai,
patuhi sebab ayahmu dan yang sebaya dengan ayahmu adalah ibarat atau semisal
Allah yang nyata. Ibumu atau yang sebaya dengan ibumu, hendaknya kamu takuti,
hormati, hargai, patuhi sebab ibumu dan yang sebaya dengan ibumu ibarat atau
semisal Nabi Muhammad yang nyata. Kakakmu atau yang sebaya dengan kakakmu,
hendaknya kamu takuti, hormati, hargai, patuhi sebab kakakmu dan yang sebaya
dengan kakakmu itu ibarat atau semisal malaikat yang nyata.
Adikmu atau yang sebaya dengan adikmu, hendaknya kamu sayangi, hargai sebab
adikmu dan yang sebaya dengan adikmu ibarat atau semisal mukmin. Orang-orang
yang sebaya denganmu atau manusia seluruhnya, hendaknya kamu takuti, hormati,
hargai, sayangi, kasihi sebab yang sebaya denganmu dan manusia seluruhnya ibarat
atau semisal diri kamu sendiri (dikutip dari upacara katoba di desa Lapole Kecamatan
Maligano, 1 Juli 2017).
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Petuah di atas adalah penyebutan kalimat yang komplit. Praktek penyelenggaraan

katoba dengan menggunakan kalimat komplit sebagaimana di atas menurut beberapa tokoh

adat sudah jarang dilakukan oleh para imam. Dewasa ini, konsep keseluruhan kalimat-

kalimat tersebut lebih pendek dan tidak lagi selengkap kalimat awalnya. Kebanyakan imam

atau orang yang memimpin katoba meringkaskan kalimatnya menjadi “…moetehie amamua,

sababuno amamu itu lansaringino Allahu mentaleano...“. Artinya “…Taatilah ayahmu, sebab

ayahmu adalah ibarat Allah Ta’ala yang nyata…” (dan seterusnya sampai pada adik).

Kalimat-kalimat nasehat tersebut baik komplit atau tidak adalah nasehat agar anak patuh dan

hormat kepada kedua orang tuanya (ayah dan ibu), menghormati dan menghargai kakak, serta

menyayangi adik.

A.2.4 Tata Cara Bersuci (Ka’alao Oe)

Setelah imam mengajarkan perlunya menjaga sikap kepada seluruh anggota keluarga

inti, imam melanjutkan nasehatnya tentang tata cara bersuci. Dalam masyarakat Muna,

pengajaran tentang hal ini disebut dengan kaalano oe. Kaalano oe secara bahasa berarti tata

cara mengambil air, tetapi yang dimaksud adalah tata cara bersuci. Imam akan menanyakan

lebih dahulu kepada anak, apakah mereka sudah mendapatkan pelajaran tentang tata cara

bersuci di sekolah atau di rumah. Jika anak sudah pernah mempelajarinya, imam tidak akan

banyak memberikan petuah tentang hal tersebut. Akan tetapi jika anak belum pernah

mendapatkannya, imam biasanya akan menerangkan lebih banyak. Meskipun demikian,

imam tidak sampai detil mengajarkan tata cara bersuci, hanya gambaran umum saja.

Tata cara bersuci tersebut meliputi pengajaran tata cara membersihkan diri; istinja’,

pengenalan tentang air suci dan mensucikan, tata cara berwudhu, sholat, dan seterusnya.

Dalam katoba pengetahuan tentang bersuci yang pertama kali diajarkan adalah istinja’,

bahkan ia menjadi pelajaran utama yang sering disebut-sebut dalam katoba. Dalam beberapa

upacara, pembelajaran tentang istinja’ ini selalu yang diajarkan pertama kali, meskipun ajaran

tentang tata cara bersuci lainnya juga diberikan. Istinja’ yang diajarkan dalam katoba adalah

pengajaran tentang tata cara masuk WC yang harus mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar

melangkah dengan kaki kanan, doa masuk dan keluar WC, tata cara membersihkan kotoran

sampai hilang rasa, warna dan bau najis. Diajarkan pula tentang perbedaan najis besar,

sedang dan ringan dan larangan-larangan ketika buang air dan membersihkan diri, seperti

tidak diperbolehkan menghadap ke barat dan ke timur. Menghadap ke barat diterangkan

berarti menghadap kiblat dan menghadap ke timur berhadapan dengan jin. Di samping
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istinja’, anak diajarkan pula macam-macam air yang bisa atau tidak bisa mensucikan dan juga

tata cara wudhu.

A.2.5 Menjaga Hak Orang Lain (Hakkunaasi)

Dalam perayaan katoba, ada nasehat imam yang menarik terkait dengan hubungan

dengan sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari. Nasehat tersebut sebagaimana dikutip

dari wawancara dengan imam masjid Wuna adalah sebagai berikut:

…Ane okumala omempali-mpali oomu, gara bhahiomora oomu kokantisano
bakeno kapaea nao tahamo, bakeno lemo atawa bhakeno foo nookunimo,
mahingga omogharo oomu atawa mahingga omoaho oomu, paeho naembali ta-
omeuta oomu tabea emealai-ane oomu deki nae kakantisano itu (oghomolie oomu
nae kakantisano itu)... Tabea ani omesuamoomu welo katondo-tondono itu, maka
pae naembalia omefindahi kokarawuna ghofano atawa gholeno labu, kobhakeno
palolano atawa kobhakeno methawa.  Maanano tabea omapalie oomu welo galu,
rampa sababu dofekiri dua kantisa aitu kaasi nabinasamo, bhae dofekiri dua
kokantisano itu, ka-asi nabatalamo...

Maknanya kurang lebih adalah:

…Jika kalian sedang berjalan-jalan tiba-tiba melihat buah pepaya, jeruk atau
mangga yang sudah menguning, meskipun kalian lapar dan haus tidak boleh
langsung memetik buah tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada
pemiliknya (harus membelinya) ...Jika kalian memasuki sebuah kebun dan melihat
ada gundukan ubi tatas, kalian tidak boleh menginjak tanaman ubi tatas, buah
labu, tanaman terong atau ubi jalar orang lain. Tanaman itu harus disingkirkan
lebih dulu sebelum melangkah, sebab kasihan ia akan hancur dan kasihan pula
bagaimana perasaan yang memiliki tanaman itu...

Dalam beberapa upacara katoba di berbagai tempat, nasehat tersebut juga seringkali

disebut-sebut oleh imam dengan redaksi kalimat yang berbeda-beda. Nasehat ini akan

berbeda tergantung jenis kelamin anak. Petuh di atas adalah contoh nasehat yang diberikan

kepada anak laki-laki. Kepada anak perempuan, nasehat tersebut menjadi berbeda,

sebagaimana dikutip dari wawancara dengan imam masjid Wuna sebagai berikut:

…Neseghonu wakutuu nando bhae mosiraha oomu moghane nae salo nae gholi
bakeno kapaea, naegholi bhakeno lemo atawa nae gholi bhakeno foo. Mahingga
nama angkooomu soo gholino sonigholino itu, iatu kadekiho dua waane oomu
nimesalono itu, bhae kadekiho dua alae oomu gholino sonigholino itu. Maka
forato fekata-taae oomu moghane somegholino itu nada aini; ane ompu-mpu
omegoli mefeenaghao deki nae nae amaku bhanae inaku. Nahumundagho kaawu
amaku bhae ianaku itu naembalimo itu omegholi. ...Ane omempali-mpali
wekomegahaluno koe meuta kobhakeno palolano…

Maknanya kurang lebih sebagai berikut;

…Suatu saat ada seorang laki-laki yang ingin membeli buah pepaya, buah jeruk
atau buah mangga. Meskipun dia sudah akan menyerahkan uang pembelian
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tersebut, jangan langsung diberikan dan jangan langsung menerima uang
pembelian tersebut. Beritahu secara baik-baik pada laki-laki itu bahwa jika
sungguh-sungguh ia ingin membeli buah-buahan tersebut ia harus meminta izin
terlebih dahulu kepada ayah dan ibu. Jika ayah dan ibu telah setuju tentang
pembelian itu, maka ia boleh membelinya. ... jika kamu berjalan di kebun orang,
jangan sembarang memetik terong orang lain…

Dalam nasehat tersebut, mengandung metaphor-metafor yang berisi pembelajaran

tentang bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan. Pembelajaran demikian disebut

dengan hakkunaasi. Beberapa perayaan katoba nasehat diberikan dengan redaksi kalimat

yang berbeda, tetapi dengan ciri yang sama, yaitu menyebutkan kebun, jenis tanaman

tertentu, dan larangan bagi anak laki-laki dan perempuan untuk menginjak atau memetik

tanaman milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kalimat berbeda akan diberikan

untuk jenis kelamin yang berbeda.

B. Makna Katoba pada Etnis Muna

Sebuah upacara biasanya mengandung makna yang banyak. Makna yang dimaksud

dalam upacara katoba adalah makna yang dipahami atau yang diyakini oleh orang dalam atau

masyarakat lokal Muna sendiri. Oleh sebab itu, maka makna katoba yang dimaksudkan

adalah apa yang diberikan oleh masyarakat Muna sebagai subyek upacara. Geertz (1966)

menjelaskan bahwa kebudayaan adalah kumpulan teks-teks yang interpretatif, di mana

masyarakat memiliki interpretasi-interpretasi dan pembacaan-pembacaan tersendiri. Teori

tentang upacara sebagai teks juga dikemukakan oleh Ricoeur (dalam Bell, 1992: 44). Ia

melihat ritual sebagaimana teks yang mengharuskan langkah awal pada dua hal sekaligus,

yaitu verstehen dan erklären, yaitu memahami dan menjelaskan, menduga dan membuktikan,

menggunakan pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif sekaligus. Oleh sebab itu,

melihat upacara katoba adalah menempatkannya sebagai teks di mana masyarakat memiliki

pemakanaan tersendiri atasnya.

Untuk menemukan makna dari sebuah kebudayaan, maka harus mencermati

simbolnya lebih dahulu. Turner (1967) menjelaskan ada tiga bentuk penafsiran simbol, yaitu

(1) exegetical meaning, berupa makna yang diperoleh dari pelaku budaya setempat; (2)

operational meaning, berupa makna-makna yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan

dalam ritual; (3) positional meaning, yaitu makna yang diperoleh melalui interpretasi simbol

dalam hubungan totalitas dengan simbol-simbol lainnya. Melihat simbol berarti melihat

bagaimana masyarakat memahami dan memaknai simbol tersebut, bagaimana mereka
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bersikap terhadap simbol dan apa yang mereka lakukan terhadapnya, dan hubungan antara

satu simbol dengan simbol lainnya.

Upacara katoba mengandung makna yang sangat banyak. Namun, temuan penelitan

ini akan dibatasi pada makna-makna yang berhubungan erat dengan nilai-nilai karakter

sebagai bekal pendidikan moral anak. Makna-makna tersebut diantaranya adalah makna

menghilangkan kotoran, makna membersihkan dan mensucikan, makna pertobatan dan

pengislaman, serta makna mematuhi kedua orang tua dan menghargai sesama. Berikut akan

diuraikan satu persatu.

1. Menghilangkan kotoran/daki (ali kita)

Orang tua memiliki kewajiban dalam kehidupan anak-anaknya. Kewajiban tersebut

berhubungan dengan daur hidup anak (life-cycle), mulai saat kelahiran hingga perkawinan,

bahkan kematian. Kewajiban orang tua dalam perayaan upacara daur hidup diwujudkan

dalam hampir keseluruhan tahap kehidupan anak, pertama kali pada kelahiran bayi, yaitu

upacara kasambu (upacara tujuh bulan kehamilan ibu), kampua (menanam ari-ari bayi) dan

upacara kaalanowulu (pencukuran rambut); kedua masa remaja dan dewasa, yaitu upacara

kangkilo (sunat adat dan/atau Islam), upacara katoba (pengislaman), dan upacara karia

(khusus bagi anak perempuan sebagai penanda kedewasaan dan persiapan menikah); dan

ketiga adalah upacara perkawinan. Tahap-tahap kehidupan anak sejak kelahiran hingga

memasuki usia pubertas, dewasa, dan siap membina kehidupan yang baru (perkawinan)

adalah tanggung jawab orang tua. Perkawinan dianggap sebagai upacara pungkas sebagai

wujud dari tanggung jawab orang tua. Meskipun demikian, dalam banyak kasus tanggung

jawab terhadap anak terus berlanjut hingga anak tersebut meninggal, bahkan setelah

meninggal.

Katoba pada masa lalu dianggap sebagai kewajiban orang tua sebagai salah satu cara

melunasi hutang (odosa) atau dosa (odhosa) yang dianggap sebagai kotoran/daki yang

melekat di tubuh mereka. Karena itulah, menjadi wajib bagi setiap orang tua untuk

melaksanakan katoba bagi anak-anaknya. Kewajiban tersebut ikut melekat bersamaan dengan

label nama-nama mereka, yaitu La untuk anak laki-laki dan Wa untuk anak perempuan. Label

la dan wa yang dilekatkan pada nama depan anak-anak di Muna merupakan representasi dari

dua kalimat syahadat; (La)ilaaha illallah, (Wa)asyhadu anna muhamaddarrasulullah,

sehingga masyarakat Muna menganggap bahwa setiap nama la dan wa di Muna harus di-

toba.
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Katoba juga dianggap kewajiban orang tua sebagai salah satu cara melunasi hutang

(odosa) atau dosa (odhosa) yang dianggap sebagai kotoran/daki yang melekat di tubuh

mereka. Karena itulah, menjadi wajib bagi setiap orang tua untuk mengadakan perayaan

katoba bagi anak-anaknya. Kewajiban orang tua untuk menyelenggarakan upacara katoba

bagi anak-anaknya dengan demikian sinkron dengan kewajiban anak untuk menjalaninya.

Kewajiban orang tua dan kewajiban anak menjadi sesuatu hal yang saling mendukung dan

saling menguatkan satu sama lain. Terkait kewajiban orang tua, seorang tokoh adat dan

agama, P KM menyebutkan ada empat upacara utama yang menjadi kewajiban orang tua

dalam kepercayaan masyarakat Muna, yaitu mengazankan/mengiqamatkan ketika anak lahir,

mencukur rambut anak (kampua), mengkhitankan (kangkilo), mengislamkan (katoba),

persiapan kedewasaan bagi perempuan (karia), dan mengawinkan (kagaa’a). Upacara-

upacara tersebut adalah upacara siklus hidup (life cycle) yang menjadi kewajiban orang tua

pada anak-anaknya.

Kewajiban orang tua sebagaimana di atas dianggap sebagai utang (odōsa). Hutang

dianggap sebagai tanggungan dan beban yang harus dilunasi. Jika kewajiban-kewajiban

tersebut tidak dipenuhi, maka sebagaimana hutang, ia akan terus membebani dan

memberatkan orang tua. Hal ini berhubungan erat dengan daki atau disebut dengan kita yang

melekat di tubuh. Daki adalah ungkapan masyarakat Muna untuk menyatakan hal-hal yang

menjadi kewajiban mereka, terutama sebagai orang tua. Daki adalah simbol sesuatu yang

tidak enak, sesuatu yang kotor dan karenanya ia bisa mengotori badan. Karena badan menjadi

kotor oleh daki, maka tentulah ia harus dibersihkan dengan mekanisme tertentu. Cara paling

sederhana membersihkan daki di badan adalah dengan cara membasuhnya dengan air atau

dengan mandi. Dalam masyarakat Muna, daki bukan sekedar sesuatu yang dapat mengotori

badan. Ia juga adalah beban yang harus ditunaikan orang tua. Tanggung jawab orang tua pada

anak adalah sesuatu yang harus ditunaikannya. Jika tanggung jawab tersebut belum

ditunaikannya, maka ia menjadi beban hutang baginya dan sebagai hutang ia akan terus

ditagih untuk dilunasi. Tujuan pelaksanaan upacara yang selalu diidentikkan dengan

menghilangkan daki menandakan bahwa ketika upacara tersebut selesai dijalani anak, maka

selesai sudah kewajiban orang tua pada anaknya.

Kangkilo, katoba dan karia yang dijalani seorang anak adalah wujud dari upaya

menghilangkan dosa dan utang sebagai daki yang melekat pada diri orang tua dan anak

sekaligus. Proses pelaksanaan upacara dengan maksud untuk menghilangkan daki di tubuh

disebut dengan ali kita. Daki adalah sesuatu yang kotor dan mencemari badan, oleh sebab itu
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harus dihilangkan. Daki atau kita yang dipahami dalam masyarakat Muna bukan kekotoran

yang mencemari badan fisik, tetapi lebih dari itu mencemari kekotoran batin.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan tanggung jawab yang bersifat

penguasaan, tetapi tanggung jawab kultur dan tanggung jawab sosial. Beberapa upacara yang

diselenggarakan orang tua untuk anak-anaknya didorong oleh kewajiban sebagai bagian dari

tradisi dan kebudayaan Muna. Siapapun orang yang mengaku sebagai orang Muna hampir

semua akan selalu mengadakan upacara-upacara untuk anak-anaknya. Sikap acuh tak acuh

atau penolakan terhadap tradisi upacara akan menimbulkan cemoohan di tengah masyarakat,

bukan saja terhadap anak yang tidak menjalaninya, terlebih lagi kepada orang tuanya.

Daki yang menempel di  badan tersebut tidak hanya mencemari orang tua sebagai

bagian dari kewajibanya, tetapi juga melekat pada anak sebagai obyek upacara.

Menghilangkan daki di tubuh adalah upaya untuk memperoleh kembali kondisi suci. Dalam

upacara, tindakan-tindakan simbolik dilakukan untuk mendapatkan kondisi bersih dan suci

kembali. Upacara katoba dalam hal ini menjadi salah satu cara orang tua menunaikan

tanggung jawabnya dengan menghilangkan sebagian daki yang melekat di tubuh.

2. Membersihkan dan Mensucikan

Konsep bersih/suci mendominasi seluruh upacara life-cycle di Muna, bahkan dalam

keseluruhan aspek-aspek kehidupan. Kebersihan dan kesucian menjadi alasan dan syarat

dalam hampir segala aspek kehidupan manusia. Prasyarat untuk menghadirkan kondisi suci

ini menjadi tema sentral dalam keseluruhan upacara yang dilakukan pada siklus hidup,

dimulai pada tahap kelahiran hingga kematian. Bahkan dalam setiap upacara yang

berlangsung dalam masyarakat, setiap tahap life-cycle selalu disimbolkan dengan suci.

Setiap langkah dan tahap kehidupan berhubungan erat dengan konsep kesucian,

sehingga setiap tahap kehidupan senantiasa didahului dan disertai dengan simbol-simbol suci.

Konsep kesucian (purify) dalam masyarakat Muna adalah elemen yang krusial dan memiliki

makna yang sangat penting. Dalam upacara, konsep bersih dan suci ditemukan dalam

berbagai hal, yaitu simbol dalam elemen-elemen upacara, dalam tindakan atau perilaku

upacara, atau dalam tujuan upacara. Suci menjadi alasan atau dasar tercapainya kondisi

tertentu. Begitu pula halnya dengan tindakan upacara yaitu meminum air, membasuh muka

dan kepala, dan mandi dari air yang sudah dibacakan doa merupakan tindakan-tindakan yang

menunjukkan simbol-simbol pembersihan dan pensucian. Demikian pula halnya upacara

insidentil seperti halnya memohon keselamatan, meninggalkan tempat untuk merantau dan
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pulang kembali, pergi-pulang studi, menghadapi ujian, menghadapi masalah, sakit,

kemalangan adalah tindakan-tindakan yang memuat simbol-simbol bersih dan suci.

Dalam upacara inisiasi kedewasaan di Muna, kebersihan dan kesucian diajarkan

pertama kali lewat upacara kangkilo atau khitan Islam. Kangkilo secara bahasa berarti

membersihkan. Upacara ini merujuk kepada upacara sirkumsisi pada anak laki-laki dan

perempuan yang berusia 5-7 tahun. Prakteknya adalah melukai alat kelamin laki-laki dengan

cara menggores (tadosere) membentuk huruf alif pada alat kelamin anak laki-laki atau

menandai (tado ghuna) titik huruf ba’ pada alat kelamin anak perempuan Tindakan

menggores dan menandai ini dilakukan maksimal tiga kali sampai darah keluar.

Praktek sirkumsisi adat yang disebut kangkilo sekarang sudah mulai bergeser ke arah

praktek khitan Islam. Dengan masuknya Islam, praktek adat ditambah atau bahkan digantikan

dengan khitan Islam. Sebagian masyarakat Muna masih mempraktekan khitan adat, tetapi

melanjutkannya dengan khitan Islam di rumah sakit. Sebagian lainnya, tidak lagi

melaksanakan kangkilo adat dan lebih memilih melakukan khitan Islam. Hal ini dilakukan

dengan berbagai alasan, baik alasan kesehatan maupun religius. Dari segi kesehatan, mereka

menganggap bahwa kulit kelamin anak laki-laki yang tidak dibuang akan menyimpan kotoran

yang bisa menimbulkan penyakit. Secara religius, mereka beralasan kulit yang tidak dibuang

dimaknai sebagai penghalang untuk sampainya air ketika membersihkan diri dalam istinja’

atau mandi junub. Hal inilah yang bisa menyebabkan tidak sahnya wudhu.

Upacara penyucian dalam sunat adat (kangkilo) atau sunat Islam (khitan) dilakukan

dengan tindakan simbolis berupa keluarnya darah dari alat kelamin. Menggores atau

menandai dalam kangkilo adat adalah tindakan simbolis menghilangkan kotoran. Keluarnya

darah dari alat kelamin anak laki-laki dan anak perempuan merupakan simbolisasi dari

pensucian, sebab darah yang keluar artinya kotoran yang keluar dan sudah dibersihkan.

Dengan membuang sebagian kulit kulup yang dianggap sebagai tempat bersarangnya kotoran

dalam khitan Islam dipandang sebagai upaya pensucian. Dengan tindakan simbolis tersebut,

anak diharapkan menjadi bersih dan suci (nongkilo).

Darah yang keluar dalam praktek sirkumsisi pada upacara pubertas memberi makna

purifiksi atau kesucian (Lewis, 1980: 129). Darah yang keluar menjadi pertanda terjadinya

perubahan fisik dan perubahan fisik tersebut menandakan pula perubahan sosial. La Fontaine

(1985: 26) menjelaskan bahwa tubuh digunakan untuk mengisyaratkan perubahan sosial.

Mengacu kepada pendapat tersebut, darah yang keluar dari praktek kangkilo atau khitan



38

merupakan simbol perubahan sosial dengan siapnya seorang anak memperoleh pengetahuan

dan status baru.

Tindakan upacara yang menyimbolkan hal-hal yang bersih dan suci juga secara jelas

dapat ditemukan dalam upacara katoba. Mengapa bertobat menjadi penting dalam

masyarakat Muna dan mengapa dilegitimasi dan dikuatkan dalam bentuk upacara?

Pertanyaan ini menjadi penting diajukan mengingat upacara adalah institusi kultural di mana

masyarakat mengkomunikasikan dalam bentuk tindakan praktis apa yang diyakini dan

dipercayainya sebagai sesuatu yang penting dan bermakna. Dalam sebuah upacara

pelaksanaan katoba di Desa Labasa tahun 2016, ada kalimat yang diucapkan imam sebagai

berikut:

… Yang saya tobatkan ini bukan kemanusiaan kalian, akan tetapi kesalahan perilaku
kalian baik yang berhubungan dengan alam, sesama manusia maupun dengan Allah
SWT. Oleh sebab itu diniatkan dan dimintakan dalam hati semoga Allah
mengampuni.

Manusia pada dasarnya dilahirkan dalam kondisi suci karena kelahirannya

menyandang fitrah yang suci. Lingkungannyalah yang membuat kondisi fitrah tersebut

terkontaminasi. Orang tualah yang paling bertanggung jawab menjadi penyebab dan yang

bisa mencegah atau mengembalikannya lagi dalam kondisi semula. Inilah yang dimaksudkan

dalam kalimat pembuka Imam ketika mengatakan: “yang saya tobatkan ini bukan

kemanusiaan kalian, akan tetapi kesalahan perilaku kalian…”. Kalimat tersebut adalah

cerminan karakter manusia yang pada dasarnya membawa fitrah kesucian, akan tetapi

perbuatannya sendiri yang membuatnya melakukan kesalahan dan dosa.

Dengan demikian, meskipun manusia menyandang kondisi fitrah sejak awalnya, akan

tetapi manusia juga memiliki kecenderungan untuk jatuh dalam kondisi yang tidak suci.

Katoba mengingatkan kerentanan manusia akan potensi berbuat kesalahan dan dosa.

Kesalahan dan dosa adalah karakter kemanusiaan. Katoba adalah bekal pengetahuan anak

dalam menghadapai hidupnya dikemudian hari yang selalu rentan akan perbuatan salah dan

dosa. Penjelasan P AA tentang hal ini cukup masuk akal ketika ia mengatakan bahwa:

Anak mungkin saja tidak melakukan dosa besar tetapi bukan berarti ia sepi dari
kesalahan. Seremeh apapun perbuatan, ia rentan jatuh menjadi hal yang salah.
Menginjak semut atau cacing adalah termasuk kesalahan, meskipun kecil. Potensi-
potensi untuk melakukan kesalahan tersebut sangat mungkin dilakukan oleh anak.
Pertobatan yang diikrarkan anak tidak berarti bahwa anak tersebut telah berdosa.
Anak kecil belumlah memahami akibat perbuatan yang dilakukanya; menimbulkan
dosa atau tidak.
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Anak memang dianggap belum bisa melakukan dosa apalagi dosa besar, akan tetapi

bukan berarti ia tidak mungkin berbuat salah. Itulah sebabnya katoba dilaksanakan untuk

anak-anak dalam rentang usia akil baligh yang secara biologis dan sosial dianggap sudah

mampu membedakan baik dan buruk dan sudah mampu pula bertanggung jawab atas

perbuatannya meskipun dalam kapasitas tanggung jawab yang masih sederhana. Dalam

rentang usia demikian, anak sudah bisa diberikan tanggung jawab yang ringan dalam rumah

tangga, entah dalam bentuk membantu orang tua atau mengerjakan pekerjaan-rumah tangga

lainnya. Pada dasarnya, katoba yang dituntunkan pada anak di masa akil balighnya adalah

pengetahuan dan pembelajaran agama bahwa ketika ia melakukan kesalahan, maka tahap-

tahap dan petuah tentang taubat itulah yang harus dilakukannya demi mendapatkan

kondisinya yang suci kembali.

Dalam proses pelaksanaan katoba, mandi suci menjadi tahap awal yang mendahului

katoba sebelum anak mengucapkan ikrar taubat dan syahadat serta mendengarkan nasehat

dari imam. Air yang dipakai anak untuk mandi terdiri atas dua jenis air, yaitu air pertama

untuk menolak hak-hak yang jahat dan air kedua adalah air untuk mensucikan anak yang

menjalani katoba. Dengan mandi kedua jenis air tersebut diharapkan anak menjadi bersih,

suci lahir dan batin. Simbolisasi air untuk menghilangkan kejahatan dan mensucikan adalah

upaya untuk menghilangkan daki (kita) dan mendapatkan kesucian. Gerakan menghalau air

sebanyak tiga kali ketika dituangkan air jenis pertama di atas kepala anak adalah simbol

menolak hal-hal yang kotor/jahat. Gerakan tangan mengusapkan air diwajah dan seluruh

badan adalah simbol dari menyapuratakan air suci pada seluruh badan. Begitu pula halnya

ketika anak-anak diminta meminum air yang sudah dibacakan oleh orang tua mengandung

makna untuk membersihkan kekotoran hati.

Mandi dengan air dan meminum air adalah simbolisasi dari upaya membersihkan

badan, sementara air itu sendiri adalah alat atau media untuk membersihkan. Dalam ajaran

Islam, air adalah media pertama untuk membersihkan kotoran dalam bentuk wudhu, setelah

buang air besar atau mandi wajib. Setelah air tidak ada, baru bisa diganti dengan batu atau

debu. Membersihkan diri adalah prasyarat melaksanakan ibadah kepada Allah dan dalam fiqh

Islam, membersihkan diri adalah bab yang pertama kali hadir yang disebut dengan thoharoh.

Tidak hanya Islam, agama atau kepercayaan lain juga meyakini bahwa air adalah marta

pensucian, sebagai media untuk membersihkan kekotoran demi mencapai kondisi suci. Ia

menjadi prasarata awal sebelum memasuki kondisi suci. Dengan demikian, maka ketika

upacara katoba didahului dengan minum air suci yang sudah dibacakan doa dan mandi yang
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juga sudah dibacakan doa sama dengan mempersiapkan anak memasuki tahap suci untuk

mendapatkan bekal pengetahuan suci pula sebagai bekal kehidupannya kelak. Ketika anak

melafadzkan istighfar dan syahadat dan ketika ia mendengarkan petuah imam, maka ia dalam

kondisi suci yang memungkinkan untuk diberikan penegetahuan-pengetahuan baru yang

dianggap suci pula. Kondisi ini yang disebut Turner (1967) sebagai liminalitas, berada

diantara dua kondisi (in between).

Makna pelaksanaan katoba dengan demikian adalah alasan kesucian diri anak. Katoba

adalah dasar atau prasyarat bersih/suci bagi anak untuk mendapatkan pengetahuan suci.

Simbol-simbol bersih/suci tersebut dapat ditemukan dalam banyak komponen upacara.

Simbol suci dalam katoba diawali oleh tahapan mandi air suci yang sudah dibacakan doa.

Elemen air berfungsi membersihkan segala kekotoran yang melekat di tubuh obyek yang

dituju sekaligus bermakna menghilangkan segala unsur-unsur jahat yang akan

membahayakan keselamatannya. Mandi air suci merupakan prasyarat bagi kesucian fisik

sebelum menerima pengetahuan dan memasuki kondisi baru. Simbol suci juga terdapat pada

kain putih yang dipegang bersama antara anak dan imam pada saat mendengarkan petuah dan

mengucapkan kata-kata taubat (wambano toba). Ikrar dengan memegang kain putih secara

bersama oleh anak dan imam adalah tindakan simbolis yang mengikat hubungan antara anak

dan imam. Anak akan memegang teguh janji tersebut dan imam yang akan memperteguh

janji tersebut lewat tanggung jawab moralnya terhadap perilaku anak kelak. Kain putih yang

dibentangkan di antara imam dan anak adalah ekspektasi akan kondisi suci bagi anak.

Kesucian yang dimaksudkan dalam katoba adalah kesucian lahir dan kesucian batin

sekaligus. Mandi adalah tindakan fisik yang menyimbolkan kesucian fisik, sedangkan

simbol-simbol dalam elemen maupun tindakan dalam upacara menyimbolkan kesucian batin.

Kondisi ini menjadi modal utama anak dalam menerima dan menyerap berbagai macam

pengetahuan baru, baik pengetahuan adat istiadat maupun pengetahuan agama. Pengetahuan

apapun yang diberikan dalam masyarakat Muna mensyaratkan batin/hati harus suci. Katoba

membuat hati selalu bersih, sebaliknya perbuatan yang buruk timbul oleh sebab hati yang

tidak bersih.

Upacara katoba merupakan kesinambungan dari upacara inisiasi kedewasaan

sebelumnya, yaitu kangkilo atau sunat adat. Kangkilo merujuk pada pentingnya suci yang

disimbolkan dengan keluarnya darah dari alat kelamin anak laki-laki dan perempuan. Jika

kangkilo adalah awal pengenalan konsep suci bagi anak, maka katoba melanjutkan dan
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menegaskan konsep kesucian tersebut dengan lebih kongkrit. Katoba mempersiapkan wadah

bagi pengetahuan-pengetahuan suci dan status sebagai muslim.

3. Pertobatan dan Pengislaman

Masyarakat Muna menyebut upacara katoba sebagai upacara pengislaman. Setiap

undangan yang disebarkan kepada para kerabat, tetangga, dan tamu dilabelkan dengan

“Undangan Pengislaman” di sudut kiri undangan, begitu pula setiap pembicaraan yang

menyinggung katoba selalu disebut sebagai upacara pengislaman. Meskipun demikian,

simbol-simbol dalam katoba tidak hanya merujuk kepada pengislaman tetapi didahului

dengan pertobatan. Dua hal ini menjadi makna yang dominan dalam katoba. Berikut ini akan

diuraikan satu demi satu;

3.1 Makna Pertobatan

Makna pertobatan secara jelas terlihat dalam upacara katoba. Titik sentral katoba

terletak pada narasi berupa pengucapan kata-kata atau oral symbolic. Simbol-simbol tersebut

terdapat dalam nasehat imam tentang tata cara bertobat, dan lafadz istighfar yang diucapkan

anak. Ketika menjalani katoba, anak tidak langsung mengucapkan lafadz bertaubat. Ia

diajarkan lebih dahulu tentang pengetahuan bertaubat itu sendiri yang disebut dengan

isaratino toba. Ajaran ini menjadi bekal pengetahuan dan pemahaman pada anak, bukan

sekedar mengucapkan lafadz bertaubat. Wadah pengetahuan menjadi penting untuk sebuah

pengetahuan suci. Hal ini juga menunjukkan bahwa bertaubat menjadi hal yang sangat

penting dalam masyarakat Muna, sehingga perlu dilembagakan secara kultur dalam bentuk

tradisi katoba. Tokoh adat Muna, P SI menjelaskan ini dengan mengatakan bahwa:

Sejernih apapun air jika dimasukkan ke dalam gelas yang kotor maka air akan ikut
terkontaminasi kotor. Artinya bahwa sebaik dan semurni apapun pengetahuan itu, jika
hati dan isi pikirannya tidak bersih maka pengetahuan itu akan sia-sia bahkan bisa
digunakan untuk hal-hal yang negatif.

Tahap-tahap yang dilalui anak dengan pemberian nasehat-nasehat tertentu sebelum

mengikrarkan puncak pertobatannya menandakan tahap-tahap dalam katoba tertata secara

runtut dan logis. Mengikrarkan taubat tidak bisa serta merta dilakukan tanpa lebih dahulu

mengetahui tata caranya. Praktek yang dilakukan tanpa pengetahuan yang memadai sama

dengan praktek yang buta dan tanpa arah. Bertobat tanpa mengetahui bagaimana cara

bertobat dan bagaimana maksud dan makna bertobat tidak ada gunanya. Pengetahuan dasar

tentang tata cara bertobat (isaratino toba) menjadi modal dasar bagi praktek melakukan

taubat. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasehat imam pada anak adalah bekal pengetahuan
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dan pemahaman anak dalam menjalani kehidupannya kelak yang penuh dengan kondisi

rentan berbuat salah dan dosa.

Salah satu ikrar yang diucapkan anak adalah lafadz istighfar. Penjelasan Imam masjid

Wuna mengatakan bahwa bertaubat dengan mengucapkan istighfar adalah permohonan

ampun atas kesalahan pada tiga hal, yaitu yang berhubungan dengan manusia, alam semesta,

dan dengan Allah. Dasar-dasar kesalahan yang diperbuat manusia juga ada tiga, yaitu

kesalahan perbuatan hati (kahalano dukuno lalo), kesalahan perkataan (kahalano pogau), dan

kesalahan perbuatan anggota badan (kahalano diu). Ketiga dasar kesalahan tersebut ditujukan

kepada tiga pihak; manusia, Allah, dan alam.

Dengan demikian, maka sumber kesalahan manusia ada tiga, yaitu kesalahan hati,

kesalahan perkataan, dan kesalahan perbuatan. Tiga sumber kesalahan hati, kesalahan

perkataan, dan kesalahan perbuatan juga harus dilakukan dengan cara tiga, yaitu meniatkan

dalam hati untuk bertobat, diikrarkan dengan lidah dengan mengucap istighfar dan

permohonan maaf dan ampun, dan diikuti dengan perlakuan anggota badan, dengan tidak lagi

mengulangi hal tersebut bahkan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Ketiga rukun

bertaubat sebagaimana dijelaskan di atas menuntut pertobatan total dengan seluruh kesadaran

manusia. Jika salah satu saja dilakukan, maka tidak ada artinya sama sekali. Jadi, semua

harus dilakukan secara bersamaan, sehingga ada kesesuaian antara niat dalam hati dengan

ucapan dan perbuatannya sekaligus. Maka, dalam katoba, totalitas bertobat adalah

mempertobatkan kesalahan yang disebabkan oleh hati dan menyakiti hati (kahalano dukuno

lalo), kesalahan kata-kata (kahalano dukuno pogau), dan perbuatan (kahalano feeli/podiu).

Pertobatan totalitas juga dimintakan untuk sumber-sumber kesalahan hati (dukuno lalo),

kesalahan penglihatan, dan kesalahan pendengaran. Kesalahan-kesalahan tersebut

menyebabkan pula tiga hal, yaitu ketersinggungan hati, hal-hal yang menyakiti telinga, dan

hal-hal yang dapat menyakiti penglihatan/mata.

Dimensi tiga yang terdiri atas sumber kesalahan, obyek pertobatan, tata cara bertobat,

dan bilangan istighfar berhubungan satu sama lain. Setelah manusia mengetahui sumber-

sumber kesalahan, kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dilakukan bisa pada sesama

manusia, Allah, atau alam semesta serta telah mengetahui pula tata cara bertobat, maka ia lalu

mengucapkan lafadz pertobatannya dengan istighfar. Taubat haruslah menyesali,

menjauhkan, dan meniadakan kesalahan atau perbuatan tidak baik yang berhubungan dengan

manusia, dengan Allah, dan dengan alam semesta. Kesalahan-kesalahan yang ditobatkan

tersebut adalah kesalahan yang disebabkan oleh hati, oleh lisan (kata-kata), dan oleh sikap
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dan perilaku (perbuatan). Bertaubat dalam tiga aspek dan tiga obyek tersebut diwujudkan

dalam tiga hal penting, yaitu bertaubat dengan sungguh-sungguh dalam hati, mengucapkan

dengan lisan, dan mempraktekkannya dalam perbuatan sehari-hari. Hitungan tiga perkara

tersebut ditegaskan kembali dan mencapai puncaknya pada pengucapan lafadz istighfar yang

juga diucapkan sebanyak tiga kali. Hal ini menunjukkan bahwa pertobatan yang dilakukan

anak dalam katoba memiliki alur yang runtut dan logis dan memiliki keterkaitan satu sama

lain.

Menjadi masuk akal ketika anak haruslah diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang

bertobat lebih dahulu barulah melisankan pertobatannya sendiri. Setelah selesai mendapatkan

nasehat tentang bekal-bekal pengetahuan dan pemahaman tentang bertaubat, anak dituntun

untuk mengikrarkan lafadz bertaubat sebagai simbol puncak pertobatan. Dalam kehidupannya

kelak, anak akan selalu berada dalam kondisi rentan melakukan kesalahan dan dosa. Ajaran

tentang tata cara bertaubat (isaratino toba) merupakan prasyarat bagi kondisi suci

selanjutnya. Tokoh adat di Muna, P SI menganalogikan bahwa ibarat memasukan air ke

dalam gelas. Sejernih apapun air tersebut jika dimasukan ke dalam gelas yang kotor maka air

akan ikut terkontaminasi kotor. Artinya bahwa sebaik dan semurni apapun pengetahuan itu,

jika hati dan isi pikirannya tidak bersih maka pengetahuan itu akan sia-sia bahkan bisa

digunakan untuk hal-hal yang negatif. Menegaskan pernyataan ini, Imam Masjid Wuna

mengatakan bahwa “Ilmu ibarat mutiara dalam rahim ibu, tak ada yang bisa mengetahuinya

kecuali orang-orang yang ahli dan hatinya suci.” Tidak heran jika pada masa lalu, seorang

murid diharuskan untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum belajar pada seorang guru, baik

dalam mempelajari doa-doa maupun pengetahuan-pengetahuan agama. Berwudhu lebih

dahulu menjadi keharusan sebab pengetahuan baru mensyaratkan badan dan batin yang

bersih agar bisa mencernanya dengan mudah.

3.2 Makna Pengislaman

Secara bahasa, katoba merujuk secara jelas kepada Islam. Kata “toba” sebagai akar

kata katoba merupakan adaptasi konsep Islam “taubat” yang berarti memohon ampunan.

Cukup banyak kata-kata bahasa Muna yang merupakan kata-kata serapan dari Islam, di

antaranya adalah sembahyang menjadi sambahea, masjid menjadi masigi, qunut menjadi

okunu, imam menjadi imamu, khatib menjadi khatibi, dan sebagainya. Kata-kata tersebut

merupakan kata-kata serapan seiring dengan masuknya Islam di Muna. Term-term Islam

dipakai untuk menyebut kata-kata tertentu, sesuatu yang belum ada dalam tradisi masyarakat

sebelumnya.
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Makna pengislaman secara jelas dalam cara masyarakat Muna memkanai upacara ini

sebagai upacar pengislaman. Dalam prosesi katoba, dapat terlihat dengan mudah bagaimana

makna pengislaman tersebut diidentifikasi, yaitu saat anak dituntun untuk mengucapkan dua

kalimat syahadat. Selain itu juga dapat ditemukan dalam nasehat imam kepada anak tentang

hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukannya.

Dua kalimat syahadat adalah ikrar suci umat Islam sebagai penanda kemusliman

seseorang. Dua kalimat syahadat menunjukkan kentalnya nilai-nilai Islam dalam

penyelenggaraan katoba. Syahadat dalam Islam menjadi penanda bagi status muslim (Abu-

Shahlieh, 2006). Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat, maka ia secara formal

menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dengan pengakuan akan ke-Esa-an Allah dan

kerasulan nabi Muhamad, seseorang berhak untuk disebut sebagai seorang muslim. Seorang

muallaf yang masuk Islam, ia diharuskan mengucapkan dua kalimat syahadat. Status

kemusliman seorang anak dalam masyarakat Muna diresmikan dan dikuatkan secara kultur

lewat upacara.

Dalam katoba yang disebut masyarakat lokal sebagai upacara pengislaman, syahadat

menjadi puncak dari ikrar katoba. Hal ini menunjukan bahwa syahadat menjadi hal yang

sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muna. Syahadat terkait erat dengan konsep

kesucian diri yang menjadi prasyarat sekaligus tujuan katoba. Syahadat yang menetapkan

kondisi seseorang untuk mengakui kemahakuasaan Allah dan kerasulan Muhammad adalah

hal yang sangat penting dalam masyarakat Muna. Ia tidak hanya menjadi puncak dari upacara

katoba, tetapi juga menjadi puncak dari kesucian diri.

Selain mengikrarakan syahadat, makna pengislaman lainnya adalah ajaran yang

diberikan imam kepada anak. Nasehat tersebut dikenal dengan nemotehi bhe nemokado (hal-

hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus dijauhi dan dan hal-hal yang buruk), dan

lateno wuni-wuni (menghindari sikap-sikap lancang dan senantiasa jujur dalam hidup).

Ajaran ini lebih mirip dengan ajaran amar ma’ruf nahi mungkar dalam ajaran Islam. Ia

mengajarkan untuk melakukan kebajikan dan menjauhi hal-hal yang tidak baik/mungkar.

Nemotehi bhe nemokado secara spesifik mengajarkan tentang memperlakukan seluruh

keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, kakak, dan adik dengan sebaik-baiknya. Bahkan semua

orang yang seusia dengan anggota keluarga harus dianggap sebagai keluarga sendiri. Ajaran

ini mengisyaratkan pentingnya untuk patuh dan taat kepada kedua orang tua. Takut dan patuh

kepada orang tua dikatakan sebagai sama halnya dengan takut dan patuh kepada Allah.
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Kepatuhan kepada kedua orang tua adalah hal yang esensial dalam Islam. Allah dalam

Al Qur’an memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tuanya (Q.s. Al Isra: 23: An

Nisa: 36). Bahkan beberapa Hadist Nabi menyebutkan bahwa ridho Allah terletak pada ridho

kedua orang tua (HR. Baihaqi). Beberapa kisah dalam sejarah Islam juga menyebutkan

bagaimana ketatatan kepada kedua orang tua mempengaruhi perjalanan hidup seorang anak.

Satu kisah di antaranya adalah tentang Alqomah yang tersiksa dalam menghadapi sakratul

maut akibat sang ibu yang tidak ridho kepadanya (HR. Ibnu Jarir).

Selain itu, makna pengislaman juga dapat ditemukan dalam elemen-elemen upacara,

diantaranya adalah pitara, simbol kain putih, dan pemimpin dalam ritual. Pitara menjadi

elemen yang wajib hadir dalam katoba. Kata pitara berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya

roh nenek moyang (Brekel, 2004: 13). Beberapa tokoh adat di Muna menjelaskan bahwa

piara adalah fitrah atau zakat fitrah. Zakat fitrah menjadi salah satu rukun Islam yang harus

dijalankan seorang muslim. Maka ia kemudian dianggap wajib untuk dihadirkan dalam

katoba. Ini juga sekaligus menjadi bekal pengetahuan pada anak tentang asal usul

kejadiannya sekaligus menyadari kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang muslim,

yaitu membayar zakat fitrah.

Pitara yang dihadirkan dalam katoba terdiri atas beras dan telur mentah yang

diletakkan dalam piring polos tanpa motif. Beras menjadi simbol dari kebutuhan primer

manusia dan telur mentah merujuk pada sumber kehidupan yang masih asli belum terolah.

Beras dan telur menyimbolkan semangat untuk mencari kehidupan. Dua hal ini adalah

sumber kehidupan yang harus dicari dan diusahakan anak dalam kehidupannya kelak. Akan

tetapi semangat tersebut tidak boleh melupakan kewajibannya untuk berbagi. Semangat

berbagi ini disimbolkan oleh mangkuk putih polos dengan tujuan untuk mendapatkan

kesucian kembali.

Disamping itu, kain putih yang dibentangkan di antara imam dan anak dan diikatkan

di jari menunjukkan makna pengislaman. Kain putih adalah simbol suci dan kain putih yang

diikatkan pada jari adalah simbol sucinya janji ikrar katoba yang diucapkan anak. Dengan

ikatan kain suci yang mengikat jarinya, anak diharapkan bisa memegang teguh janjinya dan

ikrar yang diucapkanya. Putih dalam Islam adalah warna yang menunjukan hal positif

(Rodrigues, 2008: 111). Putih dan polos adalah simbol kemurnian dan belum terkontaminasi

apapun. Putih menunjukkan sesuatu yang bersih, murni, dan suci dalam Islam. Dalam

penelitian Turner (1967), putih juga diasosiasikan dengan kebaikan dan kesucian.Warnah
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putih menjadi pilihan-pilihan untuk menunjuk kepada sesuatu yang bermakna bersih dan suci,

baik dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama.

Aksi pungkas atau penutup upacara katoba adalah baca doa yang dikenal dalam

masyarakat Muna dengan baca-baca. Doa-doa yang dirapalkan dilisankan dalam bahasa

Arab yang merujuk kepada doa-doa dalam Al Qur’an. Perilaku berdoa dengan mengangkat

tangan juga merujuk pada simbol sikap seorang Muslim dalam berdoa.

4. Mematuhi kedua orang tua dan menghargai sesama (lansaringino)

Sebuah upacara bukan hanya sebuah pementasan dan bukan pula tanpa makna.

Sebuah peran dalam upacara sengaja dihadirkan demi tujuan tertentu. Ia tidak hadir secara

kebetulan tetapi sengaja diciptakan dan dihadirkan. Dalam katoba, peran-peran yang terlibat

diciptakan dan dihadirkan demi tujuan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Peran sosial yang paling krusial dalam pelaksanaan katoba adalah kedua orang tua

(ayah dan ibu) sebagai penanggung jawab utama. Peran orang tua menjadi penanggung jawab

utama yang disebutkan secara jelas dalam narasi upacara. Tidak hanya orang tua yang

memiliki peran penting, tetapi juga seluruh anggota keluarga inti yang disebutkan dalam

upacara, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik. Akan tetapi dari semua anggota keluarga inti

tersebut, orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap anak.

Orang tua menjadi tokoh kunci yang menentukan penyelenggaraan upacara

(meskipun dalam beberapa kasus, seorang kakek atau nenek juga memiliki keterlibatan yang

juga sama). Seorang ayah dan ibu sama-sama memiliki peran penting. Keterlibatan seorang

ayah lebih banyak dalam persoalan publik ke luar. Ayah lebih banyak terlibat aktif dalam

rapat membahas pelaksanaan upacara bersama keluarga atau kerabat lainnya. Ayah pulalah

yang menghubungi pihak-pihak yang terlibat dalam katoba, terutama siapa yang akan

memimpin (apakah pegawai sara atau yang lain). Ayah pulalah yang menghubungi kerabat

lainnya jika ada yang berniat untuk bergabung dalam katoba kolektif.  Sementara seorang ibu

lebih banyak terlibat dalam persoalan domestik ke dalam. Ibulah yang lebih banyak

mengurusi perjamuan makan dan ibu jugalah yang banyak mengurusi bentuk dekorasi pesta,

penampilan anak, dan performance keseluruhan pesta. Meskipun demikian, kesepakatan

antara ayah dan ibu tetap diperlukan dalam menentukan waktu, tempat dan siapa yang terlibat

dalam pelaksanaan katoba. Seorang ayah biasanya tidak akan mengambil keputusan sendiri

tanpa musyawarah dengan ibu soal proses pelaksanaan katoba. Selain itu, katoba yang

diselenggarakan secara individu sekalipun akan selalu melibatkan banyak pihak, termasuk

kesepakatan dan musyawarah keluarga kedua belah pihak antara ayah dan ibu.  Keterlibatan
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ayah dan ibu sama-sama aktif dalam pelaksanaan katoba, dengan pembagian peran yang

berbeda-beda.

Kata kunci yang kerap disebut dalam petuah untuk menggambarkan pentingnya

bersikap baik pada seluruh keluarga inti adalah kata “lansaringino”. Kata ini dalam bahasa

Muna diterjemahkan dengan ibarat atau semisal. Pemaknaannya adalah mengibaratkan

sesuatu atau memisalkan sesuatu. Penggunaan kata-kata simbolik, metaphor, pengandaian

merupakan hal yang jamak dijumpai dalam masyarakat Muna. Bahasa atau kata-kata

simbolik dan mengandung metaphor inilah yang membuka peluang kemungkinan adanya

makna lain dari sebuah kata, kalimat, atau ucapan tertentu, terlebih hal tersebut dilakukan

dalam ritual, yaitu berupa interpretasi konotatif.

Penggunaan metafor ataupun ibarat sebagaimana penjelasan di atas menunjukkan

kuatnya pengaruh karakteristik tasawuf tradisional yang menjadi ciri utama penyebaran Islam

di Muna untuk pertama kalinya. Penggunaan kata-kata metaphor dan simbolik yang menjadi

ciri tasawuf tradisional tidak hanya ditemukan dalam ritual, tetapi dalam ajaran-ajaran

lainnya. Dalam perspektif tasawuf tradisional, ayah dan ibu dimaknai dalam pemahaman

antara konsep sacred dan profane. Penciptaan oleh Tuhan yang merupakan wilayah sacred

diterjemahkan dalam konsep profane lewat sosok ayah dan ibu.

Dalam upacara, komunikasi seseorang dengan sesuatu yang suci merupakan simbol

utama dan obyek abadi. Durkheim (1992: 72) mengemukakan bahwa ada dua gejala dualitas

dalam masyarakat, yaitu antara Yang Sacral dan Yang Profane. Sacred/sakral terkait dengan

alam supranatural/alam transenden sedangkan profan bisa bermakna mundane/alam mondial,

juga bisa bermakna polluted dari alam transenden. Durkheim (1992) menjelaskan Yang

Sacred sebagai sesuatu yang suci, keramat, terlindung dari pelanggaran, dijaga kesuciannya

dari pencemaran, dosa, dan kekotoran (impure), sedangkan profane adalah keadaan yang

biasa-biasa saja. Upacara dengan demikian dilakukan manusia untuk mendekati sesuatu yang

sakral. Satu komunitas mewakilkan dirinya pada satu simbol, merujuk pada nilai sakralitas

karena ia memiliki manfaat dan makna khusus bagi mereka sendiri.

Lansaringino menjadi kata kunci yang mengisyaratkan kepatuhan dan penghormatan

kepada ayah sebagaimana kepatuhan kepada Allah. Kepatuhan dan penghormatan kepada ibu

sebagaimana kepatuhan dan penghormatan kepada nabi Muhammad. Penghormatan dan

penghargaan kepada kakak sebagaimana yang dilakukan kepada malaikat. Penghargaan dan

kasih sayang kepada adik sebagaimana kepada seluruh mukmin. Begitu pula halnya

memperlakukan orang lain sama halnya bersikap terhadap diri sendiri.
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Kata lansaringino tidak hanya mengajarkan anak untuk mematuhi orang tua

sebagaimana kepatuhan kepada Tuhan dan Nabi, tetapi juga mengingatkan terutama kepada

ayah dan ibu untuk berlaku sebagai ayah yang baik dan ibu yang baik. Petuah tersebut adalah

pengingatan kembali akan peran sosial figur-figur dalam keluarga inti. Dengan petuah

tersebut, masing-masing peran akan memposisikan diri sebagai teladan yang baik, menjadi

layak berlaku sebagai ayah, ibu, kakak, dan adik. La Fontaine (1985: 104) menegaskan

bahwa sebuah ritual inisiasi tidak bisa dipahami secara sederhana hanya sebagai perubahan

status seseorang. Inisiasi sebagai arena transformasi yang merayakan berpindahnya satu

kondisi ke kondisi berikutnya menunjukkan kekuatan pengetahuan dalam ritual. Pengetahuan

tersebut dialami oleh individu juga oleh partisipan yang lain. Sehingga, seorang ayah

mestilah berlaku sebagai ayah yang baik agar pantas dipatuhi dan dihormati ibarat mematuhi

Allah. Seorang ibu harus berlaku sebagai ibu yang baik agar layak dipatuhi dan dihormati

anak sebagaimana ia mematuhi ajaran dan perintah nabi Muhammad. Seorang kakak

hendaknya berlaku sebagai kakak yang baik agar ia pantas dihormati sebagaimana

menghormati keberadaan malaikat. Seorang adik hendaknya bersikap yang pantas sebagai

adik agar layak disayangi dan dihargai sebagaimana sesama mukmin.

Nasehat imam untuk bersikap baik kepada seluruh keluarga mengisyaratkan bahwa

upacara ini tidak hanya ditujukan kepada anak sebagai subyek upacara tetapi juga bagi peran-

peran tersebut, terutama kedua orang tua. Katoba dianggap sebagai kewajiban bagi setiap

orang tua untuk menghilangkan daki (kita) yang melekat di tubuhnya. Daki (kita) dianggap

sebagai kotoran yang akan terus mengotori badan jika tidak dibersihkan. Menyelenggarakan

katoba untuk anak adalah cara orang tua membersihkan kotoran tersebut (ali kita).

Sebaliknya bagi anak, upacara menjadi kewajiban utama yang melekat erat bersama dengan

nama mereka. Ia ada secara otomatis ketika ia dilahirkan dan diberikan nama oleh orang

tuanya. Jika salah satu pihak tidak menjalankannya, maka ia menjadi pincang dan sebagian

maknanya menjadi hilang.

Kewajiban dan keharusan orang tua untuk menghilangkan daki atau kotoran yang

melekat di tubuhnya tidak hanya menyelenggarakan upacara itu bagi anak-anaknya. Tetapi

melakoni perannya sebagai orang tua yang baik, sebagai ayah dan sebagai ibu yang baik.

Fungsi orang tua ini menjadi lebih penting lagi dalam menjalankan perannya untuk

menjabarkan dan melanjutkan ajaran toba (wambano toba). Upacara katoba bagi para tokoh

adat adalah pembelajaran awal tentang agama. Selanjutnya ajaran katoba harus bisa

diteruskan dan dijabarkan lebih lanjut oleh orang tua. Bagi masyarakat Muna, katoba tidak
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hanya bersifat ritus yang menjadi rutinitas budaya, tetapi adalah awal bagi tanggung jawab

yang lebih besar dalam kehidupan anak. Peran yang paling penting dan krusial dalam hal ini

adalah kedua orang tua.

Pentingnya peran orang tua dalam tanggung jawabnya disadari oleh banyak tokoh

adat yang biasa memimpin katoba. Itulah sebabnya banyak dari mereka mensyaratkan

kehadiran orang tua untuk ikut mendengarkan petuah yang diberikan imam. Upacara katoba

yang diadakan sebesar dan semeriah apapun jika katoba hanya berhenti pada pelaksanaan

pesta tidak akan menghasilan apa-apa. Sementara peran orang tua sangat penting dalam

mengontrol dan melanjutkan ajaran toba yang sudah diberikan imam sebelumnya. Jangan

sampai katoba yang dilaksanakan oleh orang tua hanya menghasilkan pesta yang meriah,

uang adat (pasali) yang tidak sedikit, dan tenaga serta pikiran yang terkuras. Uang pasali

adalah uang adat yang diberikan orang tua kepada imam yang memimpin katoba dan

biasanya dalam jumah yang banyak, tergantung kemampuan orang tua. Jika ajaran toba tidak

diimplementasikan oleh karena tidak adanya tanggung jawab orang tua untuk memelihara

dan melanjutkannya, maka katoba akan kehilangan makna.

Masyarakat mengakui bahwa jika saja hal-hal demikian disadari oleh para orang tua,

maka boleh jadi perilaku anak akan dengan mudah dikendalikan oleh orang tuanya. Selain

itu, nasehat imam juga mengindikasikan untuk berlaku sebagai orang tua yang baik; sebagai

ayah dan ibu yang baik dan patut diteladani. Nasehat tersebut mengisyaratkan bahwa

penyelenggaraan katoba bukan hanya semata diperuntukkan buat anak, tetapi juga para orang

tua. Ayah dan ibu harus menobatkan pula kesalahannya sebagai orang tua.

Anggota keluarga inti yang disebut imam dalam nasehat katoba dalam penjelasan

tokoh-tokoh adat di Muna tidak hanya mengacu kepada peran-peran biologis dalam rumah

tangga. Harris (1997: 261) menegaskan bahwa hubungan kekerabatan (kinship) adalah

sebuah konsep emic dalam arti sebuah konsep yang dibangun secara kultur. Maka, harus bisa

dibedakan antara sebutan ayah “father” secara kultur dengan seorang yang disebut “genitor”

sebagai seorang ayah biologis. Sebutan ayah bisa dirujuk oleh siapapun tidak hanya sang

anak keturunan biologis.

Masyarakat melekatkan penyebutan ayah, ibu, kakak, adik, dan diri sendiri bukan

hanya mengacu kepada ayah, ibu, kakak, adik biologis, tetapi mengacu kepada peran-peran

sosial. Yang dimaksud dengan ayah dalam petuah katoba bukan hanya ayah biologis, yang

disebut ibu bukan hanya ibu biologis, yang disebut kakak bukan hanya kakak biologis, dan

yang disebut adik bukan hanya adik biologis. Siapapun orang tua laki-laki yang sebaya



50

dengan ayah (tapino dadino ama oomu itu) disebut sebagai ayah dan diperlakukan pula

sebagaimana memperlakukan ayah biologis. Siapapun orang tua perempuan yang sebaya

dengan ibu (tapino dadino ina oomu itu) disebut sebagai ibu dan diperlakukan sebagaimana

ibu biologis. Siapapun laki-laki maupun perempuan yang sebaya dengan kakak (tapino

dadino isa oomu itu) disebut dan diperlakuan sebagai kakak biologis. Siapapun saudara laki-

laki dan perempuan yang sebaya dengan adik (tapino dadino ai oomu itu) disebut dan

diperlakukan sebagai adik biologis. Sama juga halnya bertemu orang yang sebaya dengan diri

sendiri (sangkenapi) berarti memperlakukan sebagaimana diri sendiri.

Seorang tokoh adat, P LK memberikan penjelasan dengan kalimat yang diringkaskan

sebagai berikut:

“Siapapun orang tua adalah orang tuamu, di atas kamu adalah kakakmu, sebaya
adalah dirimu dan di bawahmu adalah adikmu…”

Kata-kata yang dilisankan dengan menggunakan kata lansaringino memiliki dua

makna sekaligus, yaitu makna denotatif (intentional meaning) dan makna konotatif

(extentional meaning) (Swantz, 1970: 68). Makna denotatif adalah makna yang merujuk

kepada apa yang terlihat atau merujuk kepada simbol itu sendiri. Ia merupakan makna

sebagaimana adanya. Sementara makna konotatif merujuk kepada makna di balik apa yang

terlihat.

Makna denotatif dari ajaran tersebut adalah pembelajaran kepada anak untuk

memperlakukan ayah, ibu, kakak, dan adik biologisnya secara baik dengan cara

menghormati, menghargai, dan menyayangi mereka. Kata-kata yang diucapkan imam untuk

mematuhi, menghormati, menghargai, dan menyayangi kedua orang tua, kakak, dan adik

adalah petuah yang menunjukkan makna sebagaimana adanya seperti itu. Sikap seorang anak

kepada kedua orang tuanya hendaknya adalah takut, hormat, hargai, patuh (omotehie, o-

umadhatie, omankataoe, omasibhalae, ohindedeane, omaoloane, omoniniane). Begitu halnya

kepada kakak dengan bersikap takut, hormat, hargai, dan patuh (omotehie, o-umadhatie,

omankataoe, omasibhalae, ohindedeane, omaoloane, omoniniane). Kepada adik, seseorang

hendaknya bersikap menyayangi dan menghargai (omoasiane, o-umadhatie, omasibhalae,

ohindedeane, omaoloane, omoniniane). Ajaran ini merupakan pembelajaran kepada anak

untuk bersikap dan berperilaku sebagaimana yang disebutkan oleh kata-kata tersebut. Makna

kata-kata yang dirujuknya adalah makna apa adanya kata-kata itu sendiri.

Selain makna denotatif, bagi masyarakat Muna teks nasehat tersebut juga

mengandung makna konotatif. Konotasi makna yang dimaksudkan adalah bahwa
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penghargaan, penghormatan, dan kasih sayang tidak hanya ditujukan kepada keluarga

biologisnya, namun juga semua orang yang sebaya atau seusia dengan keluarga biologisnya

tersebut. Hal ini ditegaskan lewat ungkapan “tapino dadino” yang berarti orang-orang yang

sebaya dengan (ayah, ibu, kakak, atau adik).

Dalam konteks pemahaman demikian baik dalam pemaknaan denotatif dan konotatif,

anak memahami dan mengenal empat peran sosial sekaligus; peran ayah, ibu, kakak, dan

adik. Implikasinya dalam hubungan sosial adalah di manapun berada, ia akan menjumpai

sosok-sosok yang dekat dengan dirinya, sosok yang akan diperlakukannya sebagaimana figur

biologis yang dimilikinya. Sehingga, ia dapat memperlakukan semua manusia; tua-muda,

laki-laki dan perempuan, dari golongan manapun sebagaimana kepatuhan, ketaatan,

penghargaan kepada keluarganya sendiri.

Dalam narasi upacara, oleh imam anak dinasehatkan untuk memperlakukan setiap

orang yang sama umurnya dengan ayah diperlakukan sebagai ayah. Begitu pula halnya

dengan ibu, kakak, dan adik. Ayah atau yang sebaya dengan ayah harus ditakuti, dihormati,

dihargai sebab ayah adalah wakil atau pengganti (lansaringino) Allah yang nyata. Ibu atau

yang sebaya dengan ibu harus ditakuti, dihormati, dihargai sebab ibu adalah ibarat

(lansaringino) Nabi Muhammad. Kakak atau yang sebaya dengan kakak harus ditakuti,

dihormati, dihargai sebab kakak adalah ibarat (lansaringino) malaikat. Adik atau sebaya

dengan adik harus disayangi sebab adik ibarat (lansaringino) mukmin seluruhnya. Orang-

orang yang sebaya dengan kita (sangkenapi) dihormati, ditakuti, dihargai baik laki-laki

maupun perempuan, tua maupun muda oleh sebab mereka seperti diri sendiri. Menggunakan

kata simbolik lansaringino, katoba mengisyaratkan tidak hanya pesan moralitas sosial pada

anak untuk bersikap dan memperlakukan sesama manusia dengan baik, tetapi juga moralitas

teologis dalam mengajarkan konsep-konsep yang sacred dalam Islam.

C. Nilai-Nilai Karakter dalam Katoba

Menentukan nilai-nilai pendidikan karakter berhubungan erat dengan makna-makna

yang terdapat dalam keseluruhan prosesi katoba. Oleh sebab itu, maka nilai-nilai pendidikan

karakter dapat ditemukan dalam elemen-elemen upacara maupun dalam prosesi katoba.

Nilai-nilai pendidikan tersebut ada yang bersifat eksplisit maupun bersifat implisit. Berikut

akan diuraikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam katoba yang diambil berdasarkan

makna-makna yang terdapat dalam katoba.

A. Nilai Religius
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Titik utama perayaan katoba adalah pertobatan anak atas kesalahan-kesalahan yang

pernah dilakukannya. Pertobatan ini menjadi penting sebagai bagian dari penghambaan

kepada Allah. Imam masjid Wuna menjelaskan bahwa sebagai hamba Allah, manusia harus

senantiasa menjaga niat yang tidak baik dalam hati (bhahi sonohala niatino dukuno lalo),

kata-kata atau ucapan yang tidak baik (bhahi sonohala bhoasao), dan perbuatan yang tidak

baik (bhahi sonohala feelino podiu). Kesalahan hati, perkataan, dan perbuatan adalah tiga

kata kunci yang menjadi sumber-sumber kesalahan manusia.

Dalam nasehat katoba diajarkan bahwa setelah manusia melakukan langkah-langkah

pertobatan sebagaimana yang diajarkan kepadanya, maka keputusan diterima tidaknya

pertobatan tersebut diserahkan kepada Allah. Allah adalah satu-satunya pemilik kuasa dan

hak untuk memutuskan hidup hamba-Nya, termasuk apakah Dia menerima taubat hamba-Nya

ataukah tidak. Konsep ini disebut dengan botuki atau hak/kuasa memutuskan. Allah memiliki

kekuasaan atas ciptaan-Nya. Jika manusia melakukan kesalahan dan dosa kepada manusia

atau alam, maka ia harus meminta maaf dan diharuskan untuk selalu bertobat. Manusia

memiliki kewajiban untuk memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukannya.

Setelah itu ia diharuskan untuk bertaubat memohon ampun dan mengembalikan semua

pertobatannya kepada Allah SWT, sebab hanya Allah-lah yang memiliki hak penuh untuk

memberikan pengampunan atau tidak.

Hal ini menegaskan pentingnya hubungan sosial dan hubungan teologis yang

seimbang dalam hidup manusia. Memelihara hubungan baik dengan Allah meskipun

dilakukan siang dan malam tanpa putus, tak akan ada artinya jika dosa-dosa terhadap sesama

manusia juga dilakukan tanpa putus. Allah adalah pengendali pertobatan seseorang, tetapi

penyerahan keputusan kepada Allah dilakukan setelah dimohonkan maaf kepada sesama

manusia. Keimanan teologis dalam masyarakat Muna akan dicapai setelah lebih dahulu

mencapai keimanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muna menekankan

hubungan yang imbang antara komunikasi dengan manusia, dengan alam, dan dengan

Tuhannya, sebuah keberimbangan hubungan sosial dan hubungan teologis sekaligus.

Di atas semua komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh manusia, Allah menjadi

tujuan utama dan akhir dari semua keputusan hidup. Penyerahan semua urusan hanya kepada

Allah setelah manusia meminta maaf dan bertaubat mengisyaratkan nilai-nilai religius yang

terdapat dalam katoba. Nilai religius adalah nilai yang berhubungan dengan keilahian yang

menghubungkan antara manusia dengan Allah. Pertobatan yang menjadi inti dari perayaan

katoba menunjukan bahwa katoba mengandung nilai-nilai Islam dan karenanya tidak
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bertentangan dengan Islam. Justru yang dituju dalam perayaan katoba adalah kepatuhan

kepada Allah, pertaubatan, dan penyerahan keputusan hanya kepada Allah.

Selain kepatuhan dan pertobatan kepada Allah, nilai religius dalam katoba juga dapat

dilihat pada ajaran untuk patuh kepada kedua orang tua. Kata kunci yang kerap disebut dalam

petuah untuk menggambarkan pentingnya bersikap baik pada seluruh keluarga inti adalah

kata “lansaringino”. Kata ini dalam bahasa Muna diterjemahkan dengan ibarat atau semisal.

Pemaknaannya adalah mengibaratkan sesuatu atau memisalkan sesuatu. Penggunaan kata-

kata simbolik, metaphor, pengandaian merupakan hal yang jamak dijumpai dalam masyarakat

Muna. Bahasa atau kata-kata simbolik dan mengandung metaphor inilah yang membuka

peluang kemungkinan adanya makna lain dari sebuah kata, kalimat, atau ucapan tertentu,

terlebih hal tersebut dilakukan dalam ritual, yaitu berupa interpretasi konotatif.

Penggunaan metafor ataupun ibarat sebagaimana penjelasan di atas menunjukkan

kuatnya pengaruh karakteristik tasawuf tradisional yang menjadi ciri utama penyebaran Islam

di Muna untuk pertama kalinya. Penggunaan kata-kata metaphor dan simbolik yang menjadi

ciri tasawuf tradisional tidak hanya ditemukan dalam katoba, tetapi dalam ajaran-ajaran

lainnya. Dalam perspektif tasawuf tradisional, ayah dan ibu dimaknai dalam pemahaman

antara konsep sacred dan profane. Penciptaan oleh Tuhan yang merupakan wilayah sacred

diterjemahkan dalam konsep profane lewat sosok ayah dan ibu.

Dalam upacaral, komunikasi seseorang dengan sesuatu yang suci merupakan simbol

utama dan obyek abadi. Ada dua gejala dualitas dalam masyarakat menurut Durkheim (1992:

72), yaitu antara Yang Sacral dan Yang Profane. Sacred/sakral terkait dengan alam

supranatural/alam transenden sedangkan profan bisa bermakna mundane/alam mondial, juga

bisa bermakna polluted dari alam transenden. Yang Sacred sebagai sesuatu yang suci,

keramat, terlindung dari pelanggaran, dijaga kesuciannya dari pencemaran, dosa, dan

kekotoran (impure), sedangkan profane adalah keadaan yang biasa-biasa saja. Upacara

dilakukan manusia untuk mendekati sesuatu yang sakral.

Dalam upacara, secara formal untuk pertama kalinya anak diajarkan konsep suci

tentang Allah, Nabi, Malaikat, dan Mukmin, juga ajaran-ajaran Islam lainnya. Sebelum

menjalani katoba, konsep-konsep tersebut bisa jadi telah didengar dan diketahuinya, akan

tetapi dalam katoba ia menjadi pengetahuan suci yang secara kultur harus diketahui oleh

anak. Upacara sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebuah cara untuk

memperkenalkan pengetahuan-pengetahuan suci, karenanya ia menjadi penting dan sakral

(Dhavamony, 1995). Ia menempati posisi sebagai pengetahuan suci (sacred) karena dua hal;
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pertama, ia diajarkan dalam upacara suci; dan kedua ia disandarkan pada konsep-konsep

sakral dalam Islam, yaitu Allah, nabi, malaikat, dan mukmin.

Penyebutan kata lansaringino mengacu kepada dua makna, yaitu pertama

mengajarkan nilai-nilai moralitas dan kedua mendekatkan pemahaman anak tentang

kosmologi agama. Makna pertama merupakan makna profane dalam rangka menanamkan

akhlak yang baik, sedangkan makna kedua merupakan makna sacred yang memperkenalkan

Tuhan, nabi, Malaikat, dan mukmin. Makna profane yang dimaksudkan dalam hal ini adalah

makna dalam kehidupan keseharian anak dalam pergaulannya dengan dunia sosial.

Sementara nilai sacred yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan pemahaman agama

tentang hal-hal yang sacred, hal-hal yang suci, hal-hal yang terkait dengan keyakinan agama

(religious belief).

Sebuah tradisi semisal upacara adat sebagaimana dijelaskan Swantz (1970)

menempatkan individu-individu pada kategori-kategori moral. Peran ayah memiliki

kekuasaan sekaligus melindungi, sehingga kepatuhan kepada ayah diibaratkan kepatuhan

kepada Allah. Sebagaimana Nabi, peran ibu adalah utusan atau penyampai titah sekaligus

pula teladan kasih sayang. Sebagaimana malaikat, peran kakak adalah penjaga dan pengawal,

dan sebagaimana mukmin adik adalah saudara yang mengharuskan rasa kasih sayang

persaudaraan dalam iman.

Dalam lembaga perkawinan, peran ayah dan ibu adalah mimikri dari simbol

penciptaan manusia itu sendiri. Terkait dengan hal ini, beberapa tokoh adat di Muna

menjelaskan bahwa ayah dan ibu adalah simbol penciptaan yang nyata. Tokoh adat, P SI

memberikan penjelasan bahwa Di Muna ada pemahaman tentang Tuhan nyata dan Tuhan

yang tak nyata. Ayah disebut ibarat Tuhan yang nyata (lansaringino Allahu Taala

mentaleano) dan Allah adalah Tuhan yang tidak nyata. Yang dimaksudkan dengan Tuhan

yang nyata sebagaimana penjelasan di atas adalah yang bisa dilihat dan disaksikan,

sedangkan Tuhan yang tidak nyata adalah Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata

telanjang manusia. Mengapa ayah disebut sebagai Tuhan yang tidak nyata oleh sebab

manusia lahir ke dunia tidak ada begitu saja, melalui bapak-ibunyalah seorang manusia lahir,

oleh sebab perkawinan ayah dan ibu. Maka itulah, manusia harus senantiasa mengenal dan

asal keberadaannya, yaitu dari benih ayah dan ibunya. Dalam pemahaman tersebut,

masyarakat Muna meyakini bahwa ada kuasa penciptaan yang bisa disaksikan dengan mata

telanjang, yaitu lewat keberadaan dan peran ayah dan ibu dan ada pula kemahakuasaan yang

tidak bisa disaksikan dengan mata telanjang, yaitu Allah SWT.
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Penggunaan “lansaringino” dalam petuah dimaknai sebagai “ibarat atau semisal”,

jadi ayah tidak benar-benar menyamai atau menyerupai Allah, begitu pula dengan ibu tidak

benar-benar menyamai nabi Muhammad. Allah tetap tidak bisa disamakan dengan hamba-

Nya, demikian pula nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Hanya saja

masyarakat Muna senang menerangkan sesuatu dengan ibarat atau tamsil. Konsep kosmologi

masyarakat Muna yang melekatkan penciptaan pada sosok ayah dan kemanusiaan kepada ibu

berhubungan dengan kepercayaan tentang Tuhan (pencipta) yang bisa diindra dan yang tidak

bisa diindra. Masyarakat Muna menyebutnya sebagai Tuhan yang nyata dan Tuhan yang

tidak nyata. Petuah untuk taat dan patuh kepada ayah sebagai: “Motehie amamua, sababuno

kakawasano Allahu Ta’ala mentaleano, metohie inamua, sababuno nabi mentaleano”.

Artinya “Patuhilah ayahnmu sebab ayahmu adalah ibarat kekuasaan Tuhan yang nyata dan

patuhilah ibumu, sebab ibumu ibarat nabi Muhammad yang nyata”. Tuhan yang dimaksudkan

di sini adalah fungsi pemimpin dan fungsi wewenang, bukan zat atau substansinya. Dengan

begitu, kedua orang tua berperan sebagai simbol kekuasaan yang nyata dan bisa disaksikan,

yang bisa diindra, dan bisa didekati oleh anak-anaknya. Sementara Tuhan yang sesungguhnya

Maha Pencipta adalah Zat yang Maha Kuasa yang belum mampu disaksikan dan dipahami

oleh anak-anak.

Tuhan berada jauh di atas sana, Ia berada di dalam konsep yang abstrak. Pengetahuan

dan pengenalan konsep yang jauh dan abstrak tersebut mengharuskan penjelasan yang

konkrit dan nyata. Maka sosok bapak dan ibu sebagai manusia yang menghantarkan

keberadaan manusia di dunia disebut sebagai Tuhan,  dan karena sosoknya  jelas dan dikenal

dekat oleh anak, maka ia disebut Tuhan yang nyata. Tanpa ayah dan ibu manusia tidak akan

lahir ke dunia. Kata “lansaringino” dalam hal ini adalah ungkapan kata yang digunakan

untuk mendekati Tuhan dalam keyakinan sederhana dengan pemahaman bahwa Tuhan itu

bisa didekati, bahwa kekuasaan itu bisa dinegosiasikan untuk kepentingan pemahaman agama

yang lebih mudah bagi anak.

Kepatuhan kepada orang tua melalui ungkapan kata “lansaringino” membentuk dua

nilai moralitas sekaligus, yaitu nilai moralitas teologis dan nilai moralitas sosial. Kedua hal

ini berjalan seiring dan merujuk pada keberimbangan dalam masyarakat. Kepatuhan kepada

Allah tidak boleh melupakan kepatuhan kepada kedua orang tua, sebaliknya kepatuhan

kepada kedua orang tua haruslah dibarengi dengan kepatuhan kepada Allah dan kepada

Rasul-Nya.
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Dalam katoba Muna, tujuan penyelenggaraan katoba adalah perubahan status seorang

anak menjadi seorang muslim. Salah satu konsekwensi dari status kemusliman adalah

pengenalan dia tentang Tuhan dan pengetahuan-pengetahuan agama lainnya. Allah

merupakan konsep yang sacred dalam masyarakat Muna, begitu pula halnya dengan nabi dan

malaikat, bahkan konsep mukmin. Konsep ini adalah konsep yang abstrak. Pengenalan Allah,

nabi, Malaikat, dan mukmin sebagaimana yang disebutkan dalam katoba dilakukan dengan

cara yang lebih mudah. Masyarakat Muna memandang bahwa pengenalan konsep-konsep

tersebut pada anak-anak dilakukan oleh sebab kapasitas pemahaman dan pengertiannya masih

sangat sederhana, sehingga memerlukan penjabaran yang lebih kongkrit dan mudah

dipahami.

Ritual dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan La Fontaine (1985: 12); Staal (1979)

adalah salah satu bentuk komunikasi. Ritual juga menyatakan dan menegaskan sebuah

hubungan, baik antara seorang individu atau antara kelompok masyarakat tertentu yang

berbagi hal secara bersama dengan Zat yang Supranatural (Mead dalam Shaughnessy, 1973:

89). Katoba menjembatani hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau dengan konsep

kosmos yang lain. Menyebut Allah yang dirujuk oleh ayah, menyebut Rasulullah yang

dirujuk oleh ibu, menyebut malaikat yang dirujuk kakak, dan menyebut mukmin yang dirujuk

oleh adik adalah konsep-konsep antropormisme, di mana konsep-konsep religius yang

abstrak sebagaimana Allah dan malaikat misalnya dipandang sebagai subyek yang dapat

berlaku dan karenanya dapat diperlakukan sebagaimana manusia. Katoba dalam hal ini

adalah wujud komunikasi atau menunjukkan hubungan pertama kali seorang anak dengan

Tuhannya dan dengan konsep-konsep sakral lainnya, seperti Rasulullah, malaikat, dan

mukmin.

Nilai-nilai religius dalam katoba dapat pula diamati dari keberadaan elemen-elemen

upacara, yaitu kain suci, pitara, haroa, dan dupa. Kain putih adalah simbol kesucian

sementara kain putih yang diikatkan adalah simbol memegang janji suci yang dituntunkan

imam kepada mereka. Warnah putih dapat ditemukan dalam penyelenggaraan ritual agama

Islam yang mengacu kepada kemurnian dan kesucian. Kaum muslim yang menunaikan

ibadah haji dan umrah akan mengenakan pakaian ihram yang berwarana putih. Mayat

seorang muslim juga akan dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Namun demikian,

putih tidak harus dipandang dalam hubungan yang dikotomis dengan warna hitam atau

dengan warna-warna lainnya. Warna hitam juga menjadi simbol-simbol Islam, seperti kiblat

umat muslim sedunia yang disimbolkan dengan ka’bah.
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Pitara yang dihadirkan dalam katoba bagi beberapa tokoh Muna adalah simbol zakat

fitrah. Zakat fitrah menjadi salah satu rukun Islam yang harus dijalankan seorang muslim.

Maka ia kemudian dianggap wajib untuk dihadirkan dalam katoba. Ini juga menjadi bekal

pengetahuan anak tentang asal usul kejadiannya, sekaligus menyadari kewajiban yang harus

ditunaikan sebagai seorang muslim, yaitu membayar zakat fitrah. Pemahaman ini mengacu

kepada zakat dan sedekah yang menjadi satu ajaran penting dalam Islam. Beras dan telur

menyimbolkan kebutuhan dasar atau primer manusia yang menjadi perintah untuk

mengeluarkan zakat fitrah sebagai kewajiban bagi setiap muslim.

Haroa yang dihadirkan dalam katoba dihubungkan dengan anasir-anasir kejadian

alam yang terdiri atas empat unsur. Haroa dalam hal ini dipercayai sebagai cara mengingat

kembali hakikat penciptaan manusia. Makanan-makanan yang ada dalam haroa sebagai tanda

syukur atas rezeki yang telah keluarga dapat sehingga pantas dibacakan doa atau baca-baca.

Ini sekaligus juga doa yang dipanjatkan agar anak yang menjalani katoba tidak sampai

kekurangan rezeki yang berasal dari satu anasir kejadian manusia, yaitu tanah. Karena sifat

tanah haruslah diusahakan atau digarap/diolah, maka ketika didapat haruslah disyukuri dan

dimintakan doa untuk tetap memelihara keberadaannya.

Penyajian haroa dan dupa yang dibakar bagi para tokoh adat merepresentasikan

empat anasir kejadian manusia di alam ini, yaitu mewakili unsur api, air, angin, dan tanah.

Unsur api berasal dari dupa yang dibakar, unsur air berasal dari air minum dan air cuci

tangan, unsur angin berasal dari doa yang dilafalkan imam dan ditiupkan pada dullah, dan

unsur tanah berasal dari makanan haroa yang didapat dari hasil olahan tanaman. Dua elemen

dupa dan haroa adalah elemen yang dapat mengingatkan manusia akan unsur-unsur yang

menjadikan manusia ada di bumi.

B. Nilai Tanggung Jawab

Dalam masyarakat Muna, penyelenggaraan katoba dianggap sebagai kewajiban utama

orang tua sebagai salah satu cara menghilangkan daki (ali kita). Daki dianggap sebagai dosa

atau utang yang harus dilunasi, sehingga penyelenggaraan katoba bagi orang tua adalah

caranya melunasi utang atau menghilangkan kotoran tersebut. Daki atau kita dalam

masyarakat Muna bukan kekotoran fisik, tetapi justru adalah kekotoran batin. Jika kewajiban-

kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka sebagaimana hutang, ia akan terus membebani dan

memberatkan orang tua. Kewajiban orang tua ini bahkan mencakup keseluruhan tahap hidup

anak (upacara daur hidup), mulai upacara kanak-kanank, upacara masa remaja/dewasa,

upacara perkawinan, bahkan upacara kematian. Pelaksanaan upacara yang dikatakan sebagai
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cara menghilangkan daki menandakan bahwa ketika upacara tersebut dilakukan, maka telah

selesailah kewajiban orang tua pada anaknya.

Nilai tanggung jawab yang dimaksudkan dalam katoba sebagai kewajiban orang tua

bukanlah tanggung jawab yang bersifat penguasaan, tetapi tanggung jawab secara psikologis,

kultur, dan tanggung jawab sosial. Ketika orang tua menyelenggarakan katoba bagi anak-

anaknya maka secara psikologis ia merasa terbebas dari utang atau dosa yang belum

dilunasinya. Pelaksanaan katoba juga diyakini sebagai bentuk pertanggungjawaban budaya

sebagai orang Muna yang memiliki kewajiban melestarikan tradisi Muna.

Sebagai orang tua, nilai tanggung jawabnya tidak hanya sampai pada mengadakan

upacara katoba untuk anak-anaknya. Tanggung jawab sebagai orang tua justru lebih berat

dari itu, yaitu berlaku sebagai orang tua yang baik dan mengawal serta mendidik perilaku

anak di kemudian hari. Petuha kepada anak tidak hanya ajaran untuk mematuhi orang tua,

tetapi juga menyadarkan para orang tua agar bersikap sebagai ayah yang baik dan ibu yang

baik. Sehingga orang tua akan menempatkan diri sebagai teladan yang baik; yaitu layak

sebagai ayah, ibu, kakak, dan adik. Orang tua mestilah berlaku sebagai orang tua yang baik

agar pantas dipatuhi dan dihormati oleh anak.

Dengan demikian, maka katoba tidak hanya ditujukan kepada anak, tetapi juga

kepada kedua orang tua, bahkan seluruh keluarga. Nilai tanggunh jawab orang tua ini

menjadi lebih penting lagi untuk mengawal dan melanjutkan ajaran toba (wambano toba)

pada anak-anaknya. Katoba sebagaimana ditegaskan para tokoh adat adalah pembelajaran

awal tentang agama dan harus diteruskan serta dijabarkan lebih lanjut oleh orang tua. Oleh

karena itu, katoba bukan hanya sebagai tradisi masyarakat Muna, teapi ia adalah adalah awal

tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan anak. Sehingga, tanggung jawab orang tua

tidak selesai setelah menyelenggarakan katoba, tetapi berlanjut terus sepanjang hidup anak.

Bagi anak yang menjalani katoba juga memiliki tanggung jawab tersendiri. Upacara

katoba adalah perayaan inisiasi atau penanda kedewasaan anak, artinya ia sudah dapat

mengetahui dengan baik perbuatan baik dan buruk dan mampu bertanggung jawab atas

perbuatan tersebut. Jika ia telah dewasa, maka ia diharuskan pula untuk melaksanakan

kewajiban-kewajiban yang menjadi konsekwensi dari kedewasaan tersebut.

Kedewasaan secara Islam yang didapatkan sejak masa akil baligh mengharuskannya

untuk menjalankan kewajiban agama sebagai seorang muslim. Setelah mengucapkan

syahadat, seseorang memperoleh status sebagai seorang muslim. Ikrar tidak semata

pengucapan lisan, ikrar meniscayakan sebuah konsekwensi untuk menjalankan ajaran
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normatif Islam. Dalam katba, anak tidak hanya dituntun mengucapkan syahadatnya, tetapi

juga diberikan nasehat yang terkait erat dengan hal-hal dan kewajiban-kewajiban yang harus

dilakukan anak sebagai seorang muslim. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi pengetahuan

tentang tata cara bersuci (kaalano oe), kewajiban untuk mengaji Al Qur’an, sholat lima

waktu, puasa ramadhan, membayar zakat, serta perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan

dan yang harus dijauhi (nemotehi bhe nemokado). Kewajiban-kewajiban tersebut merupakan

konsekwensi dan tanggung jawab anak setelah menjalani katoba.

Pengetahuan-pengetahuan agama yang diajarkan dalam katoba menjadi hal yang

wajib dilakukan setelah katoba dijalani. Sebagaimana dijelaskan Crocker (dalam

Shaughnessy, 1973: 50) bahwa ritual tidak hanya menjelaskan sesuatu tetapi juga melakukan

berbagai hal, sebagaimana halnya ia bisa mengubah satu musim ke musim berikutnya,

mengubah seorang anak laki-laki menjadi lelaki dewasa, dan mampu menyembuhkan

penyakit seseorang. Sebelum katoba, seorang anak boleh jadi menjalankan ajaran agama

sebagai kebiasaan, akan tetapi setelah melakukan katoba seorang anak menjalankan ajaran

agama sebagai hal yang wajib.

Setelah menjalani katoba, anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara sosial

dan religius. Secara sosial, ia diharuskan bertanggung jawab dan mampu mengontrol

perkataan dan perbuatannya. Sementara secara religius, anak diharuskan mempelajari dan

melaksanakan ajaran normatif Islam. Jika sebelumnya anak melakukan kesalahan dan tidak

menyadari sebagai sebuah kesalahan, serta tidak pula memahami akibatnya, maka katoba

adalah bentuk pengakuan sosial dan religius bahwa anak sudah harus bertanggung jawab atas

perbuatan apapun yang dilakukannya.

Hal ini menunjukkan bahwa katoba bukan semata merayakan pubertas natural-

biologis, tetapi juga pubertas sosial, bahkan inisiasi kedewasaan religius sekaligus. Tujuan

ritual inisiasi dilakukan untuk menandai dan merayakan transisi status dari kanak-kanak

menuju remaja bahkan dewasa (Arbuckle, 1982: 230) dan kematangan religius (Dhavamony:

1995: 191). Katoba yang dilaksanakan pada usia pubertas lebih cenderung bersifat sosial-

religius daripada biologis. Upacara ini dilaksanakan rata-rata pada masa pubertas anak,

meskipun ada pula yang melaksanakan sebelum atau bahkan sesudah usia pubertas.

Bagaimanapun, ia lebih menekankan pada aspek sosialnya bukan pada perubahan natural-

biologisnya. Pubertas biologis dalam upacara katoba dikuatkan dengan pubertas sosial,

sehingga pubertas dalam masyarakat Muna bukan hanya perubahan biologis tubuh, tetapi

juga perubahan sosial yang mengikutinya.
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C. Nilai Kejujuran dan Amanah

Nilai kejujuran dan mampu mengemban amanah terdapat dalam nasehat imam pada

anak terait dengan hakkunaasi. Hakkunaasi adalah hak rang lain yang harus dijaga agar tidak

dilanggar. Pemberian nasehat terkait dengan hakkunaasi ini para imam ada yang

memberikannya secara eksplisit yang tergambar jelas dalam bahasa yang digunakan, tetapi

ada pula yang memberikannya secara implisit dengan menggunakan metaphor atau ibarat.

Salah satu nasehat yang cukup eksplisit dan bisa dipahami adalah nasehat yang diberikan

imam pada pelaksanaan katoba di Kota Raha sebagaimana nasehat berikut:

Kalau disuruh mama atau bapak beli gula di warung kalau ada kembaliannya tidak
boleh diambil ya, sebelum memberitahukan kepada mama atau bapak. Meskipun uang
itu adalah uang orang tua kita tapi itu namanya berbohong dan itu dosa namanya,
apalagi sama orang tua.

Nasehat terkait hakkunaasi baik itu diberikan secara eksplisit maupun implisit adalah

nasehat yang sesungguhnya dekat dengan kehidupan anak sehari-hari. Metaphor yang

digunakan imam bisa jadi simbolik, tetapi bahasa yang digunakan lekat dan dekat dalam

keseharian anak. Nasehat diatas menggunakan kata-kata yang biasa dilakukan anak sehari-

hari. Nasehat tersebut tidak hanya faktual tetapi sekaligus kontekstual dalam pergaulan anak

sehari-hari. Nasehat tersebut di atas mengindikasikan dijunjungtingginya nilai-nilai kejujuran

dalam masyarakat Muna. Sekecil apapun peluang bagi anak untuk melakukan perilaku

lancing dan lancang, sangat dihindari dalam masyarakat Muna, bahkan ketika menggunakan

uang orang tuanya sekalipun yang barangkali juga orang tuanya tidak tahu atau tidak

menyadari. Akan tetapi nilai yang ingin dicapai dalam nasehat tersebut adalah kejujuran dan

amanah atau kepercayaan yang sudah diberikan. .

Demikian pula halnya ketika imam memberikan nasehat bahwa melanggar hak orang

lain bukan saja lewat perbuatan, tetapi pada hal-hal yang menyinggung hati, menyinggung

mata (penglihatan), dan menyinggung telinga (pendengaran). Mengambil barang orang lain

meskipun hanya secubit sirih, sesiu bhea (sepotong pinang) sudah termasuk melanggar

hakunaasi. Imam memberikan contoh misalnya jika menemukan barang di tengah jalan yang

tidak diketahui pemiliknya, maka imam menjelaskan pada anak bahwa harus dicari lebih

dahulu siapa pemilik barang tersebut atau menanyakan kepada orang-orang adakah yang

merasa kehilangan. Barang yang ditemukan diumpamakan sebangai rikaz atau barang

temuan, maka hukum terhadap barang tersebut diperlakukan sebagaimana harta rikaz. Barang

tersebut haruslah dibawa ke masjid, dibacakan doa selamat kemudian dikeluarkan 20% untuk

zakat. Setelah itu, harta atau barang tersebut boleh dan sudah halal digunakan oleh orang
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yang menemukannya. Nasehat tersebut tidak terlepan dari nilai-nilai kejujuran yang sangat

ditekankan dalam masyarakat Muna dan dalam katoba, ajaran tersebut lebih dukuatkan lagi.

Nilai kejujuran lain dapat ditemukan dalam nasehat imam untuk tidak boleh lancung.

Dalam masyarakat Muna, ajaran ini disebut dengan lateno wuni-wuni. Kejujuran menjadi hal

yang sangat penting dalam menjaga moralitas sosial. Lateno wuni-wuni adalah ajaran bahwa

hidup haruslah dibiarkan mengalir seperti air, mengikuti irama hidup apa adanya. Dunia tidak

perlu dikejar, sebab jika manusia tidak mampu memikul amanah yang sudah ditetapkan Allah

kepadanya, ia akan jatuh menjadi manusia dengan derajat yang rendah bahkan hina. Ajaran

ini dikatakan seorang tokoh adat Muna menjadi bekal pembelajaran dari kakeknya yang juga

seorang raja Muna. Oleh sebab jika hak manusia dilanggar, maka jabatan, pangkat, serta

ketidakjujuran hanya akan menjadi bencana besar dalam kehidupan manusia.

D. Nilai Kebersamaan dan Gotong Royong

Penyelenggaraan Katoba di Muna umumnya melibatkan banyak orang; keluarga luas,

kerabat dekat dan jauh, tetangga, pegawai sara, dan masyarakat secara keseluruhan. Katoba

adalah sebuah upacara dimana masyarakat secara serentak berkumpul dalam satu kesibukan

ritmis, semua kerabat, tetangga, teman, dan kenalan tumpah ruah dalam titik pusat kesibukan

dan kemeriahan.

Masyarakat Muna adalah masyarakat dengan ciri komunal yang dalam tindakan

keseharian dan dalam perayaan-perayaan upacara tidak hanya melibatkan anggota kelurga

inti, tetapi juga keluarga luas. Dalam pelaksanaanya, katoba tidak hanya menuntut keaktifan

keluarga inti yang terdiri atas bapak, ibu, kakak, dan adik tetapi juga nenek, kakek, paman-

bibi bahkan kerabat yang lebih banyak lagi. Dalam masyarakat Muna, kekerabatan tidak

hanya ditentukan oleh hubungan darah lewat keturunan (descent/consanguity) maupun

perkawinan (affinity), tetapi juga oleh hubungan sosial lain.

Partisipasi oleh banyak orang tidak hanya keluarga dekat tetapi bahkan masyarakat

secara keseluruhan menunjukkan nilai kerja sama dan gotong royong yang cukup kental

dalam masyarakat Muna. Katoba yang dilaksanakan secara sendiri, tetapi karena dirayakan

secara meriah, maka akan selalu melibatkan kerja sama dan gotong royong dalam

masyarakat. Kemeriahan upacara dengan dukungan kerja sama masyarakat memerlukan

tempat yang lebih luas dan lapang. Oleh sebab itu, orang yang punya hajat biasanya

mendirikan bangsal di depan atau samping rumah.

Pelaksanaan katoba bisa dilaksanakan di dalam rumah dan bisa pula dilaksanakan di

dalam bangsal jika orang yang diundang banyak atau penyelenggara katoba adalah bagian
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dari keluarga besar atau orang terpandang dalam masyarakat. Terutama jika katba

dilaksanakan secara bersama-sama, maka keterlibatan banyak orang tentu saja tidak bisa

dihindari. Untuk melaksankan katoba, maka kerja sama dan gotong royong sangat diperlukan

untuk mensukseskan acara tersebut. Dengan kerja sama dan gotong royong, maka beban yang

ditanggung lebih ringan, sebab dipecahkan bersama-sama, pikiran dan tenaga dibagi secara

bersama pula. Disamping itu, dengan bergotong royong maka penyelenggaraan katoba akan

lebih meriah dan semarak.

E. Nilai Ketaatan dan Kesopanan

Dalam mengajarkan kepatuhan kepada kedua orang tua, imam biasanya menggunakan

kata-kata metaphor, yaitu kata lansaringino. Kata ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah

semisal atau ibarat. Kata lansaringino dapat merujuk pada dua makna, yaitu makna denotatif

(intentional meaning) dan makna konotatif (extentional meaning) (Swantz, 1970: 68). Makna

denotatif adalah makna yang merujuk kepada apa yang terlihat atau makna sebagaimana

adanya, sedangkan makna konotatif adalah makna di balik apa yang terlihat.

Makna denotatif kata lansaringino adalah ajaran dan pembelajaran kepada anak untuk

menghormati, menghargai, dan menyayangi ayah, ibu, kakak, dan adik. Makna nasehat

tersebut adalah sebagaimana adanya demikian. Makna yang dirujuknya adalah pada kata dan

kalimat itu sendiri. Inti dari nasehat imam dengan menggunakan kata lansaringino adalah

penghormatan dan menghargaan kepada keluarga inti terutama kepada kedua orang tua. Hal

ini menunjukan secara tegas bahwa penyelenggaran katoba mengandung nilai-nilai dan ajaran

ketaatan kepada kedua orang tua.

Disamping makna nasehat imam merujuk pada kata dan kalimatnya secara apa

adanya, kata lansaringino juga mengandung makna konotatif. Makna konotatif yang

dimaksud adalah sikap mengormati, menghargai, dan kasih sayang tidak hanya diberikan

keluarga inti, tetapi juga pada semua orang yang sebaya atau seusia dengan keluarga inti yang

disebutkan dalam nasehat katoba. Orang yang sebaya disebut dalam nasehat katoba sebagai

“tapino dadino” yang berarti orang-orang yang sebaya dengan (ayah, ibu, kakak, atau adik).

Jika nasehat katoba menjelaskan untuk taat dan menghormati ayah, ibu, kakak, adik,

dan diri sendiri bukan hanya mengacu kepada ayah, ibu, kakak, adik secara biologis, tetapi

juga kepada orang-orang yang sebaya dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Orang tua laki-laki

yang seusia dengan ayah (tapino dadino ama oomu itu) adalah ayah dan mesti dipatuhi dan

dihormati sebagaimana layaknya seorang ayah. Orang tua perempuan yang seusia dengan ibu

(tapino dadino ina oomu itu) adalah ibu dan karenanya harus dipatuhi dan dihormati
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sebagaimana layaknya seorang ayah. Begitu pula halnya dengan kakak dan adik yang seusia

dengan kakak, maka mesti dianggap sebagai kakak atau adik dan dihargai serta disayangi

sebagaimana layaknya kakak dan adik.

Kepatuhan dan penghargaan kepada siapapun yang seusia dengan ayah, ibu, kakak,

dan adik menunjukkan nilai-nilai kesopanan dan sopan santun dalam ajaran katoba. Dengan

demikian, maka nilai katoba tidak hanya merujuk pada nilai kepatuhan kepada kedua orang

tua dan penghargaan kepada kakak dan adik. Nilai katoba juga mengimplikasikan

penghormatan, kepatuhan, penghargaan dan kasih saying kepada semua orang. Nilai ini

adalah nilai kesantunan dan kesopanan yang sangat luhur yang diajarkan masyarakat Muna

lewat ajaran katoba.

Jika demikian, maka nilai-nilai luhur katoba memiliki dua bentuk, yaitu kepatuhan

dan kesantunan internal kepada keluarga inti dan kepatuhan eksternal kepada semua orang.

Jika ini dapat diimplememtasikan dalam kehidupan anak sesuai dengan nasehat imam kepada

anak, maka nilai-nilai luhur tersebut akan dapat membentuk manusia Indonesia yang

berkarakter berbasis nilai budaya katoba.

F. Nilai Kesabaran, Pantang Menyerah, dan Mandiri

Nilai disiplin dan mandiri secara jelas dapat ditemukan dalam prosesi sebelum anak

mengikrarkan istighfar dan syahadat serta memperoleh nasehat dari imam. Anak-anak

terlebih dahulu dipisahkan tenpat secara terpisah dari keluarganya untuk menjalani pingitan

(kaghombo). Jumlah waktu pingitan ini bervariasi, bisa satu hari atau bisa sampai tiga hari

bahkan lebih tergantung kesepakatan dan kemampuan keluarga. Dalam menjalani pingitan,

anak dikondisikan untuk mempersedikit makan dan minum. Ia hanya makan tiga kali sehari

dengan porsi yang sedikit dan dibatasi Ia juga tidur hanya beralas tikar bahkan tanpa alas

kepala yang empuk. Oleh orang tua, ia juga dikunci agar tidak sampai merasakan ingin buang

air besar. Kondisi-kondisi demikian adalah upaya pengenalan dan pelajaran bagi anak bahwa

ia harus siap menjalani kehidupan kelak apapun knsekwensinya, bahkan dalam kondisi yang

tak berpunya sekalipun.

Proses pemisahan anak dalam sebuah tradisi disebut sebagai masa ambang (transisi).

Turner (1967: 94) menyebutnya dengan liminal, suatu keadaan in between, in betwixt. Dalam

periode liminal, anak yang menjalaninya memiliki status yang ambigu. Bahkan ia tidak

memiliki status atau atribut apapun, tidak ada gradasi, tidak ada perbedaan dalam hal apapun,

tidak berada di sini maupun di sana, tidak berada dimanapun. Oleh sebab ambiguitas yang

dimilikinya, maka kondisi liminalitas dalam tradisi ini diistilahkan Turner sebagai anti-
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structure bahkan tidak terstruktur. Dalam fase inilah drilling atau pelajaran hidup diberikan.

Liminal adalah masa inkubasi bagi sikap dan perilaku dimana anak diajarkan tentang

pengetahuan-pengetahun dan pengalaman baru serta diharuskan memahami ajaran-ajaran suci

dan luhur tentang hidup dan tentang hak dan kewajibanya dalam masyarakat.

Anak diperkenalkan bahwa hidup ke depan tidak selamanya enak. Hidup penuh

dengan rintangan dan perjuangan, bahkan kesulitan. Oleh sebab itu, anak harus bisa bersabar,

dan harus bisa menahan diri. Denga dipisahkan untuk sementara dari keluarganya dan dari

kehidupannya yang barangkali semua serba berkecukupan, maka anak diajari untuk bisa

mandiri dan tidak terlalu tergantung kepada kedua orang tuanya dan keluarganya. Ia harus

mampu bersikap sabar, menghadapi kesulitan-kesulitannya sendiri, serta tidak mudah

menyerah.

Kondisi-kondisi yang diciptakan selama anak menjalani pingitan sesungguhnya

adalah pengenalan dan pemberian ajaran nilai sebagai bekal mental anak kelak ketika ia

menjalani kehidupannya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai kesabaran dan nilai

kemandirian. Dengan begitu, anak akan menyadari bahwa boleh jadi hari ini ia merasakan

hidup enak oleh sebab dekat dengan keluarga dan semua serba ada bahkan dimanjakan.

Tetapi suatu saat barangkali keadaan akan berubah dan dia nanti akan merasakan kehidupan

yang tidak lagi sama dengan kondisi sebelumnya, bahkan bisa hidup serba kekurangan. Jika

kelak ia menjumpai kehidupan demikian, maka ia akan ingat bahwa dahulu ia pernah

merasakan kondisi demikian, meskipun hanya beberapa hari atau hanya dilakukan sebagai

tradisi semata.

G. Nilai  Etika Sosial

Nasehat yang diberikan imam kepada anak dalam katoba mengandung nilai-nilai

moralitas yang universal dan sangat luhur. Nilai luhur tersebut salah satunya adalah mengatur

hubungan antara manusia. Hubungan diantara manusia ini dalam nasehat katoba disebut

dengan konsep, yaitu hakkunnaasi. Hakkunaasi adalah hak asasi manusia atau hak yang

dimiliki orang lain yang tidak boleh dilanggar. Dalam masyarakat Muna, melanggar apalagi

merampas hak orang lain, sekecil apapun dilarang. Oleh sebab itu, ajaran ini ditegaskan

secara kultur lewat penyelenggaraan katoba dan pemberian nasehat yang terkait dengan itu.

Dalam mengajarkan hakkunnaasi, ada imam yang memberikan nasehat dengan bahasa

langsung secara jelas dan ada pula yang menggunakan perumampamaan. Imam yang

menggunakan bahasa perumpamaan dalam memberikan nasehat katoba oleh karena nasehat

yang diberikan terkait dengan pergaulan sehari-hari, terutama hubungan antara laki-laki dan
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perempuan. Karena anak-anak yang dikatoba terkadang masih kecil, maka imam

menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan menjaga hubungan dan interaksi antara laki-

laki dan perempuan. Jika diberikan nasehat secara langsung terkait dengan hal tersebut dirasa

masih terlalu dini.

Nasehat imam dengan menggunakan perumpamaan kata kebun, memetik, terong, ubi,

papaya, melangkahi, menginjak, pena, buku, pulpen, dan lain-lain sesungguhnya adalah

ajaran nilai pendidikan karakter yang sangat luhur. Nasehat tersebut selain memang

menunjukan nilai moralitas untuk menjaga hak orang lain agar tidak dilanggar, tetapi juga

menunjukkan nilai etika dan moralitas sosial.

Interaksi dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi perkara yang penting

diberikan dalam nasehat katoba. Dalam banyak kebudayaan, hubungan laki-laki dan

perempuan diatur dalam ritual yang dihubungkan dengan aturan-aturan seksualitas yang

mulai diperkenalkan pertama kali dalam upacara pubertas atau ritual inisiasi. Sebagaimana

halnya dalam masyarakat Buntu, Afrika Timur dengan upacara jando (Cory, 1948),

masyarakat Kaguru, Tanzania (Beidelman, 1997) atau masyarakat Samo, Papua Nugini

(Shaw, 1982). Seksualitas dalam masyarakat Muna menjadi hal yang perlu dikontrol dan

upacara katoba menguatkannya, baik dilakukan secara eksplisit maupun implisit dengan

perumpamaan.

Hubungan laki-laki dan perempuan yang diatur dalam upacara dalam masyarakat

berhubungan dengan tata aturan seksualitas sekaligus juga menegaskan perbedaan gender

antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, seksualitas dan gender menjadi hal yang

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lewat upacara adat, masyarakat membentuk karakter

dan moralitas anggotanya secara tidak langsung yang salah satunya didapatkan lewat upacara

menuju dewasa (adulthood).

Dalam katoba, nasehat yang diberikan imam pada anak laki-laki akan berbeda dengan

nasehat yang diberikan kepada anak perempuan. Untuk anak laki-laki, imam biasa memberi

nasehat berupa larangan untuk melangkahi atau menginjak gundukan ubi tatas, pepaya, jeruk

atau mangga milik orang lain. Seperti halnya nasehat berikut “koe mefindahi kokarawuna

ghofano atawa gholeno labu, kobhakeno palolano atawa kobhakeno methawa” artinya

“Kalian tidak boleh menginjak tanaman ubi tatas, buah labu, tanaman terong atau ubi jalar

orang lain”. Kepada anak perempuan, imam memberikan nasehat untuk tidak memetik terong

milik orang lain, misalnya nasehat berikut “koe meuta kobakeno palolano” artinya “Jangan

memetik terong orang lain”. Nasehat tersebut di atas merujuk pada hal-hal yang berhubungan
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dengan laki-laki dan perempuan. Ubi tatas, pepaya, jeruk atau mangga adalah simbol

keperempuanan dan terong adalah simbol kelelakian.

Nasehat lain yang berhubungan dengan menjaga pergaulan adalah larangan untuk

menyerahkan tanaman pepaya, jeruk atau mangga yang sedang dijaganya untuk anak

perempuan sebagaimana berikut “Kadekiho dua waane oomu nimesalono itu, bhae kadekiho

dua alae oomu gholino sonigholino itu”, artinya “Jangan dulu menyerahkan pada orang yang

memintanya dan jangan dulu mengambil uang pembelian tersebut”. Laki-laki yang akan

membelinya harus menanyakan lebih dahulu dan meminta izin kepada orang tuanya (Ane

ompu-mpu omegoli mefeenaghao deki nae nae amaku bhanae inaku. Nahumundagho kaawu

amaku bhae ianaku itu naembalimo itu omegholi) artinya “Jika kamu berniat untuk membeli,

maka kamu harus menanyakan terlebih dahulu kepada orang tuaku. Jika mereka menyetujui

maka kamu boleh membelinya”. Membeli (omegholi) dalam nasehat tersebut berarti

melamar.

Melangkahi atau menginjak (mefindahi) secara implisit artinya mengganggu

perempuan tanpa prosesi lamaran secara baik-baik atau mengganggu perempuan yang sudah

menjadi milik orang lain. Sedangkan memetik (meuta) secara implisit artinya mengganggu

pasangan atau suami orang lain. Imam memberikan nasehat ini menggunakan bahasa-bahasa

metaphor atau perumpamaan. Hal ini tidak mengherankan sebagai sebagaimana Cassirer

(1945) mengatakan bahwa manusia selalu memandang dunia disekelilingnya sebagai

rangkaian lambing-lambang. Metafor menginjak atau melangkahi (mefindahi) menunjukkan

makna memperlakukan dengan semena-mena tanpa prosesi lamaran pada orang tuanya.

Ajaran yang terdapat dalam nasehat katoba sebagaimana di atas menunjukkan tata aturan

moralitas dan etika sosial yang universal dan sangat tinggi nilainya.

Etika sebagaimana dijelaskan K. Bartens (1993) mengacu pada tiga pengertian;

pertama yaitu etika yang berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan

seseorang atau masyarakat, kedua etika berarti kumpulan asas atau kode etik, dan ketiga etika

yang merujuk pada ilmu tentang yang baik dan buruk. Nasehat-nasehat yang diberikan imam

terkait dengan pergaulan dalam kehidupan anak sehari-hari menunjukan dengan jelas nilai

etika yang mengacu kepada semua pengertian etika yang dikemukakan K. Barten tersebut.

Nasehat tersebut adalah etika yang merujuk pada ajaran nilai, norma, moral, sebagai kode

etik tak tertulis dalam masyarakat, juga sebagai pedoman hidup anak tentang hal yang baik

dan buruk. Nilai-nilai etika tersebut menjadi pedoman atau pegangan masyarakat Muna

dalam mengajarkan nilai-nilai moral pada masyarakatnya.



67

Nasehat yang diberikan imam sebagaimana di atas berhungan erat dengan tata aturan

dan langkah-langkah adat dalam perkawinan masyarakat Muna yang melindungi martabat

dan kehormatan perempuan dan keluarganya. Kepada pihak laki-laki diharuskan menempuh

tahap kamata (melihat calon istri) dan fenaghuno tungguno karete (mempertanyakan

keberadaan si gadis apakah sudah ada yang melamar atau belum). Jika kedua proses ini

mendapatkan izin dari orang tua, maka pihak laki-laki boleh mengajukan lamaran sehingga

pernikahan bisa dilangsungkan. Sebaliknya, perempuan diajarkan untuk menjaga pula

martabat diri dan keluarganya.

Perumpamaan di atas ada pula yang menggantinya dengan kalimat dan kata-kata yang

lain yang dengan mudah bisa dilihat dan dipahami anak dalam kehidupan sehari-hari,

terutama anak-anak yang tinggal di kota. Misalnya nasehat yang diberikan dalam pelaksanaan

katoba dimana imam di Desa Labasa memberikan nasehat untuk anak laki-laki sebagai

berikut:

Jika bapak atau ibu sudah membelikan pensil atau pulpen yang baru maka tidak boleh
digunakan sembarang untuk menulis di sembarang tanpa disuruh oleh guru di sekolah
atau orang tua di rumah. Jika sudah sampai di sekolah maka pulpen tersebut dan
disuruh pak atau ibu guru baru boleh menulis. Jika kamu sembarang coret-coretkan
itu polpenmu, nanti dawatnya habis.

Untuk anak perempuan, imam menasehatkan “Jika sudah diberikan buku oleh bapak

dan ibu, tidak boleh digunakan menuliskan sembarang yang bukan diajarkan dan tidak boleh

juga dibiarkan bukumu dicoret-coret orang lain”.

Buku dalam nasehat tersebut ditujukan bagi anak perempuan dan pena ditujukan bagi

anak laki-laki, sementara sekolah merujuk pada perkawinan. Dalam nasehat tersebut secara

implisit, pena merujuk pada kelelakian dan dawat dianalogikan kepada kemampuannya

sebagai laki-laki. Sementara itu, buku merujuk pada keperempuanan dan kehormatan yang

harus dijaga. Perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di atas adalah nasehat untuk

menjaga milik dan kehormatan sendiri sekaligus juga menghargai milik dan kehormatan

orang lain.

Perumpamaan bahasa yang digunakan oleh imam dekat dengan anak dan nasehat

pembelajarannya juga penting dan kontekstual dalam kehidupan anak pada masa kini, yaitu

hubungan laki-laki dan perempuan. Pembelajaran ini bukan sesuatu yang mengawang-awang,

ia ada dan hadir dalam hidup anak sehari-hari. Upacara katoba mengangkat dan

melanggengkan pergaulan laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran yang dialami anak

dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, maka katoba adalah cara masyarakat
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mentransfer pengetahuan, keyakinan, dan kepercayaan mereka tentang hidup kepada generasi

penerus. Sebagai media transfer, sebagai ajaran yang mengandung nilai-nilai universal dan

penting dalam masyarakat Muna.

H. Nilai Peduli Lingkungan

Dalam memberikan nasehat dalam katoba, imam kadang kala tidak menjelaskannya

secara gamblang, tetapi memberikan perumpaman-perumpamaan. Perumpamaan ini diambil

untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap sakral dan penting, tetapi disesuaikan dengan

kemampuan anak memahaminya. Jika menggunakan kalimat yang gamblang, maka

dikhawatirkan akan kurang cocok dan tidak dapat dipahami dengan baik oleh anak. Dengan

menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dan dapat dipahami oleh anak, maka

diharapkan ajaran dan nasehat tersebut akan sampai dan dapat menjadi bekal bagi kehidupan

anak kelak.

Menggunakan kalimat atau kata secara metaphor bisa jadi memiliki dua arti, yaitu arti

secara apa adanya (eksplisit) dan makna dibalik apa yang diucapkan (implisit). Sebuah kata

atau kalimat boleh jadi merujuk kepada makna yang lain, akan tetapi tidak menutup

kemungkinan yang dimaksudkan adalah sebagaimana adanya demikian. Makna implisit

sudah banyak dijelaskan sebelumnya. Makna eksplisit dimaksudkan adalah seperti merujuk

pada kalimat yang diucapkan dan merujuk pada makna kata apa adanya. Salah satu nasehat

yang diberikan imam pada anak dalam upacara katoba pada anak laki-laki misalnya “Jika

kalian berjalan di tengah kebun, jangan sekali-sekali melangkahi ubi tatas orang lain”.

Sementara untuk anak perempuan sebagai berikut “Jika kalian berjalan di dalam kebun,

jangan sekali-sekali memetik terong milik orang lain”.

Secara tersurat, petuah yang diajarkan imam memberikan pembelajaran untuk tidak

memperlakukan tanaman secara semena-mena. Imam mengajarkan jika melangkah di kebun

orang lain tidak boleh menginjak dan harus menyingkirkan terlebih dahulu tanaman yang

menghalangi. Jika berkehendak untuk memetik, hendaklah meminta izin terlebih dahulu

kepada pemiliknya dan memetiknyapun dengan cara yang baik, tidak merenggutnya begitu

saja. Jika memperlakukan tanaman dengan menginjak atau memetik seenaknya, maka

dikhawatiran tanaman akan rusak dan akan menyinggung perasaan pemilik kebun atau

pemilik tanaman tersebut.

Nasehat sebagaimana adanya di atas mengatur dengan jelas tentang nilai kepedulian

terhadap alam dan lingkungan. Demikian pentingnya penghormatan dan penghargaan kepada

alam, sehingga perlu diajarkan pula dalam katoba. Nasehat imam untuk menghargai alam
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lingkungan menjadi satu ajaran yang menjadi satu dengan nasehat tentang hubungan laki-laki

dan perempuan.

Elemen-elemen yang disebutkan dalam petuah tersebut adalah unsur-unsur alam yang

dekat dengan kehidupan manusia. Orang-orang tua di Muna pada masa lalu sangat dekat dan

menghormati alam tempat mereka tinggal, bahkan orang-orang tua dulu menganggap bahwa

alam semesta adalah guru besar manusia. Itulah sebabnya orang-orang tua di Muna sangat

dekat dan mampu membaca tanda-tanda alam, bahkan mereka sangat tergantung dan terbantu

dengan tanda-tanda yang diberikan alam kepada mereka.

Manusia bukanlah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang memiliki hak hidup di

dunia ini. Seluruh ciptaan Allah yang lain dalam masyarakat Muna juga harus diperlakukan

dan dihormati secara baik, termasuk perlakuan dan penghargaan kepada alam sekitar.

Manusia membutuhkan alam sekelilingnya untuk membuatnya terus hidup dan berkembang

biak. Penghargaan dan penghormatan masyarakat Muna terhadap alam sekelilingnya

ditunjukkan dalam kepercayaan dan dalam tindakan. Masyarakat percaya bahwa alam

menjadi sumber kehidupan manusia dan dapat membantu manusia mengelola kehidupannya.

Petani/peladang dan pelaut membutuhkan tanda-tanda alam untuk menentukan kapan waktu

yang tepat untuk menanam atau memanen. Alam membantu sang nelayan untuk menentukan

arah angin dan kapan saat yang tepat untuk melaut.

Dengan penghargaan dan penghormatanya kepada alam sebagai ciptaan Allah,

masyarakat memiliki ritual khusus dalam mengelola alam yang disebut dengan ritual kaago-

ago, katumbu dan katisa. Dalam mengolah alam, masyarakat Muna juga memiliki cara

tersendiri untuk menghormati dan menghargai alam dengan cara yang bijak, yaitu praktek

kabhelai. Setiap akan membuka kebun, para orang tua di Muna akan memperlakukan

pepohonan dalam kebun tersebut dengan cara yang etis dan santun. Orang-orang tua di Muna

biasanya akan menorehkan pisau di sebuah pohon yang paling besar di lokasi kebun tersebut.

Torehan pisau disebut sebagai praktek kabhelai. Cara ini dilakukan untuk meminta izin dari

makhluk-makhluk yang sudah lebh dahulu menunggui lokasi tersebut boleh atau tidaknya

diizinkan untuk membuka kebun.

Cara melukai (kabhelai) pohon dimaksudkan masyarakat untuk meminta kerelaan

(popanga) pohon tersebut. Ini yang disebut P SI sebagai cara menghargai ciptaan Allah.

Perlakuan yang menghargai ciptaan berhubungan dengan keyakinan masyarakat Muna

tentang ajaran katoba untuk menghargai manusia dan alam sekitarnya. Praktek tradisi ini

diyakini bukanlah tindakan menyembah berhala atau syirik. Ia adalah manifestasi dari
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ketaatan kepada Allah dengan cara menghargai ciptaan-Nya. Selain praktek kabhelai,

masyarakat Muna juga memiliki kearifan lokal (local wisdom) dalam bentuk kepercayaan

terhadap falia yang dilakukan dengan cara menjaga perilaku dalam berkata-kata atau bersikap

ketika berada di tempat yang dianggap keramat (angker) atau berada dalam situasi tertentu.

Demikian pentingnya penghormatan dan penghargaan kepada alam, sehingga perlu

diajarkan pula dalam katoba. Nasehat imam untuk menghargai alam lingkungan menjadi

ajaran yang menjadi satu dengan nasehat tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Petuah

untuk menghargai dan menghormati alam sekitar menunjukkan pembelajaran moralitas alam

yang sangat luhur. Ajaran yang ditegaskan dalam katoba bagi para tokoh adat dan para imam

adalah pembelajaran untuk memperlakukan alam sekitar dengan cara yang baik. Ajaran ini

menegaskan nilai-nilai ekososial yang demikian tinggi dalam masyarakat Muna.

C. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Katoba

Nilai-nilai yang diajarkan dalam katoba sesunggunya adalah ajaran luhur yang

mengandung nilai pendidikan karakter yang sangat kuat. Dalam masyarakat Muna,

pendidikan karakter ini dialanggengkan dan dikuatkan lewat tradisi katoba. Maka, jika

perayaan katoba dalam masyarakat Muna menjadi hilang, maka hilang pula satu cara

masyarakat menanamkan nilai-nilai moralitas luhur secara tradisional kepada generasi

penerusnya. Sementara pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah pada kenyataanya

sudah dianggap tidak cukup dan kurang efektif jika dianggap sebagai satu-satunya jalan.

Pendididkan berbasis nilai-nilai budaya dewasa ini dianggap lebih relevan karena rasa

pesimisme yang beradasar pada pola pendidikan struktural yang disinyalir banyak mengalami

kegagalan. Nilai-nilai pendidikan berbasis budaya diharapkan akan menghasilkan manussia

dengan bekal pengetahuan dan mental yang mampu menyeimbangkan keseluruhan aspek

kehidupanidikan, tidak hanya pengetahuan, tetapi juga emosional dan penghayatan serta

pengamalan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai pendidikan karakter dalam nasehat yang diberikan imam adalah bekal

pengetahuan anak agar anak dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai pembelajaran

yang akan membentuk pola kepribadiannya kelak. Bekal pengetahuan tersebut laksana ukiran

yang akan mebntuk pola sebagaimana maksud dari kata karakter (charassein) itu sendiri

(Bohlin dalam Megawangi, 2004). Oleh sebab karakter lebih cenderung pada hal-hal positif,

maka nilai-nilai yang dimaksudkan dalam katoba adalah dalam upaya untuk membentuk

anak-anak di Muna sebagai manusia yang berkarakter, artinya manusia yang memiliki

karakter baik. Karakter yang dikandung dalam upacara katoba merujuk pada kualitas moral
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anak atau bahkan kualitas mental anak. Pendidikan karakter yang dibentuk dalam katoba

akan membentuk dan menunjukkan jati diri, kepribadian, dan watak anak tersebut.

Karakter manusia bisa menunjukan banyak hal. Megawangi (2003) menjelaskan

sembilan pilar kualitas karakter manusia, yaitu yaitu (1) cinta Tuhan dan segenap cipataan-

Nya, (2) tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, (3) jujur/amanah dan arif, (4) hormat dan

santun, (5) dermawan, suka menolong, dan gotong royong, (6) percaya diri, kreatif, dan

pekerja keras, (7) kepemimpinan dan adil, (8) baik dan rendah hati, (9) toleran, cinta kasih,

dan kesatuan. Sementara Kemendiknas (2011) dijelaskan ada 18 karakteristik pendidikan

karakter, yaitu (a) religius, (b) jujur, (c) toleransi/harmonis, (d) disiplin, (e) kerja keras, (f)

kreatif, (g) mandiri, (h) demokratis, (i) rasa ingin tahu, (j) semangat, (k) cinta tanah air, (l)

menghargai prestasi, (m) persahabatan/komunikatif, (n) cinta damai, (o) gemar membaca, (p)

peduli lingkungan, (q) peduli sosial, dan (r) tanggung jawab.

Tentu saja, karakter-karakter tersebut tidak semua terdapat dalam katoba. Ada

penekanan-penekanan pada nilai-nilai tertentu yang menunjukan hal yang penting dalam

masyarakat Muna. Dengan demikian, jika nilai-nilai tersebut ada dalam katoba, maka katoba

menjadi media pembentukan nilai-nilai pendidikan karakter secara kultural.

Nilai-nilai karakter sebagaimana dijelaskan di atas tidak hanya ditemukan

dipermukaan, tetapi juga tertanam secara tradisi dalam masyarakat Muna. Nasehat-nasehat

yang diberikan imam pada anak dalam katoba menunjukan nilai-nilai yang saling terkait satu

sama lain dan saling mendukung. Nilai kepatuhan kepada orang tua sekaligus juga

menunjukkan nilai religisu untuk patuh kepada Allah, begitu pula sebaliknya. Nilai

kesopanan pada orang tua juga berarti nilai penghargaan dan penghormatan kepada orang

lain. Nilai menjaga hak orang lain agar tidak dilanggar sekaligus juga menjaga hak alam agar

tidak diperlakukan semena-mena. Keterkaitan dan saling menguatkan dalam rangkaian nilai-

nilai tersebut menunjukan upaya membentuk nilai-nilai pendidikan karakter dalam

masyarakat Muna kuat mengakar secara kultur. Inilah yang dimaksudkan Megawangi (2014)

sebagai cara knowing the good, reasoning the good, feeling the good, dan acting the good.

Knowing the good dalam katoba artinya anak dibiasakan untuk berpikir, berkata-kata

dan bersikap hanya yang baik-baik saja. Reasoning the good artinya anak diberikan petunjuk

bagaimana ia harus berbuat baik (ajaran tentang isaratino toba, lansaringino, hakkunnaasi).

Feeling the good artinya anak diajarkan untuk selalu berbuat jujur, menghargai orang lain,

patuh, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Acting the good dimana anak dikondisikan

untuk berbuat baik sebagai bekal kehidupannya kelak. Model demikian tidak hanya
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membekali pengetahuan anak secara kognitif, tetapi juga petunjuk dan alasan mengapa ia

harus melakukan kebaikan dan mengapa ia tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Ia juga

penting mengetahui bagaimana melakukan hal-hal yang baik dan bagaimana memperbaiki

hal-hal buruk yang telah dilakukan. Goleman (2001) menandaskan bahwa pendidikan

karakter haruslah mengikutsertakan tiga ranah sekaligus, yaitu pemikiran (cognitive),

perasaan (feeling), dan perbuatan (action). Pengetahuan yang diperoleh anak bisa menjadi

bekal yang akan mendorongnya melakukan hal-hal baik. Sebagaimana dijelaskan Lickona

(dalam Megawangi, 2004) bahwa tiga aspek yang mendorong seseorang melakukan

perbuatan baik, yaitu (a) competence (kemampuan), (b) will (keinginan), dan (c) habit

(kebiasaan). Jika ini tekah dilakukan maka, nilai-nilai dalam katoba akan membentuknya

menjadi pribadi yang yang berkarakter secara fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual.

Diingatkan Megawangi (2004) bahwa membentuk karakter tidak bisa diciptakan

secara serta merta dalam dalam waktu singkat. Pembentukan karakter haruslah dilakukan

secara sistimatis, terkontrol, dan bertahap. Karakter itu sendiri dipengaruhi oleh dua hal, yaitu

bawaan (nature) dan lingkungan (nurture) (Megawangi, 2004: 23), sebagiamna ia juga dapat

bersifat kontekstual dan kultural. Pelaksanaan katoba di Muna sesungguhnya adalah

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter secara kultural yang dilakukan secara sistimatis,

bertahap, dan terkontrol. Ini merupakan model pendidikan karakter berbasis nilai-nilai etnik

yang bertumpu pada nilai-nilai pendidikan tradisional atau disebut etnodidaktik (Alwasilah

(2009: 50).

Nilai-nilai yang dikandung dalam praktik tradisi katoba sebagaimana disebutkan di

atas adalah nilai-nilai moralitas yang mengatur antara nilai moralitas sosial, nilai moralitas

teologis (ketuhanan), dan nilai moralitas ekologis. Nilai-nilai tersebut menggarisbawahi

pentingnya menjaga keberimbangan hidup dalam masyarakat Muna. Manusia perlu menjaga

hubungan dengan sesama manusia karena ia adalah makhluk yang rentan melakukan

kesalahan. Kepada alam sekitarnya, manusia menghormati dan menghargai sebagai jalan

menghargai sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia juga harus menjaga perilakunya

agar tidak melanggar larangan Allah. Selanjutnya, ia berserah diri dan bertobat kepada Allah

sebagai satu-satunya pemilik hak kemanusiaan dan pemilik hak bagi dikabulkan dan tidak

dikabulkannya tobat manusia. Hal ini merupakan ajaran keberimbangan antara nilai dan

kepentingan sosial-kemanusiaan, alam semesta dan nilai teologis-ketuhanan. Jika

diterjemahkan dalam pemahaman keagamaan, maka keberimbangan tersebut dicapai dalam



73

dua hal sekaligus, keberimbangan antara hubungan vertikal dengan Allah melalui

habluminallah dan hubungan horisontal dengan sesama manusia dan alam (habluminanaas).
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diurai dan dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Katoba adalah upacara yang disebut masyarakat Muna sebagai upacara

pengislaman dan menjadi wajib dijalani oleh anak-anak di Muna. Kewajiban

untuk menjalani katoba ini berjalan seiring dengan kewajiban orang tua

menyelenggarakan katoba bagi anak-anaknya. Kewajiban pada anak dengan

menyelenggarakan katoba dikatakan sebagai upaya menghilangkan daki (ali kita),

menghilangkan kotoran untuk memperoleh kondisi bersih dan suci baik dari dosa

maupun utang.

2. Pelaksanaan katoba masih berlangsung sampai saat ini di beberapa desa di

masyarakat Muna, bahkan di daerah perkotaan. Prosesi katoba dalam masyarakat

Muna adalah prosesi yang sangat detil dan runtut. Katoba baik dilaksanakan

secara sendiri maupun dilaksanakan secara bersama-sama membutuhkan dan

melibatkan banyak orang, tidak hanya orang yang mempunyai hajat, tetapi juga

keluarga besar, tetangga, kenalan, bahkan masyarakat secara keseluruhan.

3. Makna-makna yang terdapat dalam prosesi pelaksanaan katoba amat banyak, baik

makna yang tersurat maupun makna tersirat. Makna-makna tersebut diantaranya

adalah makna menghilangkan kotoran, makna membersihkan dan mensucikan,

makna pertobatan dan pengislaman, serta makna mematuhi kedua orang tua dan

menghargai sesama. Makna-makna tersebut saling berhubungan antara satu

dengan lainnya.

4. Makna-makna yang terdapat dalam katoba mengandung nilai-nilai pendidikan

karakter yang dapat dengan mudah ditemukan, baik secara eksplisit maupun

implisist. Makna yang ditujukan pada satu nilai tertentu bisa jadi ditujukan pula

bagi nilai yang lain, sehingga nilai-nilai karakter yang terdapat dalam katoba

saling menguatkan dan memperkokoh bangunan model pendidikan karakter yang

sangat luhur. Nilai-nilai yang dikandung dalam praktik tradisi katoba sebagaimana

disebutkan di atas adalah nilai-nilai moralitas yang menegaskan pentingnya

menjaga keberimbangan hidup dalam masyarakat Muna, antara nilai moralitas

sosial, nilai moralitas teologis (ketuhanan), dan nilai moralitas ekologis.
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B. Saran-Saran

1. Penelitian tentang tradisi atau adat tradisional masyarakat perlu terus dikembangkan

untuk menemukan nilai-nilai budaya yang dapat menjadi model alternatif bagi

pengembangkan pendidikan karakter.

2. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti sampai mengidentifikasi makna dan

nilai-nilai pendidikan karakter dalam katoba, tetapi dapat dilanjutkan pada penelitian

pengembangan, untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk kurikulum yang

dapat dikembangkan di sekolah, baik dalam bentuk mata pelajaran atau diintegrasikan

dalam semua mata pelajaran.

3. Perlu lebih dikembangkan dan dipetakan nilai-nilai tradisional yang dapat menjadi

modal kultural bagi pengemabangan kepribadian manusia Indoensia dan hal tersebut

tidak sulit sebab kebudayaan masyarakat Indoensia yang beraneka ragam sudah

menyediakan hal tersebut.
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Lampiran foto-foto katoba: 

 

Rapat pembentukan panitia   Orang tua anak yang akan dikatoba berembug 

 

 
Air suci yang dibacakan oleh imam   Anak-anak dimandikan dengan air suci 

 

Anak perempuan dipingit    Anak laki-laki dipingit 



 

Barisan kafoghawi siap mendampingi    Barisan tokoh adat dan dan tokoh masyarakat 

 

Suasana kemeriahan upacara 

 

Anak laki-laki bersiap menuju panggung katoba  Anak laki-laki Menari lego menuju panggung  



 

Anak perempuan dipanggul/disoda menuju panggung 

 

Imam siap memimpin katoba 



 

Prosesi ikrar dan nasehat katoba 

 

Ikrar katoba sambil mengikatkan kain putih di jari Baca-Baca oleh moji sebagai pamungkas katoba 
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