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PENDAHULUAN 

 

Setiap manusia dalam kehidupannya pasti akan melewati berbagai fase, mulai dari 

kelahiran sampai kepada kematian. Ada orang yang dilahirkan tapi tidak sempat mengalami 

kehidupan karena langsung meninggal, tetapi ada juga orang yang berumur panjang dan 

mengalami berbagai peristiwa sebelum akhirnya ia mati. Alkitab berkata dengan jelas, 

Manusia ditetapkan untuk mati.” (Ibrani 9:27). Oleh karena itu maka setiap manusia akan 

mengalami kematian, apabila waktunya telah tiba. Kematian bagaikan suatu pembatas yang 

mengakhiri kehidupan di dunia yang fana ini dan dilanjutkan dengan kehidupan selanjutnya. 

Pandangan ini tentunya secara kuat dipengaruhi oleh pemahaman baik dari budaya maupun 

agama tertentu. 

Ketika seseorang meninggal dunia, maka biasanya keluarga yang ditinggalkan akan 

sangat sibuk untuk mempersiapkan serangkaian acara, baik mengurus jenazah, penguburan, 

bahkan sampai pada pelaksanaan acara-acara pasca-penguburan. Salah satu fenomena atau 

kebiasaan yang menarik untuk disorot adalah berkenaan dengan kebiasaan memasukkan 

berbagai barang ke dalam kuburan atau peti mati. Bahkan di kalangan jemaat Kristen pun, 

kebiasaan ini terus dilakukan.  

Oleh karena itu, yang akan menjadi topik dalam makalah ini adalah “benda-benda yang 

disertakan dengan jenazah”. Benda-benda tersebut meliputi benda-benda seperti pakaian yang 

dikenakan jenazah dibadannya sampai pada benda-benda lain yang memang sengaja 

dimasukkan oleh keluarga ke dalam peti mati. Untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal tersebut, 

maka model berteologi yang digunakan dalam makalah ini adalah model sintesis. Pemilihan 

model ini dengan mengingat bahwa ini adalah satu-satunya model teologi kontekstual yang 

menempatkan sudut pandang dari berbagai konteks dengan seimbang. Pembahasan mengenai 

benda-benda yang disertakan dengan jenazah ini adalah topik yang harus dilihat dari berbagai 

sudut pandang secara merata, seimbang dan seksama. Sebagai titik berangkat dari proses 

berkontekstualisasi ini, maka pembahasan akan berangkat dari konteks perubahan sosial. 
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BAB I 

URAIAN 

 

A. Sudut Pandang Perubahan Sosial 

Seperti peristiwa-peristiwa lain dalam hidup, seperti kelahiran, pernikahan, dan lain-lain, 

kematian memegang perhatian serius dari setiap manusia. Dewasa ini, bagi sebagian orang 

kematian adalah suatu ketakutan. Sebagian lagi malah menghadapi kematian dengan tenang. 

Menarikknya lagi, bahkan ada manusia yang malah mencari-cari cara supaya cepat mati. 

Perbedaan sikap dalam menghadapi kematian ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

misalnya tingkat religiusnya, keadaan kesehatan, masalah dalam hidup, ataupun faktor usia. 

Keadaan dunia yang semakin hari semakin sulit dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks 

bisa menjadi pemicu orang-orang untuk menyerah dalam hidupnya dan ingin cepat mati saja.  

Berkenaan dengan kematian, ada banyak hal yang bisa menjadi topik menarik untuk 

didiskusikan, seperti topik yang dipilih untuk makalah ini. Seiring dengan berjalannya waktu, 

tradisi menyertakan benda dengan jenazah tetap terpelihara, meskipun kini sudah dikemas 

dengan makna yang berbeda. Jika dulu penyertaan barang-barang tersebut dengan tujuan 

sebagai bekal bagi orang yang meninggal, maka dewasa ini maknanya mengalami perubahan. 

Meskipun tidak semua juga mengalami perubahan makna. Perubahan tersebut adalah dengan 

menyertakan Alkitab, kidung jemaat, buku yang berkaitan dengan agama, dan lain-lain. 

Penambahan benda-benda ini dimaksudkan sebagai penunjuk identitas keagamaan orang yang 

meninggal. Seiring dengan perubahan zaman, benda-benda yang dimasukkan ke dalam peti 

mati bukan lagi benda-benda seperti beras dan lain sebagainya. Sekarang bahkan handphone 

juga dimasukkan. Perubahan-perubahan ini terjadi karena berkembangnya pemahaman dan 

pandangan baru yang lebih modern dan maju di kalangan masyarakat.
1
 

Dalam hal pakaian yang dikenakan juga terjadi pergeseran. Jika pada awalnya hanya 

dikenakan pakaian biasa atau malah hanya menggunakan kain kapan, maka dewasa ini 

biasanya dikenakan pakaian yang sangat bagus, biasanya atasan berwarna putih dan bawahan 

berwarna hitam. Jenazah didandani dengan sedemikian rupa, bahkan ada yang mengenakan 

gaun, layaknya pengantin. Jika ia laki-laki biasanya juga dilengkapi dengan jas dan dasi.
2
 

Fridolin Ukur menyebut dalam bukunya, kecenderungan jemaat bahwa pakaian jenazah 

                                                           
1
 Arigato, Wawancara via Telepon, pada 09 Mei 2015 

2
 Arigato, Wawancara via Telepon, pada 09 Mei 2015 
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haruslah yang terindah yang dimiliki dan pernah dikatakan dengan sebutan “pakaian 

malaikat”
3
. Tentunya pengenaan pakaian yang demikian memiliki alasan-alasan tertentu, 

salah satunya adalah sebagai ungkapan kasih sayang yang mendalam dari keluarga. Saat 

terakhir yang dimiliki keluarga untuk menunjukkan kasih sayang mereka adalah dengan 

mendandani atau memelihara jenazah tersebut, sebelum akhirnya ia dikuburkan. Selain itu 

juga ada alasan yang berkenaan dengan pemahaman agama.  

 

 

B. Sudut Pandang Budaya Lokal 

Masing-masing suku yang ada di Kalimantan memiliki budaya masing-masing 

berkenaan dengan kematian. Setiap suku tentunya juga memiliki pandangan masing-masing 

berkaitan dengan kematian dan kehidupan yang akan datang setelah kematian. Dalam sudut 

pandang budaya lokal ini, penulis mengambil dari sudut pandang suku Dayak Lawangan.  

Seperti sub suku Dayak lainnya, Suku Dayak Lawangan memiliki berbagai pandangan 

dan budaya yang sangat penting yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa istimewa dalam 

hidup, misalnya dalam menyambut kelahiran, pernikahan, kehamilan, bahkan juga kematian. 

Terkhususnya dalam hal kematian, orang Lawangan memandang ini adalah peristiwa yang 

sangat penting. Apa yang dilakukan oleh keluarga akan sangat menentukan apa yang akan 

terjadi kepada roh orang yang telah meninggal tersebut, apakah ia akan menuju tempat yang 

nyaman ataukah menjadi roh yang bergentayangan. Oleh karena itulah, keluarga termasuk 

sebagai yang menentukan masa depan orang yang meninggal tersebut. 

 

1. Makna Kematian dalam Suku Dayak Lawangan 

Dalam Dayak Lawangan, ada sebuah tempat yang dituju oleh roh orang yang 

meninggal. Tempat ini dikenal dengan nama usuk bumut lumut tingkan peyuyan. Negeri 

ke-akan-an tersebut terletak di puncak gunung lumut yang bertingkat tujuh. Di sana 

tidak terdapat penderitaan dan kesusahan karena usuk bumut lumut tingkan peyuyan itu 

adalah tano roung datai lhino atau tanah yang subur makmur dan sejahtera dimana tidak 

ada penderitaan yang menghimpit hidup.
4
 

Sebuah mitos yang beredar dikalangan Dayak Lawangan berkaitan dengan 

kematian adalah cerita mengenai kematian Mang Munur yang menjadi awal mula isilah 

                                                           
3
 Fridolin Ukur, Tuaiannya Sungguh Banyak (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1960), 161 

4
 Gunedi, Tesis : Ritual Balian Bawo Suku Dayak Lawangan (Banjarmasin : STT GKE, 2011), 41 
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kematian di Suku Dayak Lawangan. Mang Munur ini adalah seseorang yang 

berkecukupan dan memiliki tujuh orang istri. Ia sangat penasaran dengan keberadaan 

usuk bumut lumut tingkan peyuyan tersebut. Dalam pikiran Mang Munur, tampaknya 

usuk bumut lumut tingkan peyuyan ini benar-benar adalah sebuah tempat yang 

menyenangkan karena semua orang yang telah pergi ke sana tidak ada yang kembali 

pulang ke bumi. Oleh sebab rasa penasaran itu, maka Mang Munur mencari harta yang 

bernama tajau wura. Setelah benda tersebut ditemukan, maka Mang Munur segera 

menyuruh istri-istrinya untuk meletakkan benda tersebut di tubuhnya. Pertama mereka  

meletakkan di kaki Mang Munur dan kaki tersebut menjadi mati. Kemudian, Mang 

Munur memerintahkan istri-istrinya supaya melanjutkan pada bagian tubuh yang lain 

hingga akhirnya ia pun mati.
5
 

Dari cerita tersebut, tampaknya kematian adalah hal yang sangat penting bagi 

orang Dayak Lawangan. Dalam Dayak Lawangan, kematian dipandang sebagai 

perpindahan dari dunia yang fana dan penuh penderitaan ini ke dalam dunia atau tempat 

yang menyenangkan dan bebas dari perpindahan. Oleh sebab itu, kematian dipandang 

bukan sebagai sesuatu yang menakutkan melainkan sebagai proses menuju kebebasan 

dari penderitaan hidup dan menuju kepada keabadian. Pandangan yang demikian 

membuat orang-orang Dayak Lawangan mempersiapkan penguburan orang yang 

meninggal dengan persiapan yang matang. Proses sejak kematian hingga pelaksanaan 

wara dianggap sebagai suatu proses yang sakral dalam mengantarkan roh orang yang 

meninggal tersebut menuju ke Gunung Lumut itu. Termasuk juga berbagai benda yang 

dipersiapkan oleh keluarga untuk disertakan dengan jenazah. 

 

2. Proses Penguburan dalam Dayak Lawangan
6
 

Ketika seorang Dayak Lawangan meninggal dunia, maka keluarga segera 

mengumpulkan mantir, damang dan tokoh adat lainnya yang kemudian akan 

bermusyawarah berkenaan dengan riwayat orang yang meninggal sampai pada 

bagaimana acara penguburan. Setelah musyawarah tersebut selesai, maka keluarga akan 

menyerahkan ke seseorang yang bertindak sebagai asbah. Asbah akan menyerahkan 

seluruh proses penguburan tersebut kepada majelis adat Kaharingan atau langsung 

                                                           
5
 Hadi Saputra Miter, Upacara Wara Tuntunan Menuju Dunia Penantian Dayak Lawangan, http://hadi-

saputra-miter.blogspot.com/2012/06/upacara-wara-tuntunan-menuju-dunia.html, diakses pada 01 Mei 2015 
6
 Nursia, Wawancara via Telepon, pada 06 Mei 2015 

http://hadi-saputra-miter.blogspot.com/2012/06/upacara-wara-tuntunan-menuju-dunia.html
http://hadi-saputra-miter.blogspot.com/2012/06/upacara-wara-tuntunan-menuju-dunia.html
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kepada wadian wara. Dalam proses penguburan, sepanjang perjalanan menuju tempat 

pemakaman wadian akan melemparkan beras dan memercikkan air dengan daun rirung 

dan kamabat. Selain itu ada orang lain yang bertindak sebagai yang menangisi jenazah 

selama proses penguburan. Setelah proses penguburan ini, tiga hari kemudian 

dilanjutkan dengan acara mansar, yakni mengantar rumah bagi orang yang telah 

dikuburkan itu. Setelah acara mansar, tinggal pelaksanaan acara wara. 

Wara adalah proses terakhir yang harus dilakukan untuk mengantarkan roh orang 

yang meninggal ke usuk bumut lumut tingkan peyuyan. Wara dilaksanakan oleh wadian 

wara dan luying buyas. Wara memiliki tingkatan sebagai berikut satu hari satu malam, 

tiga hari tiga malam, lima hari lima malam, tujuh hari tujuh malam, sembilan hari 

sembilan malam, dan empat belas hari empat belas malam. Pelaksanaan wara 

tergantung pada kemampuan keluarga dalam melaksanakan tingkatan wara yang mana. 

Semakin tinggi tingkatan dan lama wara maka semakin besar biaya yang dikeluarkan 

dan semakin tinggi pula nilai binatang yang harus dikorbankan. Biasanya keluarga yang 

kurang mampu hanya mengadakan wara satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam 

saja. Setelah pelaksanaan wara didirikanlah patung yang menyerupai orang yang 

meninggal atau baluntang. 

 

3. Benda-benda yang disertakan dengan Jenazah
7
 

Selain dikenal sebagai proses kematian yang mahal karena banyaknya proses yang 

harus dilakukan, kuburan orang Dayak Lawangan dikenal sebagai kuburan yang berisi 

banyak harta benda. Dulu pernah ada kejadian dimana kuburan orang Dayak Lawangan 

dibongkar karena dikabarkan jenazah membawa banyak emas dan uang di dalam 

kuburannya. Bahkan pernah ada kejadian, entah karena terlalu banyak, ada benda-benda 

yang tidak lagi dimasukkan ke dalam kuburan tapi diletakkan diluar kuburan, seperti 

tilam, pakaian, tikar dan lain sebagainya yang kemudian dicuri orang pada malam hari 

sesudah penguburan. 

Di dalam kuburan, disertakan berbagai macam benda. Benda-benda ini disertakan 

bukan tanpa tujuan, melainkan karena ada suatu keyakinan yang berkaitan dengan 

kehidupan di Gunung Lumut nanti. Benda-benda tersebut disertakan sebagai bekal bagi 

orang yang meninggal dalam perjalanannya menuju ke usuk bumut lumut tingkan 

                                                           
7
 Herdediono, Wawancara via Telepon, pada 05 Mei 2015 
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peyuyan. Benda-benda tersebut adalah paramana bulum tai suang dunia ye iro pakaian, 

kepit, li’ket, odak, boyas, ali duit (benda-benda yang diperlukan untuk hidup dalam 

dunia, seperti pakaian, bakul, parang, beras dan uang). Selain benda-benda tersebut juga 

disertakan benda kesayangan dari yang meninggal, misalnya perlengkapan menginang, 

lengkap dengan pinang dan kelengkapan lain. Intinya, semuanya itu dimasukkan dengan 

keyakinan bahwa itu akan menjadi bekal bagi orang yang meninggal selama ia berada di 

dunia dan belum memasuki gunung lumut. Berkenaan dengan pakaian yang dikenakan 

oleh jenazah adalah pakaian yang terbaik yang ia miliki. Dalam beberapa kisah 

penguburan, malah ada jenazah yang sengaja dikenakan pakaian yang ia pakai di hari ia 

meninggal.  

 

C. Sudut Pandang Alkitab 

1. Makna Kematian dalam Alkitab 

Pada cerita awal mula penciptaan manusia, bisa dilihat bahwa manusia diciptakan 

oleh Allah dari debu tanah. Agar debu tanah yang telah dibentuk dengan sedemikian 

rupa tersebut bisa hidup dan bergerak, maka Allah meniupkan nafas kehidupan ke 

hidungnya sehingga ia menjadi makhluk hidup.
8

 Dalam hal penciptaan manusia 

perempuan, dikatakan bahwa Allah mengambil tulang rusuk laki-laki dan 

membentuknya menjadi perempuan.
9

 Memang tidak tertulis tentang proses 

pembentukan tersebut secara rinci, tetapi tentulah Allah juga menghembuskan nafas 

kehidupan ke dalam hidungnya supaya perempuan itu bisa menjadi makhluk hidup. 

Dari cerita penciptaan ini, maka dapatlah dikatakan bahwa kehidupan manusia secara 

sepenuhnya tergantung pada nafas kehidupan yang dikaruniakan Tuhan kepadanya.  

Kematian manusia yang pertama terjadi di Alkitab adalah kematian Habel karena 

dibunuh oleh kakaknya, Kain.
10

 Kematian ini merupakan kegenapan dari Firman Allah 

dalam Kejadian 3:19, yakni salah satunya sebab engkau debu dan engkau akan kembali 

menjadi debu. Berbagai cerita dalam perjanjian Lama menempatkan pengertian 

kematian sebagai peristiwa dimana nafas kehidupan tersebut diambil atau dicabut oleh 

Tuhan. Seperti perkataan Elihu dalam Ayub 34:14-15; Jikalau Ia menarik kembali Roh-

Nya, dan mengembalikan nafas-Nya pada-Nya, maka binasalah bersama-sama segala 

                                                           
8
 Bdk. Kejadian 2:7 

9
 Bdk. Kejadian 2:21-22 

10
 Bdk. Kejadian 4:1-16 



 

Source From : http://lafriofkalteng.wordpress.com/ 

Lia Af anak AMPAH 
Meng’’eksresi” kan pikiran dalam “ekspresi” kata nan “ekspresif” 

 

7 
 

yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Namun kematian di dalam 

Perjanjian Lama tidak ada keterangan yang lebih lanjut mengenai kehidupan sesudah 

kematian.  

Berbeda dengan Perjanjian Baru, kematian lebih dimengerti sebagai kematian 

bersama Kristus, seraya disertai dengan harapan kelak akan bangkit bersama Kristus. 

Kristus adalah sebagai yang sulung dari semua orang-orang yang telah meninggal. IA 

dibangkitkan sebagai yang pertama atau buah sulung, kemudian orang-orang yang 

percaya kepada-Nya akan menyusul kemudian pada waktu kedatangan-Nya yang kedua 

kalinya.
11

 

 

2. Benda-benda yang disertakan dengan Jenazah  

Berkaitan dengan benda-benda yang disertakan di kuburan tidak ditemukan di 

dalam Alkitab, kecuali yang berkenaan dengan pakaian yang dikenakan jenazah. Untuk 

mengkaji hal ini lebih dalam, tentunya juga harus menghubungkan teks dengan latar 

belakang budaya sesuai konteks teks. Berdasarkan pada Kejadian 50:2-3, yakni 

kematian Yakub. Dikatakan sebagai berikut dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-

tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya; maka tabib-

tabib itu merempah-rempahi mayat Israel.  Hal itu memerlukan empat puluh hari 

lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, 

dan orang Mesir menangisi dia tujuh puluh hari lamanya.  Hal yang sama terjadi pada 

kematian Yusuf dalam Kejadian 50:26, bahwa mayatnya dirempah-rempahi, dan 

ditaruh dalam peti mati di Mesir. Maka dengan mengacu pada kebudayaan bangsa 

Mesir, yakni mumifikasi. Maka tampak ada kesamaan antara salah satu proses 

mumifikasi tersebut yakni lama waktu perempahan mayat. Sehingga dengan demikian 

pula, dapat diperkirakan bahwa pakaian yang dikenakan oleh Yakub dan Yusuf  adalah 

kain lenan atau kain kapan yang meliliti tubuh dengan sedemikian rupa. 

Beralih ke dalam Perjanjian Baru, ada cerita kebangkitan Lazarus (Yohanes 11:1-

44). Terutama di ayat ke-44, secara jelas dikatakan bahwa Lazarus dikuburkan dengan 

dibungkus oleh kain kapan. Orang yang telah mati itu datang ke luar, kaki dan 

tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. 

Kata Yesus kepada mereka: “Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.” Dalam cerita 

                                                           
11

  Bdk. 1 Korintua 15:20-23 
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penguburan Yesus pun tertera bahwa Yesus dikenakan kain lenan (kafan).
12

 Jenazah 

yang dikafani ini adalah bagian dari tradisi Yahudi. Bahkan dalam Yohanes 19:40, 

selain dikafani, jenazah juga diberi rempah-rempah. 

Dalam tradisi bangsa Kanaan,– entah ditiru oleh bangsa Israel atau tidak karena 

tidak ada bukti di dalam Alkitab – terdapat budaya untuk menyertakan barang pecah-

belah dan barang-barang lain ke dalam kuburan.
13

 

“Pada upacara penguburan orang-orang mampu, barang pecah-belah dan barang-barang 

lain diikutkan dengan jenazah, dimasukkan ke dalam lubang kubur - demikian tradisi bangsa 

Kanaan. Tapi pada zaman Israel hal itu menjadi sesuatu yang formal.”
14

 

  

                                                           
12

 Bdk. Matius 27:59-60; Markus 15:46; Lukas 23:53; dan Yohanes 19:40 
13

 Yesus Dikubur dengan Dikafani, http://www.sarapanpagi.org/yesus-dikubur-dengan-dikafani-

vt1720.html, diakses pada 04 Mei 2015 
14

 Ibid 

http://www.sarapanpagi.org/yesus-dikubur-dengan-dikafani-vt1720.html
http://www.sarapanpagi.org/yesus-dikubur-dengan-dikafani-vt1720.html
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3. Mempelai Kristus 

Poin ini memang tidak berhubungan secara langsung dengan topik pembahasan 

makalah ini, namun poin ini adalah bagian dari kehidupan setelah kematian. 

Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita berdampak bukan hanya selama 

kita hidup di dunia ini saja, tetapi akan berkelanjutan sampai kepada kehidupan yang 

kekal di dalam sorga. Alkitab menceritakan tentang adanya hari pernikahan antara 

Tuhan dengan Gereja-Nya. 

Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari 

perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah siap sedia. (Wahyu 19:7). 

Kata “pengantin” yang digunakan di sini sesuai dengan kata aslinya yakni gunh,, 

merujuk kepada definisi pengantin perempuan, wife, dan women.
15

 Sementara kata 

“Anak Domba” merujuk pada Yesus Kristus. 

Istilah mempelai Kristus dapat dipahami dalam konteks eskatologis, sebuah 

peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman nanti, yaitu pada waktu kedatangan Tuhan 

Yesus yang kedua kalinya.
16

 Setiap orang percaya dan Gereja berada dalam posisi 

sebagai mempelai perempuan bagi Yesus selaku Sang Mempelai Laki-laki.  

 

D. Sudut Pandang Tradisi Gereja 

Dalam hal ini sama sekali tidak ditemukan ajaran yang berkaitan dengan benda-benda 

yang disertakan dengan jenazah. Namun alangkah baiknya jika melihat pendapat bapa-bapa 

gereja berkaitan dengan kematian dan kehidupan setelah kematian. Martin Luther 

mempercayai bahwa kematian adalah keadaan dimana seorang percaya direngkuh dalam 

rangkulan Allah kehidupan.  

“Di tengah kematian, kita berada dalam rangkulan kehidupan.”
17

 

Calvin mengakui bahwa tubuh-tubuh yang sudah membusuk sampai binasa memang 

sukar dipercaya akan bangkit lagi ketika sudah tiba waktunya. Oleh karena itu, Calvin 

menganjurkan supaya setiap kali berbicara tentang kebangkitan, maka hendaknya mata hati 

tertuju pada gambaran Kristus. Alkitab mengibaratkan tubuh dengan kemah yang akan 

ditinggalkan apabila seorang manusia meninggal.
18

  

                                                           
15

 Software BibleWorks versi 6.0.005y 
16

 Philip Mimery, Pengantin Kristus, http://www.ekklevision.org/?q=pendalaman-alkitab/pengantin-

kristus/, diakses pada 04 Mei 2015 
17

 Hans-Peter Grosshans, Luther (Yogyakarta : Kanisius, 2011) 96 
18

 Bdk. 2 Korintus 5:1; 2 Petrus 1:14 

http://www.ekklevision.org/?q=pendalaman-alkitab/pengantin-kristus/
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“Sehabis menempuh susah-payah perjuangan, jiwa orang-orang yang saleh akan masuk ke tempat 

perhentian yang penuh kebahagiaan, sambil dengan kegembiraan penuh kesenangan menantikan nikmat 

kemuliaan yang telah dijanjikan. Dengan demikian semuanya dibuat ternanti-nanti sampai Kristus sang 

Penebus muncul.”
19

 

Dengan demikian, Calvin menolak pandangan tentang jiwa dalam keadaan tidur pada 

rentang waktu antara kematian dan kebangkitan. Calvin mengatakan jiwa orang-orang benar 

yang sudah mati akan hidup dan menikmati istirahat yang tenang dalam kebahagiaan, tetapi 

kebahagiaan yang sempurna baru akan dinikmati pada saat kebangkitan tubuh.
20

 

 

BAB II 

ANALISA 

  

 Dari pemaparan masing-masing sudut pandang dalam bab sebelumnya, maka dalam 

bab ini akan dilakukan analisa dengan bermodalkan sudut pandang masing-masing konteks, 

disertai dengan berbagai pertimbangan. Hal ini dikarenakan, model sintesis bukan hanya 

bertujuan untuk memaparkan dan menjajarkan segala sesuatu, tetapi juga mengembangkan 

secara dialektis-kreatif sesuatu yang dapat diterima oleh semua sudut pandang.
21

 Teologi 

kontekstual menyadari bahwa kebudayaan, sejarah, bentuk pemikiran kontemporer dan 

seterusnya harus diindahkan, bersama dengan Kitab Suci dan tradisi sebagai sumber-sumber 

yang absah untuk ungkapan teologis. 
22

 

 Dalam pemaparan yang telah dilakukan dalam bab I, tampak dengan sangat jelas bahwa 

ada benang merah yang mempertemukan keempat sudut pandang. Setiap sudut pandang 

memiliki keterkaitannya masing-masing. Penulis menempatkan perubahan sosial sebagai titik 

berangkat pembahasan karena dirasa bahwa permasalahan atau perubahan yang terjadi 

disebabkan oleh ketiga sudut pandang lain. Berdasarkan pemaparan dari keempat konteks ini, 

penyertaan benda-benda tampaknya ditentukan oleh dua hal, yakni pemaknaan kematian, 

konteks budaya dan pengharapan keselamatan eskatologis. 

 Penyertaan benda-benda ditentukan oleh pemaknaan kematian. Pemaknaan akan 

kematian menjadi poin penentu akan kebiasaan penyertaan benda-benda ini. Pertama, dalam 

konteks budaya lokal, yakni suku Dayak Lawangan. Kematian dalam Suku Dayak Lawangan 

                                                           
19

 Yohanes Calvin, Institutio, Pengajaran Agama Kristen (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1983) 178 
20

 Arrhenius, Kehidupan di antara Kematian Fisik dan Kebangkitan Tubuh, 

https://arrheniuspetwien.wordpress.com/2012/02/18/kehidupan-di-antara-kematian-fisik-dan-kebangkitan-tubuh/, 

diakses pada 01 Mei 2015 
21

 Stephen B. Bevans, Model-model Teologi Kontekstual (Maumere : LPBAJ, 2000) 51 
22

 Ibid, 5 

https://arrheniuspetwien.wordpress.com/2012/02/18/kehidupan-di-antara-kematian-fisik-dan-kebangkitan-tubuh/
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adalah proses transisi atau perpindahan dari dunia yang fana menuju ke tempat yang abadi. 

Dalam proses pemindahan tersebut, maka orang mati tersebut harus dibekali dengan lengkap 

dan sedemikian rupa sejak hari kematian hingga pelaksanaan wara.  

Kedua, dalam konteks Alkitab Perjanjian Baru dan tradisi gereja, kematian dipahami 

sebagai kematian bersama Kristus dan berada dalam rangkulan Sang Pemilik Kehidupan. 

Tubuhnya berfungsi sebagai “rumah” yang ditempati jiwa-rohnya selama ia hidup di dalam 

dunia fana ini. Orang dikatakan mati, kalau tubuhnya sudah tidak dapat berfungsi sebagai 

tempat tinggal jiwa-rohnya.
23

 Lebih lanjut dikatakan bahwa setiap orang percaya adalah 

mempelai bagi Kristus. Dengan mengacu pada pemahaman ini, maka pengenaan pakaian yang 

bagus dan indah pada jenazah berkaitan dengan pengharapan untuk menjadi mempelai Kristus 

kelak. Berkaitan juga dengan penyertaan Alkitab, buku nyanyi dan yang berkaitan dengan 

simbol Kristen, maka pemahaman akan makna kematian ini juga mempengaruhi terjadinya 

perilaku ini. Tampaknya ada keyakinan bahwa dengan menyertakan benda-benda seperti itu 

dapat menjadi penunjuk identitas bahwa si meninggal adalah benar-benar orang Kristen. 

 Penyertaan benda-benda berkaitan dengan konteks budaya. Konteks Alkitab dengan 

jelas menunjukkan hal ini, penyertaan benda-benda dan juga pengenaan pakaian kepada 

jenazah, serta proses penguburan bergantung pada kapan dan dimana konteks budaya pada 

saat itu. Yusuf dan Yakub yang adalah orang Israel, namun jenazah mereka diperlakukan 

sesuai dengan konteks budaya dimana mereka meninggal, yakni di Mesir. Jenazahnya 

dirempah-rempahi, dikafani menggunakan lenan panjang dan besar kemungkinan mengalami 

mumifikasi.  Jenasah keduanya dimasukkan ke dalam peti, ini adalah tradisi bangsa Mesir. 

Berbeda dengan tradisi bangsa Israel yang tidak mengenal peti dan jenazah hanya dikafani 

dan dibaringkan dalam gua batu. 

 Berkaitan dengan konteks lokal juga, penyertaan benda-benda berkaitan erat dengan 

konteks budaya. Orang Dayak Lawangan  harus mengenakan pakaian untuk menutupi tubuh, 

profesi mereka sebagai petani mengharuskan mereka memiliki parang dan bakul, dan untuk 

bertahan hidup mereka harus memiliki beras dan juga uang. Dalam kehidupan suku Dayak 

Lawangan, benda-benda yang disebutkan sebagai paramana bulum tai suang dunia adalah 

benda-benda yang sangat vital dan penting bagi berlangsungnya kehidupan mereka.  

 Perubahan dalam hal benda-benda yang disertakan dengan jenazah dewasa ini tentunya 

berkaitan dengan pemahaman kematian yang berbeda dari budaya lokal dan Alkitab. Ketika 
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 Nehemia Mimery, Misteri Dosa dan Maut ( ___ : Mimery Press, ___ ) 15 
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seorang Dayak Lawangan masih menganut agama dahulu, maka pemahaman kematian secara 

Dayak Lawangan akan menjadi pegangan baginya. Ketika ia pindah agama ke Agama Kristen, 

maka pemahamannya akan kematian juga akan berubah.  

 Penyertaan benda-benda berkaitan dengan pengharapan keselamatan eskatologis. 

Dari berbagai konteks, dapat dilihat bahwa penyertaan berbagai macam benda tersebut 

memliki nuansa pengharapan secara eskatologis. Penyertaan benda menjadi semacam 

keyakinan pihak keluarga bahwa orang yang meninggal nanti pasti akan mendapatkan tempat 

perhentian yang nyaman, selamat, bahagia dan bebas dari penderitaan. Entah itu di sorga atau 

rumah Bapa secara konteks Alkitab, rangkulan Allah sumber Kehidupan secara pengertian 

Luther ataukah di Gunung Lumut secara konteks budaya lokal. 

 Ada satu kenyataan yang tetap harus diwaspadai bahwa adanya unsur sinkretisme. 

“Pada saat-saat kematian dan kesibukan pekerjaan selama itu sampai selesai penguburan adalah detik-

detik yang jelas juga menampakkan adanya unsur-unsur sinkretisme dalam praktik kehidupan Kristen 

dalam jemaat GKE. [misalnya adalah] [...] a. manatum (atau menangisi mayat dengan perkataan) [...] b. 

berbicara kepada mayat di pekuburan, [...] c. barang-barang yang disertakan pada orang mati [...] d. 

Maniga hari dan menuju hari.”
24

 

 Fridolin Ukur secara tegas menyatakan bahwa hal ini adalah salah satu dari unsur 

sinkretisme yang terjadi di kehidupan orang Kristen. Memang diakui tampaknya kebiasaan 

menyertakan barang ke dalam kuburan atau peti mati ini adalah tradisi budaya lokal yang 

kemudian masih dilakukan oleh orang Kristen. Perbedaannya hanyalah terletak pada 

pergeseran makna dan perubahan jenis benda yang dimasukkan ke dalam peti tersebut. Harus 

diakui bahwa ini adalah pencampuran praktek kepercayaan antara budaya lokal dengan 

kepercayaan Kristen. 

 Dari konteks budaya lokal yang terus dipertahankan sampai pada saat ini, dapat dilihat 

bahwa pasti ada alasan yang menjadikannya terus dilakukan, yakni pertama, ungkapan kasih 

sayang dan penghormatan terakhir. Hal ini bisa dimaklumi karena ini adalah kesempatan 

terakhir bagi keluarga dan orang-orang untuk melihat orang yang meninggal. Jika ia sudah 

dikubur, maka tidak ada kemungkinan bisa melihat ia secara fisik lagi. Sebagai ungkapan 

kasih inilah, maka keluarga mengenakan pakaian yang bagus, mempersiapkan berbagai 

barang untuk dibawa serta, menyediakan peti mati yang kuat dan bagus, dan lain sebagainya. 

Alasan kedua, si meninggal mencari barangnya. Kekuatiran ini seringkali hadir karena 

keluarga bermimpi orang meninggal tersebut datang dan mencari-cari sesuatu. Biasanya yang 

dicari tersebut adalah benda kesayangannya semasa hidup. Alasan ketiga, ketakutan keluarga 
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akan keadaan si meninggal di dunia yang baru. Sebenarnya alasan ini adalah alasan yang 

utama dari tiga alasan ini. Keluarga menyertakan berbagai macam barang, baik yang 

berkaitan dengan benda yang diperlukan selama hidup, benda kesayangan, maupun benda 

untuk menunjukkan identitas keagamaan, karena mereka takut orang yang meninggal tersebut 

tidak mencapai tempatnya yang baru karena kurang bekal. Dari ini semua, tampak kuat sekali 

percampuran kepercayaan yang terjadi. 

 Masuk ke dalam sudut pandang iman Kristen, seseorang masuk sorga atau selamat 

tidaknya bukan tergantung pada perbuatan yang ia lakukan juga bukan karena upaya keluarga 

untuk menyelamatkannya. Bahkan ketika ia dikubur dengan membawa Alkitab dan bukti-

bukti bahwa ia Kristen. Itu tidak akan menjamin bahwa ia akan masuk sorga. Sebab yang bisa 

menjamin masuk sorga adalah anugerah Allah melalui Yesus Kristus kepada orang yang 

beriman kepada-Nya. Ketika tubuh yang asalnya debu tanah ini perlahan-lahan hancur 

menjadi debu tanah kembali, maka benda-benda yang ada di dalam peti mati tersebut tidak 

mungkin bisa dibawa oleh roh orang tersebut, tetapi akan hancur juga. Jika dipikirkan secara 

logika apalah gunanya menyertakan benda-benda tersebut jika untuk hancur tak berguna, akan 

lebih baik jika Alkitab dan benda-benda lainnya disimpan atau diberikan kepada manusia 

yang masih hidup yang mungkin saja membutuhkannya. Memang mudah untuk 

merancangkan apa yang harus dilakukan, tetapi dalam prakteknya memang sulit untuk 

dilakukan. Terutama jika kebiasaan ini sudah lama dilakukan dan terus dipelihara.  

 Benda-benda yang disertakan dengan jenazah adalah suatu hasil dari kebudayaan lokal 

yang kemudian sesuai dengan pergeseran waktu dan perubahan sosial, diadaptasikan ke dalam 

kehidupan Kristen.  

 

BAB III 

RUMUSAN TEOLOGI KONTEKSTUAL 

 

Tugas akhir dari proses berteologi kontekstual secara sintesis adalah melakukan 

perumusan teologi secara kontekstual. Tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan jemaat. 

Kebutuhan yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan akan rumusan doktrinal yang 

memberikan ajaran di tengah kehidupan jemaat. Ada banyak rumusan doktrinal yang 

dibutuhkan oleh jemaat berkaitan dengan topik kematian.  
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Dalam rangka merumuskan teologi yang dapat menjawab kebutuhan ini, maka perlu 

diingat bahwa ini ditujukan kepada orang Dayak Lawangan yang beragama Kristen yang 

masih melakukan kebiasaan menyertakan benda-benda dalam peti mati. Seperti yang telah 

dijelaskan dalam bab II, semuanya ini terjadi karena ada percampuran praktek kepercayaan 

antara budaya lokal dan agama kekristenan. Maka dari itu, teologi yang ditawarkan 

meminjam istilah dari Dayak Lawangan sendiri, tentunya dengan perubahan makna sesuai 

dengan makna Kristen. Teologi yang hendak ditawarkan adalah teologi Usuk Bumut Lumut.  

 

A. Beberapa Alasan 

 Mengapa dinamakan teologi usuk bumut lumut? Pertama, mengacu pada negeri ke-

akan-an dalam kepercayaan lokal Suku Dayak Lawangan. Negeri tersebut adalah usuk bumut 

lumut tingkan peyuyan tano roung datai lhino. Usuk Bumut Lumut atau Puncak Gunung 

Lumut ini dipercaya ada oleh suku Dayak Lawangan. Pengambilan istilah usuk bumut lumut 

(puncak Gunung Lumut) memang dirasa ada ketakutan akan terjadi sinkretisme yang semakin 

parah, kesalahpahaman dan kesalahan dalam penyampaian makna, terutama dikalangan 

Dayak Lawangan. Namun ungkapan ini adalah lebih dari cukup untuk menjadi cara 

kontekstualisasi dalam konteks jemaat Dayak Lawangan dan dimengerti oleh jemaat Dayak 

Lawangan. Terutama lagi adalah maksud dari teologi ini diharapkan mampu untuk menjawab 

kebutuhan jemaat Dayak Lawangan. 

 Mengapa mengambil usuk bumut lumut? Alasan pertama adalah sebagaimana yang telah 

dijelaskan sebelumnya, dalam konteks kepercayaan Lawangan, usuk bumut lumut ini adalah 

tempat terakhir bagi roh yang meninggal. Jika ia telah berada di sini, maka ia tidak menjadi 

roh yang bergentayangan karena segala sesuatu yang baik dan indah dapat ditemukan di sana. 

Di sana juga tidak ada lagi segala macam penderitaan yang biasa dialami dunia. Dengan 

mensejajarkan keadaan usuk bumut lumut dengan keadaan sorga, maka ini dirasa tepat untuk 

menggambarkan keadaan sorga dalam konteks Dayak Lawangan. 

 Alasan kedua berkenaan dengan topik bahasan yakni kematian yang secara khusus 

menjurus kepada pengharapan akan keselamatan eskatologis. Penyertaan berbagai macam 

benda ditujukan sebagai keyakinan atau pengharapan keluarga akan keselamatan yang akan 

didapatkan oleh orang yang meninggal nanti. Hal ini sudah dijelaskan dalam bab II. Oleh 

karena itu, orang Dayak Lawangan mengerti konteks dimana usuk bumut lumut adalah suatu 

pengharapan eskatologis bagi mereka. Ketika mereka berada di sana, maka mereka 
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mendapatkan kebahagiaan, bebas dari penderitaan. Kesemuanya itu bisa dirangkum dengan 

satu kata, yakni selamat. Sebagaimana sorga, Kerajaan Allah, dan Rumah Bapa menjadi salah 

satu pengharapan eskatologis orang Kristen. 

 

B. Rumusan Teologi Usuk Bumut Lumut 

 Mengingat bahwa usuk bumut lumut adalah tujuan akhir dari roh orang mati dalam 

konteks Dayak Lawangan, maka sorga dapat digambarkan sebagai Usuk Bumut Lumut itu 

sendiri. Keseluruhan proses dalam kehidupan ini, sejak lahir hingga meninggal adalah suatu 

kesatuan proses menuju kepada tempat yang bahagia tersebut. Dalam proses perjalanan 

tersebut, ada keyakinan bahwa di sorga sana tersedia segala hal yang diperlukan, tanpa 

penderitaan, yang ada adalah kegembiraan dan sukacita. Dengan bermodalkan keyakinan 

tersebut, maka orang percaya harus mengikat dirinya kepada Allah dan menyiapkan dirinya 

selaku mempelai Kristus dalam kekudusan, kesalehan, dan kebenaran dalam hidup. Sehingga 

dengan demikian, seseorang bisa hidup dengan pengharapan bahwa ada sorga atau tempat 

yang bahagia tengah menantikan ia.
25

 Inilah pengharapan keselamatan itu. 

 Berkaitan dengan kebiasaan menyertakan berbagai benda, perlu diingat bahwa tidak ada 

satu pun benda tersebut yang akan dibawa ke sorga, bahkan Alkitab sekalipun. Semuanya 

akan hancur seiring dengan proses pembusukan jenazah di bawah tanah. Oleh sebab itu, 

teologi Usuk Bumut Lumut – meskipun berakar dari tradisi Lawangan yang menyertakan 

pramana bulum tai suang dunia – hendak menolak perihal memasukkan benda-benda di 

dalam peti mati jika masih disertai dengan keyakinan bahwa itu akan menjadi bekal menuju 

sorga dan sebagai identitas keagamaan. Artinya, tetap ada kesempatan untuk menyertakan 

benda bersama jenazah, dengan catatan bukan untuk bekal dan identitas keagamaan, 

melainkan sebagai bentuk kasih keluarga kepada yang meninggal. Seseorang masuk sorga 

bukan karena identitas keagamaan yang ia bawa, tetapi karena kasih karunia Allah yang 

melayakkan ia untuk masuk sorga. 

 Teologi Usuk Bumut Lumut ini menyikapi baik dengan kebiasaan untuk mengenakan 

pakaian yang bagus kepada jenazah. Dalam pandangan ini adalah suatu penghormatan dan 

ungkapan kasih sayang terakhir kepada orang yang meninggal. Meskipun demikian, 

hendaknya ini tidak menjadi beban bagi siapapun juga dalam memilih dan mengenakan 

pakaian kepada jenazah. Tidak perlu memaksakan diri untuk membeli pakaian yang bagus 
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jika memang keadaan ekonomi tidak memungkinkan, karena sebagai orang Kristen, kita 

punya keyakinan bahwa seseorang masuk sorga bukan karena pakaian yang ia kenakan tetapi 

karena iman yang ia miliki dan anugerah Allah kepadanya. 

 Teologi ini bukan hanya mengatur segala hal yang berkaitan dengan kematian. Teologi 

ini juga mencakup kehidupan jemaat yang masih hidup dunia. Teologi ini berfungsi untuk 

meneguhkan jemaat yang tengah berada dalam penderitaan, kesusahan, dan kesengsaraan 

dalam hidup. Penekanan penghiburan dan peneguhan tersebut adalah Allah selalu menyertai 

dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya yang percaya kepada-Nya. Sehingga dengan 

demikian, setiap orang bisa dikuatkan dan menghadapi kehidupan dengan penuh semangat 

dan sukacita. Tujuan hidup orang Kristen adalah berjuang dalam hidup dengan sebaik-

baiknya sehingga akhirnya ia berhasil menyenangkan hati Allahnya.
26
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 Bdk. 2 Timotius 2:4; Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-

soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.   
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PENUTUP 

 

Merumuskan teologi kontekstual dalam topik bahasan ini memang tidak mudah. Satu-

satunya yang membuat proses berteologi ini menjadi memungkinkan untuk dilakukan adalah 

keterbukaan model sintesis sendiri dalam melihat dan berdialog dengan empat konteks. 

Memang tidak mudah juga untuk menemukan isi dari keempat konteks, bahkan diakui 

sebagian uraian malah tidak ada keterkaitannya dengan pokok bahasan. Rumusan teologi 

yang ditawarkan untuk menjawab kebutuhan doktrinal berkaitan dengan penyertaan berbagai 

benda dengan jenazah inipun dirasa masih belum sempurna. Masih ada beberapa hal yang 

patut untuk dikoreksi, namun tidak menutup kemungkinan rumusan ini jika disempurnakan 

maka akan dapat memperkaya rumusan teologi kontekstual di tengah jemaat Kristen yang ada 

di Kalimantan, terkhususnya di kalangan jemaat Dayak Lawangan.  

Teologi Usuk Bumut Lumut memberikan tawaran tentang berteologi secara kontekstual 

di kalangan jemaat Dayak Lawangan, berkenaan dengan topik bahasan benda-benda yang 

disertakan dengan jenazah. Teologi ini adalah hasil dari dialog yang dilakukan secara sintesis 

dengan berdasarkan atas empat sudut pandang berbeda. Akhirnya, semoga pemaparan yang 

telah ditulis sepanjang makalah ini dan juga teologi yang telah dirumuskan dan kemudian 

ditawarkan dapat menjawab kebutuhan jemaat berkaitan dengan “benda-benda yang 

disertakan dengan jenazah”. 
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