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BAB III  

WE LULIK DAN RITUS HALO  LIA 

 

3.1 Pengertian Ritus Halo Lia 

3.1.1 Ritus  

3.1.1.1 Arti Leksikal   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Ritus” berarti upacara keagamaan.
1
 

Ritus adalah suatu tindakan yang biasanya dilakukan dalam bidang keagamaan, yang bersifat 

seremonial dan tertata.  Ritus  adalah suatu sistem atau rangkaian tindakan yang ditata  oleh  

adat atau  hukum yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang  berhubungan dengan berbagai 

macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ritus dapat 

dikelompokkan dalam tiga golongan besar yakni: Ritus peralihan, umumnya mengubah status 

sosial seseorang, misalnya pernikahan, pembaptisan, atau wisuda; Ritus peribadatan, di mana 

suatu komunitas berhimpun bersama-sama untuk beribadah, misalnya umat Muslim salat 

berjamaah, umat Yahudi beribadat di Sinagoga atau umat Kristen menghadiri Misa; Ritus devosi 

pribadi, di mana seseorang melakukan ibadah pribadi, termasuk berdoa dan melakukan ziarah, 

misalnya seorang Katolik melakukan devosi kepada Bunda Maria.
 2

 

3.1.1.2 Arti Realis 

 Dalam  Kamus  Teologi  Ritus diartikan sebagai  suatu  upacara  keagamaan.
3
 Ritus  juga  

merupakan  suatu sarana  bagi  manusia  religus  untuk  bisa  beralih  dari  waktu profan  ke  
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waktu  Kudus.
4
 Susanna Langer juga  menambahkan  bahwa  ritus merupakan  ungkapan yang 

bersifat  logis  karena  memperlihatkan  tatanan  atas  simbol  yang  diobyekkan.
5
 Dalam  bahasa  

Latin, ritus  juga  berarti  pola  upacara  keagamaan  yang  terdiri  dari  rangkaian  rumus-rumus, 

kata-kata, bunyi, gerak-gerik  tetap  yang  disetujui  bersama  oleh  kelompok  penganut  agama.
6
 

     Dari definisi-definisi  ini, dapat  dilihat  bahwa  hampir  semua  arti  kata  ritus  mengarah  

pada suatu  bentuk  tata  laksana  upacara. Dalam  rumus  ritus,  sebagaimana  yang  

dipraktekkan  oleh  para  penganut  agama  dalam  melaksanakan  upacaranya,  terungkap  

berbagai  doa  dan  persembahan  yang  berupa  kurban, ada  juga  simbol-simbol  yang  

mengekspresikan  hubungan  antara  manusia  dengan  hubungan  tertinggi  dalam  bentuk  suci, 

syukur  pujian, karena  itu, ritus  dianggap  sebagai  sebuah  upacara  suci. Ritus  juga  

merupakan  tindakan  sakral  yang  dilakukan  oleh  orang  beriman  dalam  hubungan  dengan  

yang  Ilahi.
7
 Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  ritus  itu  merupakan  suatu  simbolisasi 

yang  menghadirkan  pengalaman  keagamaan  masyarakat  tertentu. 

3.1.2 Halo Lia  

Secara  etimologis, istilah “Halo Lia” merupakan perpaduan dari dua kata dalam bahasa 

Tetun yakni Halo dan Lia. Halo berarati melakukan, membuat dan melaksanakan. Lia berarti 

persoalan, hal, kasus atau masalah. Dalam beberapa konteks tertentu, kata Lia juga bisa diartikan 

sebagai Sabda, kata, Firman dan bahasa. Dengan demikian, secara harafiah Halo Lia dapat 

diartikan sebagai: melakukan satu hal atau satu persoalan adat. Persoalan adat ini menuntut 

kehadiran atau keterlibatan semua anggota suku.  
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Berdasarkan pengertian harafiah ini, maka masyarakat Kampung Haliren memahami 

Halo Lia sebagai perayaan adat sekaligus sebagai momen untuk bertemu dengan wujud tertinggi 

melalui perantaraan para leluhur yang mendiami rumah adat tertentu. Di samping itu, Halo Lia 

juga dimaknai sebagai suatu upacara adat yang mempersatukan dan mempererat kekerabatan 

masyarakat Kampung Haliren.
8
 

 

 

 

 

 

Gbr.3.1 Para tua adat Suku Kadikeris bersama anggota suku dalam proses persiapan pelaksaan ritus Halo Lia. 

Mereka membawa seekor babi untuk penyembelihan kurban babi di altar batu untuk pengambilan air suci. 

Dokumen : Julius Halek, 2017  

3.2 Asal-Usul Ritus Halo Lia  

Dalam masyarakat agraris, biasanya terdapat dongeng-dongeng sakral mengenai bahan 

makanan pokok seperti jagung, padi, ubi dan  bahan makanan lainya. Mitologi-mitologi seperti 

ini menarik banyak pemikir seperti Rassers dan K.A.H Hiding, untuk mendalami persoalan 

mengenai mitologi tentang pertanian, di mana ada kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan, 

khususnya antara kekuatan langit dan bumi. Kekuatan langit diidentikan dengan memilik 

kekuatan penuh, pemilik segala sesuatu sedangkan kekuatan bumi sebagai yang lemah, yang 

tentunya mengharapkan kekuatan sepenuhnya dari langit. 
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Mengenai  asal-usul ritus  Halo Lia  ini, sepertinya cukup sulit untuk mendapatkan data 

yang pasti. Tetapi berangkat dari berbagai latar belakang masyakat tradisional yang mengenal 

berbagai mitos, kiranya kita dapat menentukan sumber atau asal- usul itu.   

Pada masyarakat Haliren, berkembang pula sejumlah mitos mengenai penciptaan 

binatang, bahan makanan dan air. Dalam salah satu versinya, dikisahkan bahwa pada mulanya 

langit dan bumi itu satu. Hal ini berawal dari kehidupan manusia masih berpusat pada sebuah 

taman rai hussar- rai binan. Kehidupan manusiapun belum tersebar ke seluruh mata angin yang 

disebut dengan rai’klaran sei’I nu manu matan no ahannu bua matan (Dunia masih seperti mata 

ayam dan sekeping pinang). Kehidupan manusia pada waktu itu sangat akrab dengan yang Ilahi, 

yang dikenal sebagai Nai Maromak  atau sebutan lainnya Ama On Mane No Rohol Kudus 

         Dalam taman rai hussar- rai binan ini kehidupan manusia dari generasi ke generasi 

mengalami perubahan dan perkembangan, misalnya mereka tidak lagi memburu hewan dan tidak 

lagi tinggal di gua-gua, tapi mereka mengusahakan tempat yang layak untuk melindungi diri dari 

sengatan matahari dan hujan. Mereka juga berpikir tentang perkembangan hidupnya.  Mereka 

mulai mengolah hutan untuk bercocok tanam demi memenuhi kebutuhan mereka setiap hari.  

Ketika leluhur masyarakat Haliren yakni Bei Laku dan anak-anaknya selesai  menyiapkan 

ladang, mereka mengalami kesulitan yang besar yakni ketiadaan benih untuk ditanam. 

Berhadapan dengan keadaan seperti ini, Bei Laku kemudian memanggil anak-anaknya untuk 

bersama mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Salah satu hal yang pasti adalah 

mereka harus menghadapi Dewa Langit (Nai Maromak) untuk menyampaikan masalah itu. 

Ketika bertemu Dewa Langit dan menyampaikan keluh-kesah mereka, Dewa Langit kemudian 

memberikan sebuah ‘Tanasak’ kepada mereka dengan pesan bahwa ‘Tanasak’ itu tidak boleh 

dibuka hingga tiba di rumah. Tanasak itu harus di letakan di ladang yang akan diolah dan ladang 
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itu baru akan dikunjungi pada hari ketiga. tetapi rupanya syarat itu tidak diindahkan oleh seorang 

anak ‘Bei Laku’ yakni Bui. Sebelum hari yang ditentukan tiba, ia dengan diam-diam pergi ke 

ladang dan membuka ‘Tanasak’ yang di berikan oleh Dewa Langit itu. Tetapi dari dalam tanasak 

itu muncul begitu banyak ular dan kemudian memangsanya. Tubuhnya dicabik-cabik oleh ular-

ular itu. Ketika waktunya sudah genap, Bei Laku dengan anak-anaknya mengunjungi ladang itu, 

di sana mereka mendapati Tanasak itu sudah terbuka, dan di ladang mereka telah ditumbuhi 

berbagai jenis tanaman seperti jagung (batar), padi (hare), kacang-kacangan (fore), dan lain-lain. 

Benih-benih ini disebut dengan ‘Fini Nai Maromak’ (benih dari Yang Ilahi). 

 Sebagai bentuk ungkapan terima kasih pada Yang Ilahi, Bei laku dan anak-anaknya 

harus mendirikan sebuah mesbah untuk meletakkan kurban persembahan kepada Yang Ilahi. 

Tetapi karena pesan Yang Ilahi itu tidak diindahkan oleh manusia (Bei laku dan anak-anaknya) 

yang dalam bahasa adat disebut Ama bot kaliuk- Ama beran kaliuk, Ama lulik waik oras ne 

raiklaran no lalean kdo malu,  Yang Ilahi kemudian meninggikan singgasannya jauh dari bumi 

yang disebut iha leten ba-iha as ba, lolo liman la to’o- bi’i ain la dai (‘jinjit kaki tak sampai, 

angkat tanganpun tak sampai’). Menyadari, kekurangan dan dosa, demi memulihkan kembali 

hubungan dengan Yang Ilahi, mereka membuat kegiatan-kegiatan yang dapat membawa mereka 

untuk kembali kepada Dia yang telah memberikan segala sesuatu kepada manusia. Salah satu 

kegiatan itu adalah upacara Halo Lia. 

3.3 Tata Upacara ritus  Halo Lia 

          Upacara Halo Lia merupakan  suatu  upacara  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat  

Haliren. Upacara  Halo Lia di  satu  sisi  sebagai  bentuk  pengakuan  kepada  Yang  Ilahi  

sebagai  penguasa  atau  pemberi  segala  sesuatu, di sisi  lain  merupakan  suatu bentuk    
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ungkapan  ketakberdayaan  manusia, karena  itu  lewat  upacara ini, manusia  membaharui  

hidupnya  dengan  Yang  Ilahi.
9
 

      Karena  upacara  yang dimaksud  sangat  penting,  maka  perlu  diperhatikan beberapa 

hal,   terutama  mengenai persiapan  awal, peranan  tua  adat, pentingnya  upacara, tempat  

upacara  dan  jalannya  upacara. 

3.3.1 Tahap  Awal  

        Bagi  masyarakat  adat Haliren, upacara  Halo Lia  tidak  diadakan  secara  langsung, 

melainkan  harus  melalui  suatu  persiapan  yang  matang  sehingga  dapat  mendukung  jalannya  

upacara  nanti. Biasanya  sebelum  diadakan  upacara  Halo Lia, para  tua   adat yang  dipimpin  

oleh  Makoan  untuk  mengadakan  pertemuan (Moun Mutin) di  rumah  adat  untuk  membahas  

upacara  ini. 

3.3.1.1 Peranan Tua Adat  

Pada  masyarakat Haliren, peranan  tua  adat  sangat  penting.  

 

  

Gbr.3.2 para tua adat bersama aanggota suku memasuki ritual di dalam rumah adat. Dokumen: Julius Halek 

2017 

                                                           
9
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Upacara  We Lulik  biasanya  dipimpin  oleh  seorang  tua  adat  yang  oleh  masyarakat 

Haliren  menyebutnya  dengan Nai Dato Bere, dari  Suku  Kadikeris.Dalam  upacara  ini, semua  

tua adat  tanpa  kecuali  dilibatkan. 

          Tua  adat (Dato Bere) adalah  orang  yang  sangat  mahir  dalam  menghubungi  dan  

mempengaruhi  kekuatan  supernatural,  terutama  dalam  membawakan  syair-syair  adat. Sebab  

syair-syair  adat  itu  diyakini  keramat  yang  bila  diucapkan  secara  salah  akan  membawa 

dampak  yang  buruk  bahwa  dapat  membawa  kematian  bagi  orang  yang  mengucapkannya.  

3.3.1.2 Pentingnya  Upacara 

          Bagi  masyarakat Haliren, ada  keyakinan  bahwa  kehidupan  itu  merupakan  hal  yang  

sangat  sakral/suci. Hal  ini  terjadi karena  mereka  tidak  dapat  atau  tidak  mampu  

menjelaskan  secara  rasional  setiap  gejala  yang  mengherankan  mereka. Untuk  menjelaskan  

hal-hal  yang  mengherankan  itu, mereka  melakukan  berbagai  tindakan  yang  kemudian  

menjelma  menjadi  suatu  rangkaian  upacara-upacara  keagamaan  atau  upacara  religius.
10

 

    Bagi  masyarakat Haliren, ritus  Halo Lia  merupakan  sarana yang  menghubungkan  

manusia  dengan  Yang  Ilahi. Upacara  yang  dilakukan  bukan  hanya  menyangkut  sarana  

yang  dapat memperkuat ikatan sosial, melainkan  juga  merupakan  suatu cara  untuk  

merayakan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  hidup. 

Dalam  syair-syair  yang  diungkapkan  oleh  tua  adat (Dato Bere) misalnya: O  Nai  

Maromak  tebe-tebes, Nai beran keliuk tebe-tebes, ama mak na se’i ami no na boot ami, ami 

haroan ba ita boot  no  sudur (Oh  Tuhan  yang  Kudus, pencipta  dan  pemilihara, engkau  yang  

kami  hormati  dan  yang  kami  sembah) terungkap  dengan  jelas  pentingnya  hubungan  
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dengan  Yang  Ilahi (Nai Maromak). Dan  dalam  syair-syair  itu  terkandung  makna  terdalam  

atau  ungkapan  hati  manusia terhadap Penciptanya. 

3.3.1.2.1 Pengakuan Terhadap Yang Ilahi 

Keyakinan  religus  sudah  lama  berakar  dalam  hati  manusia, dalam  setiap  waktu  dan  

kesempatan  manusia  menyadari  akan  adanya  suatu  kenyataan  atau  pribadi  yang  sakral  

yang  dihayati  sebagai  asal  dan  tujuan  hidup  manusia. Pandangan  religius  ini  tidak  mampu  

diungkapkan  secara  rasional, sehingga  tersalur  lewat  tindakan  religius  dalam  berbagai  

bentuk  seperti  dalam  ritus  Halo Lia. 

   Masyarakat  Haliren  mengakui  suatu  kekuatan  tertinggi  yang  tidak  dapat  dijangkau  

oleh siapapun. Untuk  mendekatinya mereka    membutuhkan  pengantara  yakni  para  leluhur  

yang  telah  mendahului  mereka di alam baka. Di  sini  bukan  berarti  mereka  mengganti  

penyembahan  kepada  Yang  Ilahi  dengan  memuja  atau  menyembah  para  leluhur, tetapi  

semuanya  ini  karena  pengaruh  kedasyatan  dan  kekuatan  Yang  Ilahi, sehingga  untuk  

mendekatkan  diri  pada-Nya, manusia  harus  membutuhkan  pengantara.
11

 

     Wujud  Yang  Ilahi  dikenal  dengan  nama “Nai Maromak”. Nai artinya  Tuan  atau  raja 

dan  Maromak  berarti  matahari atau langit. Jadi  Nai Maromak  berarti  raja  langit  atau  raja  

matahari. Nai Maromak  dipahami  sebagai  yang  tertinggi  di atas  segala  sesuatu, kuasa-Nya  

tidak  terjangkau. Mereka  juga  menyakini  bahwa  apa  yang  tak  sanggup  diberikan  oleh 

dunia, dapat  diberikan  oleh  penguasa  langit  dan  bumi. 
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3.3.1.2.2 Sebagai Sikap Kepasrahan 

         Sikap  kepasrahan  atau  ketergantungan  masyarakat  Haliren  sangat  nampak  dalam  

upacara  Halo Lia  ini, di mana  setiap tahap  upacara  selalu  dimulai  dengan  doa  yang  

tentunya  ditujukan  kepada  Yang  Ilahi. Kehidupan  masyarakat  Haliren  yang  bermata 

pencaharian  sebagai  petani  sangat  bergantung  pada  Yang  Ilahi  melalui  alam  dan  iklim. 

Terkadang  iklim  tidak  menentu, kenyataan  seperti  ini  yang  membuat  mereka  cemas  dan  

gelisah. Keadaan  inilah  yang menjadikan  mereka  senantiasa bersikap  pasrah  total  pada Yang  

Ilahi. Melalui  upacara  yang  dijalankan, mereka  dengan  sepenuh  hati  memasrahkan  seluruh  

hidupnya  kepada  Yang  Ilahi, bahwa  Yang  Ilahi  akan  menjawab  segala  kesulitan  yang  

mereka  hadapi. Rumusan  doanya  sebagai  berikut: 

 O Nai  Maromak  tebe-tebes, Nai beran keliuk tebe-tebes, ama mak na se’i ami no na 

boot ami, ami haroan ba ita boot  ita mak hasei tian lalen no railaran. Ita boot iha fitun 

fuhun no, fulan fuhun, ami lato’o ita bo’ot, lolo liman lato,o bi’I ain lato’o. Ami mai hodi 

neon no, laran diak, hodi haroanan no sudur, ami haroanan ba ita bo’o oh ama bo’ot 

amihusu daka no bali ami ba loron no kalan, nia be ami labele kona hosi maufinu at, fo 

ami isin diak no kman  nia be ami siru isi sasa hotu hodi neon no laran tomak. 

Oh ama,amikan  hamulak 

Terjemahan: 

  Ya Allah yang  kudus, yang  mencipta  langit  dan  bumi. Engkau  yang  berada  di  atas  

bintang  dan  di atas  bulan, kami  tidak  dapat  mencapaiMu, angkat  tangan  tak  sampai, jinjit  

kaki  tak dapat. Dengan  sepenuh  hati  kami  datang  bersujud  dan  menyembah, kami  

memohon  padaMu  ya  Bapa, jagalah  kami  di waktu  siang  maupun  malam, agar  kami  tidak  
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celaka, berilah  kesehatan  pada  badan  agar  kami  dapat  melaksanakan  semua  pekerjaan  

kami  dengan  senang  hati. Ya  Bapa, inilah  doa-doa  kami. 

3.3.1.2.3 Sebagai Bentuk Pengenangan 

 Upacara  Halo Lia  juga  sebagai  sebuah  bentuk  pengenangan,  sebab  di sana  

dikenangkan  kembali  mengenai  dua  kekuatan  besar,  yakni  Dewa  langit sebagai  pemilik  

segala  sesuatu dan Dewa  Bumi  sebagai  yang  lemah  yang  senantiasa  mengharapkan  

kekuatan  dari Dewa  Langit. Lewat  kekuatan  Dewa  Langit  dan  kelemahan  Dewa  Bumi, 

akhirnya  menghasilkan  berbagai  macam  makanan  seperti  padi, jagung, kacang-kacangan, dan  

lain  sebagainya. Selain  itu, bagi  masyarakat Haliren, upacara Halo Lia  yang dilihat  sebagai  

aktus  pengenangan  ini  dijalankan  demi  memenuhi  pesan  Yang Ilahi  lewat  para  leluhur  

yang  harus  ditaati  manusia  demi  menghindari  berbagai  penderitaan  yang  akan  menimpa  

mereka. Juga  sebagai  tanda  bahwa  di  hadapan  Allah  manusia  merupakan  makhluk  kecil, 

lemah  dan  terbatas. Manusia  tidak  dapat  melakukan  sesuatu  dengan  mengandalkan 

kekuatannya  sendiri. 

3.3.1.2.4 Pemulihan Tata Alam 

 Masyarakat  Haliren  menyakini  bahwa, dengan  mengadakan  upacara  Halo Lia, 

mereka  kembali  membangun  keharmonisan  dengan  alam  karena  perbuatan  manusia  yang  

telah  merusak  alam  yang sakral. Manusia  merupakan  bagian  terkecil  dari  alam  semesta, 

karena itu  manusia  tidak  dapat  melakukan  sesuatu  berdasarkan  kemauannya  sendiri.
12

 Pengerusakan  terhadap  alam  yang  sakral  disebabkan  oleh  adanya  kemajuan  dalam  

bidang  teknologi  dasariah manusia  di  mana  manusia  mulai menggunakan  api, manusia  

                                                           
     

12
 Mircea Eliade, The Scared and The Profane, dalam Willard R. Trask (Penerj.), (Florida: Harcourt 

Brace Jovanovic, 1987), hlm. 21 
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mulai  mengenal  makanan  dari  tumbuh-tumbuhan, manusia  juga  mengenal  daging  dari  

hewan  buruan, dan  lain  sebagainya. Kenyataan  ini  menjadi  bukti  yang  sangat  

mempengaruhi  tata  alam  yang  sakral. 

Ketidakseimbangan  hubungan  antara  manusia  dan  alam  mulai   terjadi  ketika  

manusia  mulai  mengalami  krisis  dalam  hal   makanan. Keadaan  seperti  ini  membuat  

manusia  mulai  mengambil  sikap  lain  terhadap  alam. Manusia  yang  dulunya  ramah  

terhadap  alam  kini  berusaha  menyingkap  misteri,  bahwa  alam  dapat  menghasilkan  

makanan dan  manusia  dengan  segala  pengetahuannya  mulai  merambah  hutan  untuk  

menanam  tumbuh-tumbuhan  demi  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.
13

 

Manusia  yang  dulunya  sangat  menghargai  alam  terpaksa  harus  melukai  alam  agar  

dapat  bertahan  hidup. Alam  menjadi  rusak, para  leluhur  dan  roh-roh  menjadi  marah  karena  

manusia  tidak  menghargai  dan  menjaga  keharmonisan  dengan alam. 

  Sebagai  jalan  keluar  untuk  memulihkan  kembali  tata alam  yang  sakral  ini, 

masyarakat  adat  Haliren  mengadakan  ritus Halo Lia. Untuk  membangun  kembali  hubungan  

dengan  alam,  mereka  mempersembahkan  kurban  berupa  hewan,  di mana  darah  hewan  

kurban  dibiarkan  tumpah  di atas  tanah  sebagai  tanda  pemulihan  wajah  alam  yang  sakral. 

3.3.1.2.5 Mengandung Aspek Sosial  

Bagi  masyarakat  Haliren, keharmonisan  anggota  perlu  dijaga  lewat  berbagai  aturan  

yang  telah  ditetapkan. Karena  itu, dalam  setiap  kegiatan  adat, semua  anggota  suku  perlu 
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 William Chang, OFM Cap., Moral Lingungan Hidup, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 17 
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dilibatkan.
14

 Dalam  ritus  Halo Lia  terkandung  makna  sosial  yakni  sebagai  alat  pengikat  

kesatuan  masyarakat. 

Hal  ini  nyata  dalam  upacara Halo Lia, di mana  setiap  kepala  keluarga  dalam  Suku 

Kadikeris  perlu  membawa  hewan  kurban  yang  sudah  ditetapkan  dalam  Moun  Metan. 

Dengan  demikian, kultus  tidak  hanya  sebagai  suatu  perayaan  perjumpaan  dengan  Yang  

Ilahi  tetapi  juga  pertemuan  dan  perjumpaan   antara  sesama anggota  sendiri. Dengan  

demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kultus  dalam  masyarakat  Haliren  merupakan  hal  yang  

sangat  fundamental  dan  tidak  dapat  dilepas pisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  setempat. 

Ini  merupakan  dasar  atau  kebutuhan  yang  kuat  dari  manusia, karena  di  sana  hasrat  

manusia yang  kuat  untuk  bersatu  dengan  Yang  Ilahi  terpenuhi. 

Di  sini  letak  hubungan  antara  kultus  dan wujud  Tertinggi  sangat  nampak, bahwa   di 

dalamnya  Yang  Ilahi  disembah, dan di  lain  pihak,  manusia  yang  menyembah  memperoleh  

berkat, sambil  berbakti  dan  bergembira  bersama, manusia  membaharui  hubungan  mereka  

dengan  Yang  Ilahi, alam, para  leluhur, dan  sesamanya.
15

 

3.3.1.3 Waktu Upacara 

Upacara  Halo Lia biasanya  dimulai  pada  bulan  Februari-Maret, ketika tanaman jagung   

mulai  matang  dan siap  untuk  dipanen. Ama nai  sebagai  wakil Nai  mulai  memanggil  dan  

mengundang  para  Fukun  untuk  mengadakan  Moun  Metan.  Moun Metan  ini  diadakan  guna  

menentukan  hal-hal  apa  saja  yang  perlu  dipersiapkan  dalam  upacara  Halo Lia  nanti. 

Setelah  semua  disepakati  barulah  ditentukan  tanggal  atau  hari  yang  cocok  untuk  
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 Bapak Anselmus A. Lau, Wawancara, 28 Januari 2018, di Webutak, tersimpan dalam rekaman. 
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mengadakan  Halo Lia. Biasanya  waktu  upacara  dimulai  saat  matahari  terbit  sampai  

matahari  terbenam. 

3.3.1.4 Tempat Upacara 

 Upacara  Halo Lia  biasanya  dilakukan  di  rumah  adat  Suku  Kadikeris, di mana  

dihadiri oleh  para  tua  adat  dan  segenap  anggota  suku. Rumah  adat  Suku  Kadikeris yang  

terletak  di  Haliren  merupakan tempat  tinggal  terakhir  para  Leluhur  Suku  Kadikeris, Nai  

Dato Bere. Di  tempat  ini pulalah  Nai  Dato Bere dimakamkan. 

3.3.1.5 Persiapan dan Perlengkapan Upacara  

 Dalam  upacara  Halo Lia, semua  orang   yang  terlibat  harus  sungguh-sungguh  

mempersiapakan  diri. Persiapan  di  sini  tidak  hanya  menyangkut  persiapan  fisik  tetapi  juga  

persiapan  mental.  Kedua  hal  ini  sangat  penting  agar  apa  yang  direncanakan  dapat  

berjalan  dengan  baik. Untuk  persiapan  mental, merupakan  hal  terpenting  yang  harus  

diperhatikan  baik  oleh  orang  yang  akan  memimpin  jalannya  upacara  maupun  oleh  semua  

anggota  suku  yang  hadir.  

Gbr.3.3. Salah satu tua adat mulai menyusun hanekmatan berupa daun siri, keping pinang dan beras. Dokumen. 

Julius Halek. 2017 
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Jikalau  ada  anggota  suku  yang  bermasalah  sebelum  diadakan  upacara  harus  didamaikan  

agar  semua  anggota  suku  dengan  hati  yang  tenang  mengikuti  upacara yang dimaksud. 

Berkaitan  dengan  persiapan  mental  bagi  tua  adat  yang  diberi  kepercayaan  untuk  

memimpin  upacara Halo Lia,tua  adat  yang  bersangkutan  harus  sungguh-sungguh  adalah  

orang  yang  mahir  dalam  melantungkan  bahasa-bahasa  adat, orang  yang  memiliki  moral  

dan  sikap  hidup  yang  baik. Sebab  jikalau  tidak  mempersiapakan  diri  dengan  baik, tentunya  

akan  mendatangkan   musibah  bagi  tua  adat  itu  sendiri. Sedangkan  mengenai  persiapan  

fisik, tua  adat  yang  dipilih  haruslah  orang  yang  perkasah, gagah  berani, dan  penuh  

semangat. Mengenai  perlengkapan-perlengkapan  upacara  yang  digunakan  adalah: 

3.3.1.5.1 Sirih, Pinang Dan Kapur (Furuk, Bua No Ahu) 

Dalam upaya  memahami pola interaksi ini, menurut masyarakat Haliren pemikiran 

paling mendasar  yang harus dipahami adalah, bahwa konsep mengenai lingkungan hidup 

mengacu pada konsep kesatuan (Unity), walau kesatuan tersebut hakekatnya dibangun atas 

berbagai bagian yang bersifat sangat fungsional satu terhadap yang lain. Sebagai satu kesatuan 

yang utuh, lingkungan hidup merupakan kolektivitas dari serangkaian sub sistem yang saling 

berhubungan tergantung fungsional satu sama yang lain.
16

 

           Inilah filosofi  yang mendasari interaksi Ema, Maromak, Raiklaran, Matebian dan Lulik. 

Interaksi mewujudnyata dalam dan melalui Hanekmatan atau Koba Lalok untuk berbagai ritual 

adat, yang dii dalamnya berisisi tiga atau tujuh lembar daun sirih serta tiga atau tujuh irisan 

pinang atau disebut, ”takan tahan tolu lale hitu no bua klaut tolu lale hitu”.
17
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 Viktor Manek, Op.Cit., hlm.196 
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 Bapak Markus Mau (Disetujui oleh Enam Narasumber lain), Wawancara, 29 Oktober 2017, di Haliren, 

tersimpan dalam rekaman. 
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Berkaca diri pada perspektif kesempurnaan angka tujuh,
18

 kesakralan angka 3  dan 

kesatuan hati, diperlukan media relasi untuk merajut komunikasi antara tiga komponen, yakni 

manusia, Tuhan dan lingkungan. Sarana yang digunakan untuk membuka jalan relasi dan 

komunikasi antara manusia–Tuhan, manusia–manusai serta manusia dengan alam yakni furuk, 

bua, ahu  no sera (sirih, pinang, kapur dan kurban). 

Sirih, pinang dan kapur biasnya ditaruh bersamaan di dalam sebuah koba sebagaimana 

telah dikemukakan sebelumnya. Koba yang dipakai menyuguhkan siri, pinang disebuk Koba 

Lalok.
19

 Ketika berbicara tentang arti Halo Lia yang menjadi sarana  interaksi harmonistri-relasi 

antara Manusia (Ema), Tuhan (Maromak) dan Alam (Raiklaran), tiga komponen media komunik

asi yang terwujud pada,  furuk, bua, no ahu (sirih, pinang, dan kapur) mengisyaratkan berbagai 

hal dalam perspektif pemahaman Ema Haliren.  

Dalam perspektif alam semesta, sirih pinang dan kapur adalah simbolisasi relasi 

Maromak, raiklaran no ema, (Allah, Bumi dan Manusia) relasi maromak, raiklaran no ema 

terwujud dalam pengakuan akan kemahakuasaan Allah dihadapan manusia dan alam ciptaan, 

ketergantungan manusia pada alam serta sikap hormat manusia terhadap alam. Sirih dan pinang 

adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan kekuasaan supranatural yang 

bereksistensi namun tidak berwujud. 

3.3.1.5.2 Hewan Kurban 

 Selain sirih dan pinang , ada pula media komunikasi lain yakni hewan kurban. Dalam  

setiap  upacara  keagamaan  pada  masyarakat  tradisional  selalu  disertai  hewan  kurban. 
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 Viktor Manek, Op.Cit., hlm.193 
19

 Bapak Lambertus Bere Halek, Wawancara, 29 Januari 2018, di Haliren, tersimpan dalam rekaman. 
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Hewan-hewan  yang  dikurbankan  dalam  upacara-upacara  adat  seperti  ayam, Babi, sapi, atau  

Kerbau. Dalam  upacara  Halo Lia, hewan  yang  dikurbankan  berupa  ayam  dan  babi. Hewan 

kurban tersebut, baik ayam, babi, harus memenui beberapa bersyaratan yakni: berjenis kelamin 

jantan, dan berwarna merah (meak). Bagian daging yang dipilih dan dipersembahkan sebagai 

na’an bodik lulik (persembahan daging kepada pribadi yang sakral) haruslah bagian-bagian yang 

terbaik seperti bagian dada, hati, jantung, atau paha, sebagai ungkapan kesungguhan dan totalitas 

dalam berkomunikasi dan membangun relasi. Darah  dari  hewan  yang  dikurbankan  dibiarkan 

di  tanah, sebagai  lambang    tebusan dan  menandakan  bahwa  upacara  yang  akan  mereka  

jalankan  adalah  suatu  upacara  yang sakral. Di antara  hewan-hewan  yang  dikurbankan  ayam  

menjadi  penting. Ayam  yang  dipilih  haruslah  yang  berbulu  putih dan  tentunya  memiliki arti  

yang  khusus. Ayam  putih  dikurbankan  untuk  Nai Maromak  sebagai  yang  kudus  dan  suci. 

Sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  Haliren bahwa  hewan-hewan  yang  akan  dikurbankan   

tidak  menjadi  beban  bagi  mereka  yang  diberi  kepercayaan  untuk  membawanya. Untuk  

hewan  kurban  yang  berupa  ayam  menjadi  tanggungan  bagi  tiap  kepala  keluarga. 

Sedangkan  untuk  hewan  kurban  berupa  babi  menjadi  tanggungan   semua  anggota   suku. Di 

sini  unsur  kolektivitas  sangat  dijunjung  tinggi. 

3.3.1.5.3 Kelewang 

 Kelewang (surik) merupakan  peninggalan  dari  para  leluhur  yang  harus  dijaga  oleh  

semua  anggota  suku.  Biasanya  kelewang  tersebut  disimpan  di  dalam  rumah  adat  bersama  

alat-alat  pusaka  lainnya  dan  tidak  digunakan  sembarangan. Kelewang  pusaka yang 

digunakan dalm upacara  Halo Lia  memiliki  kekuatan  sebagai  alat  untuk  mengusir  musuh. 

Biasanya  kelewang  yang  digunakan  dalam  upacara  Halo Lia  gagangya  diikat  dengan  kain  

merah  sebagai  lambang  keberanian  dan  keperkasaan. 
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3.3.1.5.4 Tanasak (Hanekmatan) 

 Hanekmatan  yang  digunakan  dalam  upacara  Halo Lia  berbentuk  kerucut dan bulat, 

terbuat  dari  anyaman  daun  lontar. Biasanya  diletakkan  di  dalam  rumah adat, di kaki  Tiang  

Agung (kakuluk klaran) atau di  atas altar batu (Foho) yang berada  di bawah pohon keramat dan  

tidak  sembarang   dikeluarkan  dari  rumah  adat. Alat  ini  sebagai  tempat  untuk  menyimpan  

bahan-bahan  persembahan  seperti  dalam  upacara  Halo Lia, di  sana  diletakkan  beberapa  

butir   padi  dan  jagung. Hanekmatan  ini  hanya  diangkat  oleh   tua  adat  yang  memimpin  

upacara. Menurut  fungsinya  alat  ini  digunakan  sebagai  wadah  untuk  meminta  sesuatu  

kepada  Yang  Ilahi. 

3.3.1.5.5 Likurai Dan Giring-Giring  

 Likurai  dan  giring-giring  merupakan  alat  kesenian  yang  selalu  digunakan  secara  

bersama-sama  dalam  upacara-upacara  meriah  seperti  upacara  membuat  rumah  adat. 

Penerimaan  tamu  agung  dan  lain  sebagainya. Istilah  likurai  secara  harafiah sebagai berikut: 

Liku  yang  berarti  mengitari; Rai  yang  berarti  bumi  atau  tanah, Jadi  likurai  berarti  tarian  

mengitari  bumi. Likurai  biasanya  diperagakan  oleh  sekelompok  perempuan  atau  pemudi  

dengan rambut  yang  tertata  rapi,  dengan  perhiasan  sisir  perak, dengan  gerakan  badan  

meliuk-liuk  dan  hentakan  kaki  yang  berirama  dinamis. Dahulu  likurai  merupakan  tarian  

yang  ditampilkan  untuk  menyambut  pahlawan  suku  yang  disebut  Malae  bersama  dengan  

para pengawalnya  dari  medan  perang. Tarian  ini  juga  biasanya  diperagakan  untuk  

mengiringi  antaran  upeti  ke  istana  raja. Sedangkan  giring-giring terbuat  dari  perak  dengan  

hiasan-hiasan  yang  diikat  pada  kaki para  pria  yang  mendampingi  para penari  likurai  

dengan  menghentakkan  kaki  mengikuti  bunyi  genderang  yang  ditabuhkan. Kini  dalam  
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rangka  inkulturasi  budaya-budaya  lokal  ke  dalam  liturgi  Gereja, maka  tarian  likurai juga  

digunakan  dalam  upacara-upacara  misa. Pada  upacara  misa  agung, likurai   ditampilkan  

untuk  mengantar  para Imam  selebran  ke  dalam gedung gereja  dan  secara  khusus  untuk  

mengantarkan  persembahan  ke  altar  Tuhan. Dalam  konteks  masyarakat  Haliren, bunyi  

likurai  dan  giring-giring diyakini  dapat  membuat  yang  disembah  terjaga  dan  datang  

menyambut  hasil bawaan  mereka. Makna  bunyi  likurai  dan  giring-giring  sebagai  tanda  atau  

simbol  kegembiraan.   

3.3.1.6 Jalannya Upacara       

 Pada hari yang ditentukan, semua anggota suku berkumpul di rumah adat (uma lulik) 

guna  mengikuti  upacara  Halo Lia. Pelaksanaan  upacara  Halo Lia terdiri  atas  dua  bagian 

yakni upacara di dalam rumah  adat dan  upacara di  tempat pengambilan air. 

3.3.1.6.1 Upacara Di Dalam Rumah Adat (Uma Lulik) 

 Dalam  upacara  ini, semua  anggota  suku  memegang  satu tanasak berisi beras, berdiri 

berbaris  berdua-dua. Upacara ini  dipimpin  oleh  Nai  Dato Bere. Pertama-tama  Nai Dato Bere 

mengambil  Hanekmatan  atau  Tanasak  yang telah diletakkan  di depan bei mane bei feto. 

Dengan  diapit  oleh  dua orang  fukun  yang  memegang air yang baru diambil dari hutan kramat 

itu, ia mulai  memberikan  arahan  kepada  semua  anggota  suku  agar  berarak  mengikutinya  

memasuki  pelataran  rumah  adat. Perarakan diiringi  dengan  tarian  likurai  oleh  beberapa  

wanita. Setelah  tiba  di  pelataran  rumah  adat, Nai  Dato menyuruh  seorang  fukun  untuk  

masuk ke  rumah  adat  untuk  membuka  pintu  utama  lalu  menerima  air  dari  anggota  suku. 

Kemudian  Nai  Dato dan  kedua  fukun  masuk  ke dalam  rumah  adat, Upacara  ini  bersifat  

khusus, karena  itu  hanya  ketiga  orang  tua adat  ini  yang  boleh  melakukan  ritual  Halo Lia  
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di dalam rumah adat. Sedangkan semua anggota suku menanti di pelataran sambil 

mendendangkan nyanyian-nyanyian, tebe dan likurai. Sedangkan di dalam rumah adat, Nai Dato 

mengambil air dari fukun yang mendampinginya, kemudian naik ke atas kakuluk guna 

meletakkan air suci. Setelah itu, ia kembali dan mengambil hanekmatan yang berisi beberapa 

butir beras dan sirih-pinang, lalu mendaraskan doa kepada para leluhur. Rumusan doanya 

sebagai berikut:  

    O Ama Maromak ita bot mak hase’i 

raik laran osa, ai fuan hotu-hotu ita bot mak ami tonu. 

Ita bot kadok hosi ami iha fitun no fulan fohon 

Ami lolo liman la to’o bi’I ain la dai. 

Tan ne’e ami oan bein hodi amikan to’os isin, batar no hare,  

Hodi sera ba amikan be’I sia mak ami siruisu tian. 

Tan ne’e ami husu terima kasih ba Ama Na’I Maromak  

mak beran la no rohan mak fotian matak malirin baa mi. 

Ami Ama Maromak simu lai amikan batar no hare, no ai fuan hotu-hotu ne’e. 

O Ama, daka no bali lai ami 

Bak kalan no loron 

Nia be ami keta moras oi-oik. 

Tan ne’e Ama Maromak  

 Ami serisu bit no maka’as hodi hetan batar no hare no ai fuan hotu-hotu 

Bodik amikan uma kain laran.  

  Terjemahannya: 

“Ya  Tuhan  yang  kudus, pencipta  alam  semesta. Engkau  yang  kami  sembah  dan  

kami  sujud. Engkau  jauh  dari  kami, yang  berada   diatas  bintang  dan  bulan.  Kami  tidak  

dapat  menjangkauMu, angkat  tangan  tak  sampai, jinjit  kakipun  tak dapat. 
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Kini  kami  anak  cucu  datang  membawa  hasil  panen  berupa  jagung, dengan  

perantaraan  arwah  nenek  moyang,  kami  persembahkan  kepada-Mu  hasil  ini  sebagai  

ungkapan  syukur  dan  terima  kasih. 

Kami  mohon  ya  Bapa,  terimalah  dan  berkati  hasil  panen  kami  ini. Lindungilah  

kami  selalu  di waktu  siang  maupun  malam, agar  kami  terhindar  dari  berbagai  macam  

penyakit  dan  musibah, sehingga  kami  selalu  sehat  dan  kuat  dalam melaksanakan  semua  

pekarjaan  kami. Hasil  kebun  berkelimpahan. Beternak  ayam, babi dan sapipun berkembang 

biak”. 

Setelah  mengucapkan  doa, semua  jagung  yang  dipersembahkan,  termasuk  jagung  

yang sudah lama,  diturunkan  untuk  dimasak  dan  selanjutnya  dimakan  bersama  oleh  semua  

anggota  suku  dengan  daging  hewan yang  disembelih. Lalu pintu  utama  rumah  adat  ditutup, 

dan Nai Dato  bersama  dengan  kedua  fukun  turun  dan  bergabung  bersama  semua  anggota  

suku  di  pelataran  rumah  adat. 

Dalam  doa  ini, masyarakat Haliren memperlihatkan  sifat-sifat  Yang Ilahi  yakni  

sebagai  Penguasa, Pencipta, dan  Pelindung. Adapun  kekhasan  yang  ditampilkan  antara  lain: 

Pertama: “Nai Lulik tebe-tebes, Nai Roman tebe-tebes”, artinya “yang  sungguh-sungguh  

bernyala, yang  sangat  suci  dan  kudus”.
20

 Arti ini menunjuk pada sifat matahari. Dalam konsep 

ketuhanan masyarakat Haliren, dewa matahari merupakan dewa tertinggi. Sifat dewa matahari 

adalah: bernyala-nyala, senantiasa menerangi, menghangatkan, menyenangkan dan juga 

membawa kematian. Masyarakat Haliren meyakini bahwa dewa matahari merupakan sang 

penguasa, karena itu, dewa matahari dipandang suci, kudus dan tabu untuk didekati. Bila ada 

orang yang berniat mendekatinya atau bahkan menantangnya, maka ia akan memperoleh 

malapetaka bahkan kematian.  

Kedua: Ama Nase’I no Natudu, arti dari ungkapan ini ialah; “yang menciptakan dan menu

njukkan”. Nase’i berarti yang membuat atau yang menciptakan sesuatu. Untuk menciptakan 

                                                           
20

 Bapak Markus Mau (Disetujui oleh Enam Narasumber lain), Wawancara,29 Oktober 2017, di Haliren, 

tersimpan dalam rekaman 
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sesuatu orang harus memiliki kemampuan seni, diantaranya seni lukis, seni memahat dan 

menenun. Dalam kontek Nase,I, Yang Ilahi dilihat sebagai sang pencipta yang sungguh-sunguh 

memiliki kemampuan seni yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk manapun. Yang Ilahi 

menganugerahkan kepada manusia, tidak hanya tubuh dan jiwa, tetapi juga kemampuan  

intelektual, agar dengan kemampuan intelektualnya, mannusia dapat mengembangkan dirinya. 

Ungkapan Dale Hamut dapat dijelaskan sebagai berikut: Sebagai Penggagas, Perencana dan 

Penulis. Yang Ilahi adalah Sang Penggagas sejati. Adanya manusia di muka bumi ini bukan 

karena atas kehendaknya sendiri melainkan karena rencana dan kehendak bebas dari Yang Ilahi. 

Ketiga: Nia Mak Bot Kliuk Beran Kliuk . Ungkapan  ini  mempunyai  arti  yang  

melampaui  atau  melebihi  sesuatu  yang  lain di atas  sana  dan yang  sangat  jauh. Nai 

Maromak  yang  diyakini  oleh masyarakat Haliren sebagai  yang  tertinggi  mengatasi  segala  

sesuatu. Ia  berada  di  atas  segala  sesuatu. 

Keempat: ”Daka No Bali”. Ungkapan  ini  menunjukkan  bahwa  Nai Maromak  sebagai  

penjaga, penuntun dan  pelindung. Walaupun  nia roman tebes-tebes adalah  sang  cahaya  yang  

dapat  menghanguskan, tetapi  di lain  pihak, ia  menahan  sinarnya  bagi  manusia, ia  selalu  

melindungi dan menjaga  manusia. 

3.3.1.6.2 Upacara di Tempat Pengambilan Air Suci 

 Setelah melakukan upacara di Uma Lulik, semua anggota suku beranjak we lulik.  

Dengan  membawa  Hanekmatan atau  Tanasak  yang  berisi  sirih dan pinang, Nai Dato 

bersama para fukun duduk  bersila  di  atas  tikar  yang  telah  disiapkan (mengelilingi altar batu 

di tepi mata air suci)  dan  mengundang  semua  anggota  suku  untuk  berkumpul. LaluNai Dato 

Mulai berdialog dengan para leluhur. Dialognya sebagai berikut: “ ohin loron ami mai hamutu, 



44 
 

ho oan bein  sia mai hola amikan is no beran no matak malirin……”(hari ini, kami berkumpul di 

sini bersama anak cucu, untuk mendapatkan kekuatan dari leluhur). Setelah itu, Nai dato  

mengambil sekeping uang perak bersama sirih pinang dan beras, lalu dipersembahkan di atas 

altar batu. Setelah itu, salah satu Fukun  menyembelih hewan kurban yang telah disiapkan. 

Hewan harus disembelih di atas altar, dan harus sekali tikam langsung mati. Selanjutnya darah 

hewan kurban tersebut dipercikkan ke dalam air suci (we lulik). Hewan kurban tersebut lalu 

dipotong dan nai dato mengambil setengah dari jantung beserta lidahnya untuk dipersembahkan 

kepada para leluhur. Sisanya dimasak, namun tidak boleh dibumbui dengan garam ataupun 

bumbu lainnya. Setelah dagingnya matang, jantungnya yang masih tersisa diambil pula dan 

dipersembahkan lagi kepada para leluhur. Setelah selesai melakukan ritual adat kepada para 

leluhur, maka semua anggota suku diperkenankan untuk menikmati hewan kurban bersama 

makanan yang telah disediakan.  Nai  Dato  kemudian  membagikan  sirih dan  pinang  yang  

dibawanya  kepada  semua  anggota  suku  yang  hadir. Setelah  acara  pembagian  selesai. 

Gbr.3.4. Masing-masing anggota suku mengambil air yang dari sumber itu untuk meletakan ke atas altar atau 

disamping altar. Dokumen Julius Halek, 2017 

https://assets-a2.kompasiana.com/statics/crawl/5583c31524a9d5eb0a8b4567.jpeg?t=o&v=760


45 
 

 Nai  Dato  mulai  memakan  sirih  dan  mengoleskan  pada  dahi  semua  anggota  suku, sebagai  

tanda  bahwa  mereka adalah  satu  asal-usul, sebagai  tanda  kebesaran  suku, dan  teristimewa  

sebagai  berkat  agar  terhindar  dari  segala  malapetaka, sakit  penyakit, tantangan-tantangan  

yang  mereka  hadapi  dalam  kehidupan  setiap  hari.   

Telah  menjadi  satu  keharusan, bila  belum  melaksanaka  upacara  Halo Lia, maka  

semua  anggota  suku  belum  diperkenankan  untuk  menikmati  hasil  panennya. Setelah ritual 

adat selesai, semua anggota suku diperkenankan pulang ke rumah masing-masing dengan 

membawa air berkat dari mata air we lulik. Air suci itu ditimba oleh salah seorang fukun dan 

dibagikan kepada semua anggota suku. 

3.3.2 Tahap Akhir      

Tahap ini  merupakan  puncak  dari  keseluruhan  rangkaian  kegiatan  yang  dimulai  dari  

upacara di  dalam  rumah  adat  sampai  pada  upacara di  pelataran  rumah  adat. Dan  sebagai  

akhir  dari  rangkaian  upacara  ini  semua  anggota  suku  bersama-sama  bergembira  dengan   

tarian  likurai, tebe-tebe, dan  akhirnya  ditutup  dengan  mengadakan  perjamuan  bersama. 


